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Després de la violació del

convent pel governador

civil. Els estudiants de

Catalunya a l'avantguarda

de la lluita contra el S.E.U.

Com els anys passats, aquest any tam-
bé ets universitaris catalans han donat
l'exemple. L'exemple de fermesa, de sere-
nitat, i també de claretat en els objectius,
¿ Què es pot demanar de més clar que un
sindicat pels propis estudiants, on es
puguin estudiar i plantejar els pro-
blemes dels estudiants, sense que la
Falange hi hagi de nomenar els seus
« comissaris »? No és això el que regeix
a tots els països lliures ? En tot cas el re-
colzament que ens donaren els represen-

tants de les organitzacions estudiantils
internacionals indica que és arreu del

món avui que el SEU serà refusat pels
universitaris.

Fermesa i serenitat que el governador
civil volgué transformar en diada de pro-
vocació i de dol : ¿ Reunir-se en un con-
vent és un delicte? L'estat oue naixé de
la Cruzada havia d'acabar així ! I els bis-
bes nomenats pel Cap de l'estat havien
d'acabar aixi també : L'autorització que
Modrego donà finalment a la policia és

equivalent a la famosa pastoral dels bis-
bes beneint la guerra civil : l'imatge és
forta però no n'hi ha d'altre.

No hi fa res. Els universitaris catalans
reunits en Assamblea lliure llençaren al
món el seu missatge. I, seguint el seu
exemple, els estudiants bascs de Bilbao,
els castellans de Madrid, els valencians
de la terra germana, dreçaren les Assem-
blees Lliures que tard o d'hora acabaran
triomfant i ¡liberarti la pròpia Universi-
tat, per fer-ne l'Universitat del Poble.
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hi problema es planteja a França com
a Itàlia : la creació dei yran partii de ¡a
democràcia socialista. A Alemanya, a Bèl-
gica, a Anglaterra la situació es més cla-
ra puix ets partits socialistes d'aquests
tres països han sabut ja fa anys, repre-
sentar el gran corrent democratic sense
exclusives dogmàtiques. Al país veí, des-
prés de la temptativa de Defferre els di-
vers grups democràtics i socialistes van
posant ets carreus del que haurà de ser
la gran força determinant en ¡a propera
etapa. El llarg i interessant estudi que pu-
bliquem sobre Itàlia ens informa sobre
la problemàtica que han de resoldre els
socialistes i demòcrates italians per esde-
venir la (orca clau dels propers anys. l la
van resolent. Com nosaltres hem de re-
soldre els nostres propis problemes.

A Catalunya en efecte, tenim aquesta
gran qüestió plantejada : dreçar la gran
torça democràtica, laica, socialista. Es
natural que sigui així puix que des de
tots els punts de vista, sociològic, econò-

mic, polític, la nostra terra és terra euro-
pea i els nostres problemes són els euro-
peus. ¿ Com e/s resoldrem? Tenim ei pro-
blema engoixant d'una dictadura que es
sobreviu i que el dia que desaparegui dei-
xarà un panorama desolat, amb enormes
diücultats de formació política i social.
Però precisament això fa encara més ur-
gent el treball de creació i de relligament
deis quadres politics que han de posar en
marxa aquesta gran força politica que e/
nostre poble necessita. Es aquest treball
el que ha d'anar fent-se cada dia, malgrat
les dificultats, malgrat els periíls.

I el moviment obrer diran alguns ? I
els partits obrers?. - La nostra resposta
és clara. En la societat moderna el movi-
ment obrer és essencialment e/ moviment
sindical. Un moviment sindical unit, cohe-
rent, democràtic és la gran força de de-
fensa obrera i de transformació social. Es
la puixança que impulsa ¡es transforma-
cions socials les quals-per a reeixir, en
règim democràtic - necessiten el recolza-

ment d'importants capes de la societat
que se senten interpretades pels partits
d'esquerra, socialistes i demòcrates. Es
tracta en realitat d'una gran perspectiva
política que és la del nostre temps, la que
na fet evolucionar les societats de la post-
guerra creant, en els paisos d'Europa,
una gran perspectiva d'unitat política. Es,
també, la gran perspectiva política que
transforma lentament però segura aquest
gran cos de conservació, sovint reaccio-
nari, que fou l'Església catòlica. 1 és fi-
nalment la mateixa gran perspectiva que
fa evolucionar - molt lentament també -
el món comunista i el neteja dels seus vi-
cis totalitaris.

Els socialistes catalans sabem que el
primer esforç que hem de fer és pensar
la pròpria societat en ¡a qual vivim, de-
fugint els tòpics i els clixés. Es per això
que ens donem avui, plenament, al costat
dels altres demòcrates d'esquerra a aques-
ta gran obra comuna que ha de dreçar
cl gran partit del nostre poble.



Escola i Ensenyament per a fots
ELS JOCS FLORALS A CARACAS

El Premi Manuel Serra i Moret

Aquest any els Jocs Florals es celebraran a Caracas i tindran lloc
el mateix dia 11 de Setembre, diada simbòlica per tots els catalans.

Entre els premis figuren, més encara que altres anys, una impor-
tant llista destinada recompensar treballs històrics, sociologies, i natu-
ralment literaris. Els nostres companys de Venezuela han dotat amb
500 Bolivars el PREMI SERRA i MORET « al millor treball sobre les
lluites socials a Catalunya ». Serra i Moret, més viu que mai en el nostre
recorl i en la nostra acció, és també un dels més clars esperits que
el pensament socialista internacional ha donat : tot en l'actual proble-
màtica del socialisme, i àdhuc del comunisme, confirma aquesta afir-
mació que un dia caldrà provar en un recull de texts del mestre del
socialisme català.

Tot fa pensar que seran nombrosos els escriptors que optaran pel
premi que recorda al nostre company.

Carles Pi i Sunyer és el President dels Jocs ; Maria Gispert és la
Secretaria a la qual cal adreçar els treballs.

Vé p. a SITUACIÓ I FE^RSt^KGTlVKS...
Saragat i els seus amics deixar el vell
partit era compensada el mes d'octubre
per ¡a fusió amb el partit d'Acció. El mes
de juliol, havien dimitit de la direcció del
PDA, Godiniola, Foa, Garosci i Vitorelli i
havia estat nomenat un secretari general,
Ricardo Lombardi, que portaria a terme
l'unificació, finalment realitzada el 21 d'oc-
tubre amb la dissolució del partit d'Acció.

La política d'unió amb totes les esque-
res implicava lògicament la constitució
d'un front popular al qual participaría el
partit comunista. Els socialistes forts de
l'adhesió dels antics accionistes llençaven
oficialment l'iniciativa el mes de novem-
bre i obrien el pacte d'unitat d'acció que
tenien amb els comunistes a totes les
[orces d'esquerra per constituir un front
rcagrupant « totes les forces democràti-
ques per la lluita contra la dreta ». Totes
les declaracions de la direcció socialis-
ta presentaven aleshores el PSI com el
promotor d'aquest reagrupament i com
el partit assumint la funció de vanguar-
dia de les forces democràtiques i popu-
lars.

Dintre del partit, les posicions sobre el
front unitari amb els comunistes eren
bastant diverses. Uns hi veien el primer
pas vers una fusió dels dos partits « ger-
mans », altres al contrari hi eren oposats
í es malfiaven dels comunistes ; molts
creien que el front era l'instrument polí-
tic per realitzar el canvi de estructures
de la societat ; altres, entre ells Nonni, el
concevien purament com una aliança elec-
toral. El mes de gener era finalment creat
el Front Democràtic i Popular que venia
ratificat pel Congrés del PSI el 18 del
mateix mes. Al Congrés socialista la reso-

lució frontista era aprovada per una ma-
joria aclaparadora de 782.000 vots contra
4.300. Dels vots majoritaris, 525.000 eren
partidaris de que es presentessin llistes
uniques a les eleccions, 257.000 preferien
candidatures separades. No obstant to-
tes les tendències majoritàries tenien un
punt comú : la creença o almenys l'espe-
rança que el front serviria per frenar els
comunistes i mantenir el PCI en els límits
de la lluita democràtica i que aquesta era,
de totes maneres, la millor tàctica per
aconseguir que el PSI dirigís i capitalitzés
el moviment popular italià que, dut al
poder, podria realitzar la reforma radi-
cal de la societat capitalista. L'esquerra,
doncs, unida i eufòrica, es llençà a la
campanya electoral. Aquesta fou molt

dura i els dos bàndols mobilitzaren tots
els recursos. EI clergat es volcà en massa
a favor de la Democràcia Cristiana que,
molt justament, orientà la seva propagan-
da electoral cap a les masses tradicional-
ment absents de la vida política.

Després de molta agitació í turbulència,
el dia de les eleccions fou sorprenent-
ment tranquil i silenciós. La Democràcia
Cristiana obtingué 12.712.000 vots que li
donaven la majoria absoluta en el nou
parlament ; el Front Democràtic i Popular,
8.137.000 ; els liberals, 1.000.000 ; els s ocial-
demòcrates i l'Unió Sarda 1.800.000; els
republicans 600.000, els feixistes o neó
feixistes, mitg milió. Dos anys abans a
les eleccions del 1946 els socialistes sols
havien recollit 4.758.000 vots i els comu-
nistes 4.356.000 o sigui tots dos junts un
total de 9 milions. El Front Popular havia
fet perdre a l'esquerra de classe un milió
de vots.
Però ara el gran vençut de les eleccions
era el partit socialista, que dels 182 dipu-
tats que treia el front popular només en
recollia 37. Els comunistes havien manio-
brat dintre dels organismes de control de
les candidatures fent jugar les preferèn-
cies en llur favor reservant-se la part del
lleó amb 139 diputats. Aquesta distribu-
ció era manifestament injusta i va aixe-
car una onada de protesta en les files
socialistes. Malgrat rectificacions rxïste-
roirs, el Front Popular, vençut, va disgre-
gar-se ràpidament en mig de querelles i
recriminacions sobre les causes de la der-
rota i el seu comitè executiu només es
reuni una sola vegada després de les elec-
cions. Començaren aleshores els anys del

S »a u «i» p. 3



Vé f 2

clericalisme triomfant i s'obri una etapa
de dominació absoluta de ta Democrà-
cia Cristiana que només vindria a ser
lleugerement frenada amb les eleccions
del 1953 que no li donarien la majoria
absoluta.
El resultat de les eleccions del 1948 deixa-
va els socialistes a l'oposició junt amb els
comunistes i els reduïa a seguir, forçats
per les circumstàncies i encara que fos
a contra cor la política d'unitat. En el
pla internacional la represa de la guerra
freda que dividí el món en dos blocs con-
tribuia a consolidar aquesta situació i a
fer més dificil una política autònoma de
l'esquerra democràtica que hauria d'espe-
rar el començament de « Ja detente » en-
tre l'est i l'oest i sobretot el naixement
de l'Europa dels sis per poder actuar de
nou.

L'alternativo de centre-esquerra
Es dificil jutjar aquesta etapa de la

política italiana, però és evident que l'in-
tent d'unitat amb els comunistes no va do-
nar els resultats esperats. Es el menys
que es pugui dir. No és el moment d'ana-
litzar aquí si aquesta política era inevi-
table i si una altra que hagués marcat po-
sicions netament separades de les del PCI
hauria tingut resultats encara més catas-
tròfics. Siguin quines siguin les raons pro-
fundes que varen fer triomfar la hnia
unitària (i seria interessant analitzar-Ies
desapassionadament), les conseqüències
foren greus com en tots els països on es

va practicar aquesta politica. A Itàlia, l'es-
querra democràtica era presonera dels
comunistes i sense influència real en el
món sindical. La política de front popu-
lar per altra banda havia fracassat, pro-
vocant la unió de totes les capes conser-
vadores del país que serien mestresses
absolutes del poder durant molt temps.

En efecte, en els anys que seguiren, la
política del govern fou inspirada i diri-
gida pels grans interessos de la burgesia
monopolistica que organitzà l'explotació
sistemàtica de les masses treballadores.
Però coincidint amb la dominació polí-
tica de la Democràcia Cristiana i com a
fruit d'aquesta explotació, el país, — se-

ria absurd negar-ho — coneixia una nota-
ble expansió econòmica que tindria pro-
fundes repercussions en les estructures de
la societat.

Els governs demo-cristians eren reac-
cionaris, la seva política era sempre egois-
ta i amb tendències anti-democràtiques,
però al mateix temps duien a terme una
modernització intensa de l'aparell produc-
tiu i aconseguien posar en marxa una ex-
pansió econòmica que faria, al cap d'un
temps, tot Europa parlar del « miracle
italià » encara que els principals benefi-
ciaris en fossin les classes posseients. Com
a la majoria dels altres països d'Europa,
la societat capitalista italiana entrava en
una segona etapa del seu desenvolupa-
ment.

Aquesta nova revolució industrial que ha
desplaçat radicalment els centres del po-
der capitalista no era compresa pel movi-
ment obrer que en seria al mateix temps
la víctima i fa creadora. Els somnis mes-
siànics dels que, com a principis de segle,
pensaven que la dreta portaria el país a
la catàstrofe econòmica, obrint al prole-
tariat « unit » perspectives revolucionà-
ries, s'esfumaven. El front popular era
vençut. A partir d'aquestes posicions era
cada dia més evident que sena impossible
arribar a penetrar la fortalesa del poder
i disputar a la dreta la direcció de l'estat.

L'aliança amb els comunistes portava
l'esquerra a l'impotència i l'obligava a ba-
tre's sobre posicions molt sovint determi-
nades pels interessos del món soviètic i
fora de la realitat italiana. Poc a poc, els
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Nou procés contra l'A. S. O.

Els nostres companys Buiria i Pallach

acusats d'associació il.legal

pel Tribunal d'Ordre Public

I Processos arbitraris, no j

I Drets sindicals, si !

Acusais d'associació il.lícita, de reclamar sindicats Uiures i
d'haver assistit ai Congrés de ¡a C. I. O. S. L., celebrat l'any pas-
sat a Amsterdam, han estat processats pe/ Tribunal d'Ordre Públic
de Madrid tres treballadors madrilenys, un advocat andaluç i tres
exilais catalans. Entre aquests darrers els nostres companys BUI-
RIA i PALLACH.

Per primera vegada, en un procés d'aquesta indole, són impli-
cats tres refugiats que, com diu l'acta d'acusació, viuen a ¡'estran-
ger i se'ls desconeix domicili a Espanya.

L'A.S.O., que ha donat a conèixer als sindicats lliures de tot
el món aquesta nova arbitrarietat del règim franquista, assabenta
també que la petició formulada pel Fiscal de l'esmentat Tribunal,
és la següent :

Josep BUIRIA, Josep PALLACH i Hermes PIQUER 13 anys de
presó; Manuel Fernandez MONTESINOS (advocat andaluç, nebot
del poeta Garcia Lorca assassinat pels franquistes) 5 anys de pre-
só; Mariano NUERO, Jésus Gonzalez QUESADA i Antonio NO-
GUES 3 anys.

Creiem que molts comentaris poden fer-se davant aquesta ac-
titud judicial del règim. Avui, però, limitem-nos a dir com ho fa
¡'ALIANÇA SI NDICAL OBRERA en el seu butlletí donant compte
d'aquest nou procés :

¡ Processos arbitraris, no!
¡ Drets sindicats, sil



Ell cOmpinyi Ncnni I Pallach conversant air>b •!* pvricdiil»

V» p. 3

canvis profunds de les estructures del
país, la transformació de l'aparell econò-
mic, la seva progressiva integració en un
mercat comú europeu, l'evolució d'una
part important de la DC cap a posicions so-
cialitzants, causa o conseqüència de l'evo-
lució de l'Església cap a posicions més li-
berals, la consolidació d'una Europa ca-
da dia més unida en un clima cada dia
menys dominat per les tensions de la
guerra freda entre els dos blocs, creaven
íes condicions perquè l'esquerra demo-
cràtica, laica i socialista recuperés la seva
autonomia en les masses italianes i pogués
oferir al país una alternativa política và-
lida. Ja l'any 1955, el PSI, amb la seva
crida a la Democràcia Cristiana, havia
obert el diàleg que orientaria tota la polí-

tica italiana cap a horitzons més democrà-
tics. L'any 1957, al Congrés de Venezia, els
socialistes reprenien la seva llibertat d'ac-
ció separant-se netament dels comunistes.
Progressivament i després de moltes llui-
tes, es consolidaven les bases d'un possi-
ble govern de centre-esquerra en el qual
participarien els socialistes. L'Estat que
havia estat totalment dominat fins el 1953
per la dreta, que conegué posteriorment
el centrisme dretà al qual els social-démo-
crates de Saragat prestaven ocasionalment
llur col·laboració, entrava en una nova
etapa de la qual eren eliminats tots els
grups o partits de la dreta classista i re-
accionària. Per primera vegada desde el
final de la guerra s'emprenien reformes
socials i es nacionalitzava una gran indús-
tria ; la de la producció elèctrica. Una
gran esperança neixia en tot el país.

L'OBRA DELS GOVERNS DE CENTRE-ESQUERRA : LA CRISI COMUNISTA
No es en un curt article que es pot ana-

litzar en detall l'obra dels governs de cen-
tre esquerra i deduir-ne conclusions defi-
nitives sobre l'èxit o el fracàs de la nova
política socialista. Examinem breument en

primer lloc les repercussions polítiques
que ha tingut la participació socialista al
govern. La primera impressió que donava
el 36* Congrés és el de l'unitat retrovada.
La recent escissió capitanejada pel vell

«Tanmateix hi ha una cosa que la dictadura no ens pot impedir i és que analitzem

el desenvolupament de les lluites politiques en els altres països d'Europa »

teòric revolucionari Lelio Basso, i que
donava naixença al PSÏUP, no ha tingut
cap repercusió greu. Al contrari ha contri-
buii a clarificar la situació en el partit
fent-ne sortir tots els elements que havien
estat en el passat els causant de-moltes
confusions.

EI PSIUP, que manté a ultrança la política
d'unitat amb el PCI passa a ser, com es,
natural en aquests casos, una reduïda
secta de teoritzants confusos i revolucio-
naris de bona fe. D'altra part, al retrovar
una forta cohesió interna, el PSI ha pogut
plantejar-se amb claretat les condicions
de la reunificado amb el partit social-de-
rnòcrata, facilitada avui per la coincidèn-
cia dels dos partits al govern. Aprovada
la reunificació per aquest 36' Congrés, el
retorn dels amics de Saragat al partit
sembla imminent, marcant-se un primer
pas important en el reagrupament de tota
l'esquerra democràtica.

L'altra repercussió important que per
ella sola demostra la juste.sa de l'actual
política socialista, és la que té actualment
en el partit comunista. Tots els obser-
vadors de la vida italiana coincideixen en
pensar que la fórmula política del cen-
tre-esquerra encaixa perfectement en la
realitat d'avui i que, com deia l'editorial
d'un important periòdic francès es man-
tindrà segurament en el poder fins alme-
nys el 1973. El PCI, conscient d'aquesta
situació, tem evidentment que l'iniciativa
de l'esquerra democràtica es tradueixi per
un govern estable, capaç de realitzar, sen-
se la seva participació, un important pro-
grama de reformes socialistes, demostrant
per tant clarament a les masses italianes
l'inutilitat i l'inoperància de l'oposició de
tipus comunista. Al mateix temps que el
PCI multiplica els seus atacs contra el
govern de centre-esquerra, la progressiva
reeixida i consolidació del mateix ha di-
vidit ia direcció comunista. En efecte
aquesta nova realitat política és diferent-
ment interpretada pels diversos liders co-
munistes. Amándola, en un conegut arti-
cle publicat a la revista teòrica « Rinas-
cita », plantejà, el fracàs comunista en
tots els països d'Europa Occidental i pro-
posà, com a camí per sortir de l'oposició
estèril, la constitució d'un gran partit dels
treballadors en el qual es vindria a fon-
dre el partit comunista.

Aquesta posició no té en si res d'ori-
ginal ja que en el fons reprèn d'una mane-
ra més hàbil la tradicional política d'ab-

sorció dels comunistes, però reconeix,
i això constitueix sense dubte una nove i
tat — el fracàs dels partits comunistes]
europeus que no han pogut en els últirm
25 anys, ni conquistar el poder, ni tad
sols com deia Togliatti « lluitar eficaç-
ment per una transformació progressiva]
de l'estat burgès».

Ingrao, per un altra costat, ha près po-
sicions més radicals, demanant que el par-
tit comunista torni a ser un partit revolu-
cionari en contacte més estret amb les
aspiracions i desitjós actuals de les mas-
ses populars i que, « reint roduint-se la de-
mocràcia en el partit, s'obri el gran debat
que sol permetria el resorgiment d'un ve-
ritable partit comunista capaç de moure
tota l'esquerra italiana ». Aquesta eferves-
cència i diversitat de posicions en el PCI
ha alarmat els vells dirigents fidels a la
III internacional i a Moscú, que seguei-
xen dominant i controlant el partit. El se-
cretari general, Luigi Longo, utilitzant la
vella tàctica comunista « contra els revi-
sionismes d'esquerra i de dreta », ha re-
près útimament el partit en mà, reafir
mant l'adhesió total al centralisme demo-
cràtic, és a dir, a l'absoluta inexistència
de tota democràcia interna en cl partit,
quedant prohibida la constitució de cap
tendència o minoria. Tanmateix no deixen
de ser significatius aquests trasbals en el
PCI, que semblen confirmar que l'evolu-
ció comunista s'anirà produint per sotra-
gades i a través de crisis repentines, se-
guides de marxes enrera, lentíssimament,
perquè l'evolució d'un món tan enorme i
tan complexe com el soviètic no pot ésser
més que lenta i complexa. Els socialistes
quan, com a Itàlia, proposen al país una
alternativa d'esquerra vàlida, contribuei-
xen a accelerar una mica (no ens fem
masses illusions) aquesta evolució del
món comunista, invitant-lo a integrar-se
a la realitat del país on viu i a no depen-
dre dels interessos d'una revolució mun-
dial que va perdent cada dia més el seu
poder mitològic i que a la llum del con-
flicte Russo-Xinès ha revelat la seva natu-
ralesa i els interessos nacionals que en-
cobreix ; els de Rússia si s'accepta la
versió que en dona Kossyguin, els de Xi-
na si s'accepta la que en dona Mao-Tse-
Tung.

Finalment, la política socialista ha re-
percutit en els partits de la dreta que,
sentint-se menaçais, han llençat una gran
campanya per enderrocar el govern de
centre esquerra, reeixint per moments a

limitar-li les possibilitats. La dreta ita-
¡ liana que ha disfruta! fins fa poc del
control absolut del poder és particular-

íment puixant. No ha estat evidentment
'liquidada en tant que classe, però ha ha-
igut de retrocedir abandonant algunes po-
sicions importants. El combat per l'accés
de les masses populars al poder parteix

.avui de posicions noves. Gràcies a l'inicia-
¡tiva del PSI que ha sabut utilitzar l'evo-
¡lució cap a posicions socialistes de les
(masses cristianes, es pot comptar amb un
,element nou que permetrà fer progressos
.decisius. La dreta segueix essent forta, pe-
rò l'adopció de moltes posicions tradicio-

[nals del socialisme per una part de la
•Democràcia Cristiana es un fet irreversi-
ble que hauria de facilitar la dislocació

definitiva del bloc de la dreta, obrint a les
masses populars una bretxa cada dia més
ampla en l'Estat que pot ser transformat
en un sentit democràtic i socialista. La
política que segueixen els nostres com-
panys italians ens sembla doncs justíssi-
ma.

Per un costat divideix i afebleix la dre-
ta, de l'altre contribueix a accelerar la
lenta transformació del partit comunis-
ta en un sentit democràtic, condició indis-
pensable de la seva integració a la vida
nacional ; finalment, permet la consoli-
dació í el reagrupament de tota l'esquer-
ra democràtica, lauca i socialista, instru-
ment indispensable per dinamitzar la vi-
da del país cap a horitzons de progrés so-
cial i d'autèntica llibertat.

^ CAL CONÈIXER EL MON PRESENT PER TRANSFORMAR-LO

No voldríem acabar aquest article sense
fer una evaluació crítica de la política

| ¡socialista italiana, scnyalant-ne els aspec-
«•tes més fràgils, més decisius també. No

fa cap dubte avui que el seu èxit o el seu
i fracàs reposa sobre la realització de dos
'reformes fonamentals,, una administra-
¡tiva, l'altra econòmica, que ha proposat el
PSI i, sense la qual, la participació socia-
lista al govern seria molt difícil de justifi-
car. La primera consisteix, com deia al

¡Congrés el company Giolitti, «en passar
de ía República burocràtica de les pre-
fectures a l'estat democràtic dels parla-

£ ments autònoms » Aquesta reforma, que
IJno pot deixar insensible cap socialista ca-
fe talà, és fonamental. Itàlia ha patit i se-
f gueix patint d'un estat centralista desme-
j' suradement burocràtic, sotmès a més a
; les influències anti-démocratiques d'una
i de les més antigues burocràcies centra-
'- litzades del món : el Vaticà.

En aquestes circumstàncies no és d'es-

tranyar que la democràcia italiana hagi
quedat en gran part reduïda al parlemen-
tarisme romà que, com molts parlementa-
rismes de capital, no permet un control
eficaç pel poble dels verdaders centres de
poder de la societat industrial d'avui, que-
dant aquests en mans d'una burocràcia
dominada pels grans interessos econò-
mics i financers. Es evident que, sense una
profunda reforma de les institucions que
permeti l'accés real de les masses popu-
lars a tots els nivells del poder, no hi pot
haver socialisme. La reforma administra-
tiva de l'estat, donant autonomía i compe-
tències a totes les institucions locals, coo-
peratives, municipis, sindicats, associa-
cions i principalment a parlaments autò-
noms en cada regió o comunitat, és essen-
cial per a garantitzar el progrés social a
Itàlia.

La segona reforma és la de l'economia,
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" Les estructures de la societat industrial han canviat profundament. Una fantàstica revolució tècnica ha

modificat el funcionament de l'economia, alterat el contingut de les classes sociales,
t

trasbalsat el mon de la cultura '
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la qual ha d'obrir la manca cap el socia-
lisme, cap a una verdadera democràcia
industrial. No entrarem en el detall de la
política econòmica que proposen els socia-
listes italians, però en retindrem el seu
principi : la programació econòmica, és
a dir, la creació d'un pla econòmic elabo-
rat democràticament i per tant obligant
democràticament a tots els ciutadans.
Quins són els obstacles que poden impe-
dir la realització d'aquestes reformes ? La
greu crisi econòmica que ya heredar el
govern de centre-esquerra i que sembla
avui superada ha estat, no es pot negar,
la causa de molts retards, però és un
obstacle més aviat circumstancial. El ver-
dader obstacle són les forces reaccionàries
de la dreta, els grans interessos econò-
mics i financers que empren tots els re-
cursos i tots els mitjans per neutralitzar
els programes del govern. Els socialistes
italians hauran de fer prova d'audàcia i
d'intel·ligència per fer-los aplicar pels seus
aliats demòcrates cristians sobre els quals
la dreta exerceix avui una pressió formi-
dable.

Hem de recordar en efecte que si la DC
és innegablement un partit popular, tam-
bé és un partit en la seva majoria con-
servador. A l'acabar la guerra, quan es
crearen els partits demòcrates cristians a
Europa, l'Església catòlica no era la del
Concili i una aliança durable entre catò-
lics i socialistes era impensable. Per altra
part, la dreta, compromesa amb el fei-
xisme que buscava una nova plataforma
per poder actuar políticament, es volcà
en massa a la DC donant-li una gran part
del seu contingut. El Vaticà és a Roma i
a San Pere mai ningú ha estat partida-
ri de les ruptures. Es fàcil doncs de com-
prendre que els cristians de idees avan-
çades han tingut i encara tenen grans di-
ficultats per desfer-se d'aquestes influèn-
cies conservadores que segueixen pesant
i que molt sovint encara els tenen preso-
ners. Els interlocutors cristians que els
socialistes tenen al govern són indubta-
blement interlocutors vàlids amb els
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quals ha estat possible de posar en peu
un excel·lent programa de govern, però
això no vol dir que les reformes socials i
democràtiques previstes seran fàcils de
posar en marxa. Seria ben mal conèixer
la força i els recursos de la dreta. Per
guanyar noves posicions, per donar nous
passos endavant es necessari fer pressió.
La lluita de les masses per aquests objec-
tius, ets esforços i les accions de la clas-
se trebelladora per aquestes reformes són
l'element motor de la transformació de
la societat avui possible gràcies al govern
de centre-esquerra. Desgraciadement si
el PSI ha retrobat la seva autonomia en
el pla polític, encara no l'ha retrobat en
el món sindical i els seus militants, units
amb els comunistes a la CGIL poden molt
difícilment llençar o controlar accions que
no siguin automàticament .desviades o
utilitzades pels comunistes cap altres di-
reccions i amb intencions i objectius molt
distints per no dir molt sovint contraris.
Aquesta situació, conseqüència de l'anti-
ga política d'unitat amb els comunistes
serà difícil de corregir en l'immediat i és
evidentment un punt feble de la estratè-
gia socialista. Però és d'esperar que la
consolidació de la política de centre-es-
querra no deixarà de repercutir en les
masses i també en els sectors obrers en-
quadrats pels comunistes facilitant per
tant la reconquesta per l'esquerra demo-
cràtica d'una ampla autonomia en el món
sindical, element necessari per accelerar
la transformació social que sTia iniciat.

L'anàlisi dels obstacles que s'oposen al
progrés del socialisme a Itàlia ens con-
dueix forçosament a examinar els obsta-
cles que s'oposen al progrés del socialisme
en general. En els països que han assolit
un cert nivell de desenvolupament econò-
mic, l'ideologia socialista sembla tenir di-
ficultats per imaginar solucions adequa-

'Ä des a les realitats contemporànies i Ità-

lia no és una excepció. El pensament so;
cialista va néixer en efecte de l'anàlisi
d'una situació vella de quasi un segle que
té poca cosa a veure amb la d'avui. En 100
anys, les estructures de la societat indus-
trial han canviat profundament. En pri-
mer lloc i a la base d'aquests canvis : una
fantàstica revolució tècnica que ha modi-
ficat el funcionament de l'economia, alte-
rat el contingut de les classes socials, tras-
balsat el món de la cultura. A l'edat de
l'energia atòmica i del consum de masses
és natural que unes conclusions a les quals
es va arribar al temps de les selfactines i
del teler Jackard siguin insuficients per
comprendre el món i per tant per actuar
damunt d'ell. El pensament socialista _i
els seus mètodes d'anàlisi i d'acció seguei-
xen revelant-se a la pràctica més vàlids
que mai, però és avui necessari aprofon-
dir les conclusions a les quals s'havia arri-
bat. Aquesta revisió, aquest esforç d'actu-
alització serà segurament dolorós, hau-
rà d'enfrentar-se amb una gran quantitat
de vells dogmes que la marxa de l'histò-
ria ja s'ha encarregat d'escombrar de la
realitat social, però que perduren encara
en molts esperits. Els èxits polítics dels
socialistes, a Itàlia com arreu, depenen
estretement de llur capacitat de compren-
sió dels problemes del nostre temps i de
llur habilitat en senyalar nous objectius
verdaderament revolucionaris, basats en
les contradiccions actuals i capaços de
portar noves adhesions.

LA PERSPECTIVA EUROPEA
Els nostres companys italians estan

decidits a empendre aquesta gran tasca,
el camí que els queda per fer és molt
llarg, però tot és començar i, a Europa,
el PSI és un dels que dona l'exemple. Ara
bé, aquest esforç de replantejar nous ob-
jectius, de senyalar nous camins no es pot
fer avui en el marc réduit de l'estat
nacional. Els progressos de la tècnica en
aquests últims 30 anys fan que en molts
sectors de l'indústria, les unitats de pro-
ducció per seguir funcionant, necessiten
enormes mitjans tècnics i financers que
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LA LLUITA OBRERA PROGRESSA I
PROGRESSARÀ ENCARA MES. SIGUI
QUINA SIGUI LA SORTIDA POLÍTICA,
L'EXISTÈNCIA dTJNA PUIXANT FORÇA
SINDICAL, UNIDA I DEMOCRÀTICA,
UTILITZANT AL SERVEI DE LA CLAS-
SE TREBALLADORA ELS PUIXANTS
INSTRUMENTS SINDICALS QUE HA
PAGAT AMB EL SEU ESFORÇ I QUE
VOLIEN ENDOGALAR-LA, HA DE CONS-
TITUIR LA PENYORA DEL TRIOMF DE
L'ACCIÓ POPULAR, ELS SOCIALISTES
DEFENSEM I DEFENSAREM AQUESTA
ACCIÓ SINDICAL UNIDA I DEMOCRÀ-
TICA, QUE ES LA MILLOR GARANTIA
DE LA VICTORIA COMUNA DELS TRE-
BALLADORS.

Ve p. &

només es poden obtenir a un nivell europeu.
L'economia necessita cada dia més, per
continuar desenvolupant-se, un espai eco-
nòmic d'almenys 200 milions d'habitants.

Aquest fet irreversible està a la base de
la crisi que travessen els estats europeus
actuals hereus de les monarquies dels se-
gle XVII. La CECA, l'EURATOM, avui el
Mercat Comú són les primeres respostes
que s'han donat a aquesta crisi. Es doncs
clar que si l'economia tendeix a desenvo-
lupar-se en funció d'un mercat i d'unes
estructures europees, el socialisme serà
europeu o no serà.

El cas d'Itàlia és particularment signi-
ficatiu en aquest sentit. El mercat comú
implica en efecte un abandó progressiu
de la sobirania estatal en el terreny de
l'economia i el govern itaïià, per posar
en peu el seu programa econòmic, ha de
tenir en compte que les decisions sobre
assumptes tan importants i primordials
com per exemple el comerç exterior, ja
no es prenen a Roma sinó a BruseUcs en
els organismes que són un embrió del fu-
tur estat europeu.

El PSI conscient d'aquesta realitat ac-
cepta avui plenament la perspectiva euro-
pea i els debats d'aquest últim congrés
ho han vingut a confirmar clarament.

La formidable revolució tècnica que ha
trasbalsat el món industrial i fet parlar
d'un « segon segle vint » ha tingut profun-
des repercussions que obliguen els socia-
listes a repensar llurs conclusions, llurs
programes, llurs mètodes. Els nostres
companys italians han emprès aquesta
gran tasca ; nosaltres desde el nostre petit
país també volem contribuir-hi.

A. RIDAURA.
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Encara els comunistes,

la " unitat " i nosaltres
« Treball » del mes de Febrer torna a atacar el Moviment Socialista de Cata-

I tinya. Torna a acusar-lo d'ésser adversari d'una « entesa general », perquè hem
dit — i repetim — que en uri agrupament orgànic de les forces d'esquerra demo-
cràtiques, nacionals i socialistes els comunistes no deuen entrar-hl, puix per ara
les seves posicions no són ni democràtiques, ni socialistes, ni nacionals : si no
ens equivoquem el PSUC «és com si fos un mateix i un únic partit amb el Partit
Comunista d'Espanya ».

Naturalment aquest criteri, que neix d'una necessitat de clarificació, no
exclou la coincidència tàctica amb els comunistes de cara a determinats objectius,
mentre aquests siguin definits i precisats autònomament pels demòcrates socia-
listes

Això, que és tan clar, continua no agradant als comunistes. Ens acusen
així d'ésser aliats de Unió Democràtica de Catalunya « partit de dreta d'un
sector de la gran burgesia », i d'ésser-bo també dels « liders anarquistes que
recolzen el pacte de la traïció amb els dirigents falangistes, etc., etc...

La mateixa setmana que apareixia aquest exabrupte a Treball, Santiago
Carrillo, secretari general del P.C.E. (i del PSUC, si actuen pràcticament «com
un sol partit»?) publicava un article a Pravda invitant a una entesa «inclus
als sectors de l'Opus Dei, als carlistes i falangistes ».

No ens toca a nosaltres defensar als amics de U.D.C, que des de sempre
combaten a Catalunya al costat dels demòcrates d'esquerra - però ¿ no creuen
els comunistes que hi ha diferència entre aquests cristians demòcrates, els carlins
i els de l'Opus Del?

Pel que fa als dirigents de la CNT que a Madrid han intentat una nego-
ciació difícil i perillosa el nostre parer és conegut : creiem que han comès un
error però de cap manera pot parlar-se d'una traïció. Aquests homes porten
molts anys de presó al darrera per què avui sigui possible, sense proves, de
dir-los traïdors, utilitzant de nou les més vils calúmnies de l'època estalinista.
Son homes que es malfien dels comunistes, és cert. Els conegueren de molt
a la vora durant la guerra. I, desgraciadament, els actuals atacs de Treball con-
firmen que la destalinitzacló ha fet pocs progressos entre els comunistes espa-
nyols. Cridar als falangistes a la unió -si ho fan els comunistes- és una bona
política. Negociar amb els dirigents de la CNS -si ho fan els cenetistes- és una
traïció. ¿ A qui pensen enganyar ?

Finalment és inúti l repetir que en efecte el MSC defensa TASO, aquesta
gran esperança d'unitat sindical democràtica que avui Ja es relliga a les Fede-
racions Internacionals d'Indústria Í al món obrer internacional. Tampoc plau
als comunistes això, 1 com sempre-acusen l'ASO de « voler controlar Í absorvlr les
comissions obreres». L'ASO, com que no és comunista, no vol controlar ni absorvir
res. Vol servir precisament el moviment de les comissions, relllgant-lo al combat
general per la democratització sindical i precisant les perspectives dels sindica-
lisme lliure. Lliure de les influències dels patrons, dels partits polítics... i de l'Estat,
com a Rússia i a Espanya.

¿ Les coses són prou clares ? Treball acaba dient que vol discutir sobre el
que ens uneix i no sobre el que ens separa. Es en efecte una bona decisió. Espe-
rem que comenci a aplicar-la.



UN ESTUO! DE POLITICA INTERNACIONAL, ALLIÇONADORA PELS SOCIALISTES CATALANS

SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL SOCIALISME A ITALIA
per A. RIDAURA

Durant aquests 25 anys de dictadura,
sense opinió pública ni vida política, no
hem pogut adquirir una experiència prò-
pia, ni al govern, ni en una oposició reco-
neguda i hem hagut d'actuar sempre en
les tenebres de la clandestinitat. Tanma-
teix hi ha una cosa que la dictadura no
ens pot impedir i es que analitzem el de-
senvolupament de les lluites polítiques en
els altres països d'Europa. Els demòcra-
tes de tota la península ens hauríem de
beneficiar d'aquest capital d'experiències
viscudes, car això pot constituir un avan-
tage considerable. Es evident que Espanya
és diferent de França, d'Itàlia o d'Alema-
nya i el que val per un país no és necessà-
riament vàlid per un altre, però també és
cert que els grans corrents històrics així
com les tendències profundes de la socie-
tat industrial d'avui són comuns a toies
les nacions europees que han assolil un
cert nivell de desenvolupament econòmic.

UN XIC D'HISTORIA : ¡FRACÀS DE

L'UNITAT AMB ELS COMUNISTES
S'ha celebrat fa poc a Roma el 36e Con-

grés del partit socialista italià. La situa-
ció italiana és, sobre tot per nosaltres
socialistes, extraordinàriament interès
sant. Els nostres companys italians han
d'afrontar avui els problemes que els
planteja la seva possible participació a la
direcció de l'Estat. Per un partit polític
és el moment decisiu ; per una ideologia
l'hora de la seva verificació. Per compren-
dre ben bé la situació italiana actual és
necessari tornar alguns anys endarrera.
L'any 1947 el país sortia de la guerra, la
seva economia estava en plena bancarrota.
No és produïa prou acer, prou electrici-
tat, prou carbó. Els preus, sobre tot els
dels articles de consum, pujaven amb una
rapidesa esfereïdora, el mercat negre era
iloreixant. Els italians menjaven poc i ma-
lament, però es tornaven a entregar apas-
sionadament a les lluites polítiques. En
front d'una dreta compromesa amb el fei-
xisme que acabava de perdre la guerra,
la protesta popular es feia cada dia més
radical, vagues obreres i pageses agitaven
el país de Milan al Mezzogiorno, manifes-
tacions i fins i tot motins es succeïen ca-
da cop més violents deixant ja morts a
les aceres i a les places del pobles i de
les ciutats. El clima era francament re-
volucionari. Les forces populars eren mes-
tresses del carrer i a Milà la multitud di-
rigida per un diputat comunista va anar a

El company P«Naeh a la tribuna del Congrés

ocupar la prefectura. El partit comunista
era en gran part l'inspirador d'aquest
moviment i ets seus elements més extre-
mistes creien que les pròximes eleccions
vindrian a sancionar la victòria ja obtin-
guda al carrer. Els dirigents comunis-
tes i en particular Togliatti, estaven tan-
mateix bastant preocupats, conscients de
que s'havia de fer marxa enrera. Final-
ment el partit comunista acceptà de
firmar amb els altres partits una treva
electoral que feia patent l'inutilitat dels
sacrificis de sang que s'havien demanat

a les masses populars. El partit socialis-
ta durant aquest any no va quedar al
marge d'aquesta agitació i Ja seva direc-
ció aprovà el 25 de juliol una resolució
que declarava el PSI perfectament pre-
parat per ser l'element propulsor d'aques-
ta lluita. Nenni en un discurs afirmava
que no es podia defugir la lògica impla-
cable de la lluita de classes, que totes les
forces d'esquerra s'havien d'unir contra
la dreta i que de « terza via non c'è ».
La escissió del Palazzo Barberini que veia
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DEL PARTIT LABORISTA ANGLES :

UNA VICTORIA de la DEMOCRACIA SOCIAL


