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ORGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

El nou govern :

La guardia de Franco
,,̂  OTA la premsa internacional ha vis-
I cut aquestes darreres setmanes pen-

-*- dent dels esdeveniments de la pen-
ínsula. La represa de l'acció universi-
tària a Barcelona, l'escalf de simpatia
popular que acompanya els estudiants
i els professors, preludia noves mani-
festacions d'una opinió pública que ha
demostrat serenitat, decisió i maduresa
politica. Una i altres coses es mostren
ara, no únicament en el terreny de
l'acció sinó també en l'esforç per a
dotar el país d'una plataforma de
govern provisional capaç d'interpretar
les aspiracions de tots els homes res-
ponsables, de totes les classes i esta-
ments d'una societat que sap avui que
l'element pertorbador té un nom i un
de sol: la dictadura del general Franco.

El generalíssim ha finalment reaccio-
nat davant de les profundes manifes-
tacions de descontent. Abandonat també
per la major part de l'Església, criticat
pels caps militars que, com el general
Bautista Sánchez, han comprés que el
clam unànime del poble era irresistible,
severament titllat per una burgesia que
assisteix a l'esfondrament de la pesseta,
al dèficit crònic de la balança comer-
cial, el dictador no ha tingut però el
gest que les seves velleses, sino la seva
raó, podia inspirar-li. En comptes de
deixar definitivament la plaça, ha cridat
un equip de suposat fidels per a guar-
dar-li les espatlles. Ha fet un govern
de la guàrdia de Franco.

El canvi de govern que ha estat rebut
amb indiferència per la gran majoria
dels espanyols, no té altra significació
que aquesta que expressem. Amb Martin
Artajo se'n van el darrers nuclis d'Acció
Catòlica fins ara col·laboracionistes i
definitivament esverats per les lleis de
successió preparades per Arrese. Amb
Arbnrua, els banquers i els financiers
que exporten els capitals després d'ha-
ver-se aprofitat de la situació per aug-
mentar-los; amb Muñoz Grandes sar-
tén del govern els generals que potser
creuen que cal saber distingir entre
l'exèrcit i la guàrdia civil...

Franco es queda sol. Sol amb la
seva guàrdia, amb els quatre funcionaris
que ja devien a l'Opus Dei la càtedra
i ara li deuran la fugissera cartera de

IMPORTANT REUNIÓ d PARK DE LES FORCES
POLITIQUES I SINDKOLSDurant els dies 21 i 23 de Febrer,

s'han reunit a Paris els representants
del Partit Socialista Obrer Espanyol,
Izquierda Republicana, Unión Republi-
cana, Partit Republicà Federal, Esquerra
Republicana de Catalunya, Partit Na-
cionalista Basc, Moviment Socialista
de Catalunya. Acció Nacionalista Vasca,
Unió General de Treballadors, Confede-
ració Nacional del Treball d'Espanya i
Solidaritat de Treballadors Bascs.

Els reunits examinaren unes proposi-
cions vingudes d'Espanya i aprovaren
unanimament un document en el qual,
com a resposta (bo i mantenint cada
organització les seves conviccions ideo-
lògiques o republicanes pròpies) es ma-

ministre. Sol, també, amb la menaça
de la ((mano dura» i de la repressió.
La dictadura, fora ja les caretes de la
«democràcia orgànica», de «l'estado sin-
dicalista» i de (d'imperialisme» que el
nou ministre d'afers estrangers glosa en
dies més feliços, s'ha quedat tal com
és: una inmensa empresa de corrupció
que ha empobrit el país, però no haurà
pogut destruir-lo, i que reposa damunt
l'ambició desbordada d'un sol home que
vol guardar el Hoc, costi el que costi.

A aquesta darrera maniobra, el poble
de Catalunya que avui com ahir resta
capdavanter de la lluita democrática a
la península, sabrà respondre-hi com
cal. Sense presses, però tatnbé sense
vacil·lacions. L'acció decisiva vindrà en
el moment oportú, impulsada per aques-
ta magnífica joventut que enmig del
combat contra el dictador ha sabut for-
jar l'unitat nacional i vèncer els terri-
bles esvorancs que la guerra civil obrí,
i que Franco vol mantenir esbatanats.
Els obrers, els menestrals, els intel·lec-
tuals, totes les forces autènticament
vives del país hi contribuiran a la seva
hora, conjuminant llur acció amb la
dels altres pobles i ciutats d'Espanya.
Una reivindicació fonamental ens ha
d'unir i ens uneix: acabar amb el de-
gradant règim de dictadura. Donar la
paraula al poble, perquè digui el règim
que escolleix. I després, Catalunya ja
lliure en una comunitat hispànica de-
mocràtica també, començar l'esforç per
renovar les fonts de la vida econòmica
i donar a tots els ciutadans la partici-
pació a les valors materials i morals
que fins ara han monopolitzat uns
quants privilegiats que n'han fet molt
mal ús.

SOLIDARITAT DELS UNIVERSITARIS ESPANYOLS I EUROPEUS EWERS
ELS ESTUDIA\TS CATALANS REPRESALIATS. LES UNIVERSITATS D'EU-

ROPA ELS OBRIRAN LLURS PORTES.
(Vegi's la crida de A. Camus i els seus col·legues a la pag. central.}

nifesten totes coïncidents en una posició
política favorable a crear, després de
la desaparició del règim actual, una si-
tuació transitòria — sense signe insti-
tucional definit —• la qual, després de
retornar les llibertats cíviques al poble
espanyol, prepari una consulta al pais
perquè els ciutadans lliurement i amb
les màximes garanties, decideixen sobre
la forma de govern definitiva de l'Estat
Espanyol.

L'acció dels universitaris catalans té
la simpatia de tot Catalunya.

El nou govern vol «dialogar amb
el poble». L'únic diàleg possible
consisteix en deixar el govern i
donar la paraula als ciutadans.
BARCELONA, març. — En aquest ma-

teix número publiquem extractes dels
divers manifests que aquests dies han
circulat amb profusió a l'Universitat.
Pot veure's clarament que avui les rei-
vindicacions universitàries són les de
tot Catalunya. Es per això que l'escalf
de la ciutat acompanya els estudiants
en el seu difícil esforç d'avantguarda
de l'acció. Els professors universitaris
són també en general conscients d'aques-
ta situació: això explica la dimisió del
rector Sr. Buscarons, i més tard la del
degà S. Pi i Sunyer. La resta del Claus-
tre s'oposà igualment a la constant in-
tervenció de la policia en la vida uni-
versitària. Solament dos professors —
els senyors Valdecasas i Lines — es
mostren partidaris dels mètodes de vio-
lència i de l'intervenció policial. La
repulsa dels estudiants i dels altres
professors fou unànime: malgrat la re-
pressió, que pren formes diverses per
a dividir i afeblir la solidaritat, i que
ateny ja prop de 380 estudiants, aquesta
repulsa continuarà manifestant-se fin.s
a obtenir una Universitat digna i lliure,
en una societat que ho sigui també.

EL CANVI DE GOVERN. — Les noves
de la crisi i del canvi de govern arri-
varen aviat a Barcelona: les dificultats
de Franco per a trobar nous ministres,
el refús d'algunes personalitats dema-
nades, fou també conegut, com ho fou
la pressa amb la qual liquidà l'antic
govern, enterament desprestigiat, però
que no havia fet res més que obeir les
seves ordres.



La Joventut de Catalunya
contra la dictadura

Dnruitt totes aquestes .setmanes els manifests i les fulles clandestine.': ¡¡an circulat
abundantment fier tot Catalunya. F.n totes elles e.s manifesta la fe pregona de les
fotentuts i de tot et poble, coni'ençut ami que l'hora del triomf ja és a la cora.
Reproduim t i i t i i algun* exímeles de! "Full clandestí dels Estudiants-- i el manifest
---m»'s actual (¡ue mai—-demanant als barcelonins qiu] es solidaritzin amb els estudiants.

Lletra de Barcelona ESTUDIANTS!
' \'c de la vagina 1)

Quan es conegué la ll ista del nous
ministres, els comentaris foren unàni-
mes: es ' un govern de segones figures
falangistes -- ambicioses i obedients
corn Sous i Sanz Orno i d'amics per-
scnals i fidels com Barroso i els altres
m i l i t a r s L'Opus nei. tal com era d'es-
perar, l i dona el Ilustre d'alguns cate-
dràtic.- Hins Pere/ cedeix la plaça a
Alon.-o Vega, que estava a la reserva
des tie i any 1955, i que havia anat
manten in t ¡a seva fidelitat a Franco
«»rosegant» un alt càrrec a l ' Indús t r i a
Meta l · lúrg ica . Art ajo, plega, i Cnst ieün
s'encarregará de rebre els reis moros
que mit muet', f en t -nos l 'honor de vis i -
ta r- ni*.

FL VFRIT \IU.F AMO DEL ÍÏOVERN.
l·l v e r i t a b l e amo del s;overn. el que

i ' f ' a i m e n f ¡'ha format i ha escollit e'.s
m i n i s t res-; ire ' . les. es el senvor Carreró
f ; : , ; ; : r» . eminência gris d < > l ( nud i l lo ¡
que i'.HT.i a c t u a l m e n t e! paper de veri-
tab le cap dei govern Un dels primers
decrets del m - u min i s te r i bo i donant
a Muño/ Grande-» la minsa satisfaccio
ri t ' fer-lo capita-general pseendia Ca-
: rero Blanco a con t r a lmi r a l l

Fs Carrero Blanco qui ha t i n g u t l ' idea
rie ressucî tar el senyor Gual V : i i a i b ¡ i
df> f e r - lo min is t re d e Ca ta lunya « ' » . rn
el r.nu equip del Partió FI seny; r Guai .
«,ue j.i v T.ï ans, ha acceptât a fa laga t
. repap·.···jVnt : hum podia esperar per
ell ut: ,t r e t i r o * més darne Fins al
momrn ' aq ' ie«? ecr.nomista «-cias. ¡c •> in-
capaç de o mptvt .dre segurament m un
f-ol dels pi-i bletues q:ie avui es p'.anie-
gen .1 i 'eron.>m:a del país. havia esta:
simplement, un b-in servidor dels in?e-
ress.is econòmics de In burgesia c a t a -
lana « FI deplorable estat actua! d'a-
quests ir.feresõos es una prova suficient
de la mirada v.sló riel senyor Gual*
Celiar, era serre? .TI del Foment del Tre-
ball Nacional, feu una visita al Caudii'.o
per demnnar-li que tingues present les
reivindicacions les ¡»forces vives-» cata-
lanes Franco se'l traguí del despatx
amb ma'e«; paraules, ara n'hi ofereix
un de ministre amb prans raspatliades
Per damunt rie l'anecdota de! pobre
senyor Gual Villalbi. es e! pes i la forca
de Catalunya, de la Catalunya que
Franco volgué destruir, el que avui s im-
posa al Pardo El nou govern diu que
vol dislocar: com durant els quinw
darrers dies de jrener. no tardarà gaire
a sentir de nou la paraula de Catalunya

No podem admetre com a nostra una
Universitat en la qual els estudiants hagin
d'entrar ut i l i tzant portes de servei; una
Universi tat a la qual — sancionats, o
simplement per no tenir carnet — no
tindran accés molts escolars, però en la
qual. en canvi, la policia secreta regna-
rà tranquil·lament, disposada a oí esa r
nmb la seva presència tota opinió lliure,
t t . t a a c t i v i t a t critica, això és : tota au-
t e n t i c a tasca universitària

Tanmateix, farem acte de presència al
ioc .nte universitari, però ens reservem
el dret d'adoptar dintre d'ell la con-
ducta que. d'una manera més forta i
mos clara, evidencií la nostra repulsa.

No hi haurà normalitat universitària
mentre no hi hagi respecte a les per-
sones i a la llibertat d'expressió, condició
indispensable per a la vida de l'esperit.

La porta central de l 'Universi tat , tan-
cada, serà com un símbol de la mor-
diiSf-a que ha estat posada a la nostra
consciència l l iure i a la nostra veu
sincera

Que ningú tem; les amenaces oficials:
no són res més que una immensa :<bra-
va ta» . Fus jutgen amb la mida de la
seva mateixa por. Acceptem l'envit
Mantinguem la nostra actitud de pro-
testa amb dignitat i amb disciplina. No
estem sols Hem de jugar més for t que
elis O accepten l'expressió de la nostra
condemna o ps veuran obligats a acom-
p l i r el que han anunciat: tancar la
Univers i ta t , tot confessant üur impotèn-
cia .Mesh-.res el moviment de solidan-
t a t que. a l i i r . t re i a fora de les un i -
vers i ta t ha pres fortament a Madrid i
r. Sev;lla s'extendrà arreu del país i
marcarà ¡a fi duna situació que no té
cap sosteniment real Aleshores qui no
acabarà e! curs serà el Govern

Desprès del referèndum màx:m que
fou la vaga d'usuaris de trsmvies. des-
près de ¡a imponent manifestació polí-
tica que constituí l'enterrament del Ca-
pità General FSccmo Sr Juan Bautista
Sánchez mort en circumstàncies ísn
especials, quan era la única autoritat
de Catalunya que s'oposà a la desaten-
tada arbitrarietat d Acedo la nixstra
protesta ha d ésser un nou plebiscit, el
sentit del qual no puaui «er desvirtuat

Confiança 1 solidaritat, i que cada un
de nosaltres professors i alumnes - sigui
jut jat per l 'act l tut que adopti en aquesta
hora

Fulla clandestina deis F.*4udUnt«.
N- 2
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BARCELONINS!
Hem dit NO a tot el que ja no pot ésser tolerat. Noblement, serenament,

però amb coratjosa energia.

I ara el Dictador, impotent per afrontar-se amb la protesta unànime i
serena de la ciutat, pretén fer recaure el càstig damunt els nostres estudiants.
FI mateix que està fent aquest dies la dictadura roja d'Hongria.

La nostra Barcelona no seria digna de la seva història si ara deixés sols,
abandonats, els seus estudiants. La passada protesta va ésser obra de tots els
barcelonins, fraternalment units. Si hi ha repressió, si hi ha penes a patir,
han de recaure damunt de tots, com de tots han estat l'honor i la glòria.

Durant quinze dies vàreu demostrar la vostra voluntat. Tot el país va
estar pendent del meravellós espectacle de la vostra fermesa, del vostre civis-
me, de la vostra unitat, del vostre sacrifìci. Mai no s'havia vist enlloc res de
semblant. Ni un sol incident, ni un sol crit, ni el menor desordre en l'expres-
5ió de la vostra protesta.

Com a única resposta. Barcelona s'ha trobat amb el silenci de les fra-
cassades autoritats, amb la mentida de la premsa franquista, amb els insults
«els Galinsogues i. ara, amb les sancions als estudiants.

Vam dir: NO, a la incompetència i a la corrupció de l'Ajuntament. NO,
al sistema tributari absurd que ofega els comerciants i els industrials petits.
NO, a l'arbitrarietat de les Fiscalies de u tasas». NO, a les restriccions elèc-
triques a les que Catalunya és condemnada amb una preferència que és. de
molts anys ençà, signe d'odi. NO, a la politica d'inflació irresponsable NO,
al sabotatge de la nostra autèntica cultura. NO, als baixos salaris dels .lostres
treballadors i al nivell de vida mes baix de l'Furopa occidental. NO, a una
política antieuropea que condemna el pais a l'isolament i a la pobresa. NO.
a unes autoritats que no entenen de res, ni representen a ningú. NO, a la
jiiemsa franquista que menteix i insulta el nostre poble. NO. al balanç de
18 anys de desgovern. NO. al Dictador que mentre el país s'ensorra es creu
indispensable i continua, impassible, drdicat a la pesca i a la caça.

Ara. serenament, assenyadament. també direm: NO. A LA REPRESSIÓ
CONTRA ELS ESTUDIANTS!

PER SOLIDARITAT : CONTRA LES RESTRICCIONS ! CONTRA EL
MAL GOVERN:

LA l'NIO FARÀ LA NOSTRA FORÇA.
Barcelona. Març 1957.
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l arreu í [y popa!
Albert Camus ha pres l'iniciativa d'una crida dels intel·lectuals
d Europa en favor de l'amnistia, i demanant que, entretant, les
universitats d'Europa obrin llurs portee als expulsats de les univer-
sitats espanyoles. Jaspers. Silone. Breton. Martin du Gard. Spender,
Cassou. Altman en són ja signataris.

Heus ací la crida dels intel·lectuals europeus :

Eh intel·lectual* europeus que *ota-siçwn. pretinguts per la erida signada peh
me* il·lustre* intel·lectual* espanyol*, adrf en ni ministre d'Imtriició Pûhlica rf'f>-
punya !/n<j < rida urgent per f a n u l - l a f w Ir le* dürr* foncions qitf t'han abatut ,
contra i ahí centenar* (Te-studianti fíiM/tf"4- <~<t!pable.i dr manifestar llur fe fn la lli-
bertat <fensenyament i rn ¡ex talon fotnunm a foto r/-t unirrr.íi'tari» de lOccident- \

fío i r.iftfranf aquf*1a mesura d'amntttia. rí.» wta-ñgnant.i demanen a lotr* le»
ttnérfrntats europee* que ru/guin arf>IIir el* quinze estudiant* que han estat ricti-
mr» dr la proíñbicw (Te*tudíar a ¡ft uwrrrtiiofj etpanyolet.

Solidarität Universitària
arreu de Espanya!

Menéndez Pidal, Azorín, Marañen, Camilo Cela, Rey Pasfor, Vicente
Aleixandre, Ridruejo, demanen que siguin anul·lades les sancions

contra els estudiants catalans.

Al costat de les signatures de les peisonalitats universitàries espanyoles més re-
llevants, han signat ja la gairebé totalitat dels professors de les Univers i ta t s de Sa-
lamanca." de Madrid, de Sevilla, de Valladolid. Fis estudiants d'aquestes universitats
han fet circular també fulles demanant l 'amnistia. F.l primer dia. prop de dos mil
estudiants de la Facultat de Dret de Madrid signaren, i igualment es recolliren
milers de signatures a Sevilla, a Salamanca, a Valladolid.

LLII3FES
Macià, la seva actuació a l'estranger
L'Editorial Xaloc, de Mèxic, acaba cie

publicar el segon voTum de «Macià, la
seva actuació a l'estranger». El primer
data del 1952 i ambdós són de moUa
importància per a conèixer els antece-
dents de la proclamació de la Segona
República Catalana, l'any lí)31, junta-
ment amb l 'actuació deis catalans resi-
dents a Amèrica, part icularment dels de
Cuba i Argentina, la incansable llui'a
dels quals, sempre ha esta t de gran
profit per la l l ibertat nacional d f Ca-
talunya.

El volumen suara aparecut es ilepeix
amb gust i interès creixent a pesar
d'ésser a b;'se de documents aplegats
pels patriotes H Nadal i Mallol. direc-
tor de la magnifica revista «Ressorgi-
ment.) que sense interrupció fa rnés de
quaran ta anys que es publica a Buenos
/lires, i de Josep Conanela i Fontani l les ,
escriptor i membre de l 'Acadèmia de In
Història de Cuba. e'.s quals lliuraren el
materia! a Ramon Fabregat qui ha t in -
gut cura de l'esplèndida edic.ó del llibre

Un dels episodis més interessants és
el desembarc subreptici cie Macià a
l 'Argentina, el seu arrest i expulsió
d'aqueix pais; la segona entrada, també
clandestina de Macià a Buenos Aires
• aquesta vegada aconsellat per Alfredo
L Palacio;-1. amb el fa i l de la justícia
argent.na a favor de Macià que t ingué
una significació contrària a Primo de
Rivera que pretendía obstaculitzar ¡'ar-
dida i entusiasta obra proselitista del
cabdill del catalanisme en terres d'Amè-
rica, provocant l'admiració de catalans
í argent.ns. i àdhuc dels espanyols re-
sidents a la República del Plata, pro-
clamant tots llur adhesió a ¡a persona
de Macià i l 'animadversió a la dicta-
dura de Primo de Rivera I la premsa
argentina saludava a Macià amb càlides
expressions de simpatia, prement ant-lo
com ei rxTtar.tvcu de la llibert f t de Ca-
ta lunya , iloant les seves ac t iv i ta t s . L'estú-
pida conducta de la policia de Buenos
Aires, euiada per l 'Ambaixada de l'E*-
panya de Primo de Rivera, contribuí 8
exaiçar "a noble i simbòlica figura de
Macià, cm t n bui n t a fer conèixer eï^
anhels alliberadors del nostre pob^e
arreu d'Amèrica

H llibre conté, ultra una nota bio-
gràfica de Conangla i Fontanilles í una
altra d'autobiogràfica de Nadal i Mallol.

un sucós pròleg del primer que és una
evocació del temps en que un Huit
estol de propagandistes catalans feien
costat a Macià.

Aquest l l ibre ens ha recordat els r.os-
t i f - s a fanys de la j u v e n t u t . quan a t i ib
prediques, sotracs i t r i fulgues l l u i t àv -m
clandestinament contrn la dic tadura de
Primo de Rivera, coincidint amb Macià :
ell a Prats de Molló, à Bèlgica, a París
c a Amèrica expl icant què era, què vo-
l ia , què representava Ca ta lunya í nosal-
tres lUtvors m i l i t a n t s de là C N T a
Barcelona, sense heure esmení de 1rs
persecucions de ]a policia que pre'enia
entorpir la nostra acció revolucionarà.
ens enfrontàvem a l 'adversi ta t amb la
intuic.ó que ens trobàvem a prop de la
victorià.

Fn aquells at 7,2 rosos dies d'acrrh:-
combats contra la reacció, amb la cer-
tesa del desvetllament de la consciència
co! lect iva, els treballadors catalans, per
tai de piopicisr l'enderrocament de la
Monarquia, s 'uniren a les forces repu-
blicanes i catalanistes; i la resolució do
tots de vèncer l 'adversari, féu possible
C-UP assist issi m joiosos a aquell esperan-
çador 14 ei atui que volíem que fos el
començ d'una era de comprensió, de
germanor. o> l l iber ta t , de pau i de pro-
pn-s per als pobíes de ¡a Península
Ibèrica Però aviat es pn-duirer.l esdr--
venlmen's que esfondraré:- la República
amb explosions d'odis i c ruel ta ts que
prcvrxraren ei xoc fra!ric.da en un am-
bient boirós propici per el crim Des-
près, la derro'a i la dispersió

Fn llegir arn 'Macià la seva aciuac'ó
a ¡'estranger» i rn constatar la uni ta t
d'acció que aleshores existia entre els
qu. s'enfrontaven a la Monarquia. tant
pei que fa als exiliats com als de l 'In-
terior, pensem que és un fet històric
alliçonador per »Ls ex i l ia t s d'ara, que
calcina Utigues-sim en compte en aquests
moments en que f] règim f r a n q u i s t a es
de.'integrn

L« lectura de «Macià, la seva actua-
ció a 1>Mranger», pot servir fie ematge
p<r a tots i d'ensenyament per la gene-
ració de la postguerra, bona part de la
qual ienora els fets que reporta f \
llibre, i possiblement desconeix la veri-
table figura de Macià, l'apòstol de la
llibertat de Catalunya

PFRE FOIX



Per M. SERRA I MORET
RRAN la mort de Stalin els dirigents soviètics van sentir un lleuger

pessigolleig democràtic i liberal que va obligar-los a denunciar la
llarga etapa d'opressió i de crim. La brutalitat del règim era im-

putada a la preservació del dogma socialista de la mateixa manera que
l'Església Catòlica justificava amb la preservació del dogma l'extirpació vio-
lenta d'heretgies i dissidències, algunes, com les dels nostres albigesos, fun-
dades en la noció més pura de la vida cristiana.

Aviat, però, s'ha dissipat l'encís i les democràcies populars han pogut
r e aprendre que el dogma consistia en un poder despòtic i un imperialisme
utilitari sense entranyes. Els drames d'Hongria i de Polònia han convençut
als recalcitrants de Txecoslovàquia que valia més callar i als indomables
búlgars que valia més conservar-se obseqüents i humils davant d'una U.R.S.S.
( culta i poderosa» que encara cova la promesa generació d'homes lliures.
Quan aquesta pugui rompre la closca, tothom, fins els espanyols, haurà entès
que el dogma és un mite, una vil etiqueta per a dissimular l'abús de poder
i el gaudi dels privilegis més odiosos.

Un cronista de l'any 3000 que repassi la literatura franquista de la nostra
època es convencerà que nosaltres érem una allau de criminals i que gràcies
a! sacrifici dels abnegats militars, clergues, banquers, latifundistes i merca-
ders d'esclaus, Espanya va poder salyar-se. Si s'escau, però, d'examinar re-
ports de finances, restaran perplexes davant de tantes enormitats, una d'elles
l'impost d'utilitats que en 1955 produïa 3.727 milions de pessetes, una desena
part, aproximadament, del pressupost total de l'Estat, amb la circumstància

cue l'impost sobre els salaris havia produit 2.394 milions i l'impost sobre el
capital 1.333. Als Estats Units, el pais capitalista per excel·lència, l'impost
sobre els salaris va produir 6.3361 milions de dòlars a l'Administració federal i
24.014 milions l'impost sobre el capital, en conjunt, un 50 per cent del pres-
fupost global de la Unió. Com es pot veure, entre un estat capitalista modern
i un estat feudal falangista, hi ha una PETITA diferència de taxació, de
privilegi i de distribució de les càrregues públiques. En el fons, això és el
dogma, el que es computa en milions, en xifres i estadístiques i que fa la
prosperitat, la sanitat, la longevitat i el relatiu benestar dels pobles.

A Suècia, que porten gairebé tant anys de govern social-demòcrata com
la U.R.S.S. de bolxevisme, els treballadors han desaprès de fer vagues perquè
totes llurs reivindicacions econòmiques i socials es troben satisfetes i el nivell
de vida és el més alt del món. Tot això, sense violència, sense persecucions,
conservant la llibertat de l'empresa privada i el dret, sense ingerències esta-
tals, de contractació obrera i patronal, acompanyat d'un esclat cultural insu-
perable. Son estils, civilitzacions, formes i raonament que, en el fons, són la
gradació progressiva entre l'animal i la persona.

Si no parlessin més del dogma socialista ajuda'riem a aclarir l'atmosfera
i a preparar el camp intel·lectual per a la comprensió dels grans problemes
l·iimans. Marx, crític de la història, rigurós analista de les complexitats eco-
r, òmico-socials, s'ha vist estrafet per imputacions doctrinarles renyides amb
el seu fer, el mateix que Jesús s'ha vist implicat en l'organització d'una
església que és la sublimació de l'absurd. El socialisme no és cap dogma. Es
l'equitat i la justícia aplicades al camp de les relacions humanes amb proba-
bilitats d'encert, respectant el lliure exàmen i la lliure discussió. Per ara, els
resultats li són favorables i mostra un gran esdevenidor. Però no cal confon-
dre'l amb cap dogma i menys amb les barbaritats i els crims que en nom
d'una doctrina es cometen, tant si es diu falangista com bolxevic.
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La Comisión de la Renta i el Consejo de Economia Nacional segueixen ma-
nipulant estadístiques per tal de demostrar que la renda nacional segueix en aug-
ment. Segons les dades que ens donen, en 19.54, la renda nacional en pessetes
de cada any era de 259.780 milions i en pessetes de 1953, 257.486 milions; la
renda per habitant era, respectivament, de 9.001 i 8.956. En 1955, el total era de
273.426 en pessetes de cada any i 261.942 milions en pessetes de 1953; per habi-
tant, 9.436 i 9.040 respectivament. D'aquesta manera pot demostrar-se que si en
1940 la renda nacional era de 166.795 milions, sota el règim franquista ha aug-
mentat de 58 per cent o sigui un 4 per cent anyal.

Els que manipulen les estadístiques ja fan les reserves necessàries per a que
no se'ls pugui dir que són uns impostors i no deixen de dir que han de lluitar
amb una esglaiadora manca de dades. De totes maneres, en aquest 1956, de quant
haurà augmentat la renda nacional? Puja de preus, puja de jornals, inflació a
desdir. La circulació fiduciària ha augmentat de 6.875 milions i el 30 de novembre
assolia la xifra global de 51.254 milions. Mentre no es pugui demostrar que la
producció agrícola i remadera ha recuperat l'index de 1936, totes les elucubra-
cions sobre la renda nacional son contes de la \ora del foc i badalls de misèria.

PEÍ LINI DE DEU
Com les velles a la porta de l'església,

Franco segueix pidolant amb veu planyí-
vola, recordant que ell sempre ha estat
un temible anticomunista. Ara demana
trenta milions de dòlars de més per a
completar el programa de defensa, al·le-
gant que les glaçades de l'any passat han
desballestat les seves finances. Els ame-
ricans li contesten que han invertit 350
milions a modernitzar l'équipement de
l'exèrcit espanyol i que u n a meitat
d'aquest materials ja estat lliurat. Li re-
corden que despenen 400 milions per a
construir les bases, ultra 280 milions su-
plementaris per accessoris de defensa, com
carreteres, ferrocarrils, comunicacions, etc.;
que han enviat per valor de 175 milions
de llurs excedents agrícols i que, de cari-
tat, han tramès 90.000 tones de produc-
tes alimentaris que valen uns 50 milions
de dòlars. La Comissió dels Honorables se-
nadors que es pensaven ésser rebuts amb
palmes, no han trobat res més que mans
esteses i un clamorós pidolar que trenca
el cor.

NO TOT ES MISÈRIA
«Manufacturas Metálicas Madrileñas»,

sota els auspicis del règim, espera augmen-
tar la seva facturació de 291 milions de
pésetes en 1956 a 673 en 1957 i 1.462 en
1958. Per això ha reunit els accionistes i
han acordat augmentar el capital en 665
milions de pésetes, de manera que en 1962
sigui de 1.065 milions. Segons la premsa
imperial, de les 391.829 accions represen-
tades a la reunió, 249.177 estaven en mans
del Consell d'Administració i, d'aquestes.
181.179 en mans del president. Difícilment
es trobaria enlloc negocis que rendissin
tant, ni banques que com la de Vizcaya
paguessin dividends del 15.33 per cent, la
del Comercio 15.40 i la de Bilbao 16.63
per cent.

NOVES CONSIGNES

Galinsogo descobreix
la Lliga Regionalista

El canvi d'equip al Pardo s'ha traduït
ràpidament en una aparent nova polí-
tica envers Catalunya. Els discursos del
senyor Gual Villalbi en són una mostra:
es tracta d'afalagar amb paraules «estos
catalanes» que continuent essent el mal
són del dictador. Els altres afalacs —
lecents — són els del senyor Galinsoga,
el qual ha profitat la mort de Bertran i
Musitu per iniciar el viratge ordenat,
fent elogis de la Lliga i recordant quan
ell defensava a Cambó «y a los suyos».
El nomenament del nou «alcalde» pel
senyor Acedo és un altre símptoma
claríssim.

Però Catalunya no es deixa enganyar.
Que en prenguin nota els Galinsogues
i els Acedos.
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