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ORGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

£fônda&ant publica el nùmero 100

REFLEXIONS EN OCASIÓ D'UN CENTENARI
» ' N centenari sembla bona ocasió
I ! de meditar els caients d'una acció
"-J que, desenvolupant-ae en aquest
medi especial que és el utemps)> i «l'es-
pai» de l'exili <o de la clandestinitat,
aquest exili a la pròpia terra, més dur
i prenyat de perills), necessita sovint
interrogar-se per a trobar en les afir-
macions de la raó les bases sòlides que
la justifiqut-i, l'alenada vital que la
fa perdurable i —finalement— eficaç.

Heus ací que el nostre ENDAVANT
ja ha arribat al N" 100. Nasqué quan
la vida política de l'exili reprenia amb
tal vigor, que tot-hom hauria dit (i
tot-hom deia, en efecte) que s'anava
a acabar. Era un greu error. En rea-
litat l'exili començava només aquells
dies de l'any 1945 quan les publicacions
catalanes i espanyoles sorgien com a
bolets, i es drecaven a pleret progra-
mes de govern i llistes de reivindica-
cions. L'exili començava perquè fins
aleshores —durant els anys de la guerra
mundial— havíem viscut plenament in-
mersos en el gran plet del conflicte
universal, segurs que el seu desenllaç
seria el nostre. I heus ací que no era
així, i que el nostre propri plet —nu,
descarnat, agre— anava restant isolat
i prenent els propris perfils. El temps,
forçant-nbs a abandonar les il·lusions,
ens obligava a mirar la realitat cara
a cara. Les causes de la nostre desfeta,
que volíem sobretot internacionals, te-
nien però unes arrels profundes, d'or-
dre interior: una revolució que es
quedà à mig fer, o —el que es pitjor—
es perdé en el que només és l'apa-
rença i sovint és el contrari d'una
revolució: l'agitació externa, el bullit,
l'impaciència fruits de molta ardor i
de manca de maduresa, que finalment
aprofitats per l'enemic, devien contri-
buir a donar-li la victòria.

Els anys passaven i ens anaven tam-
bé desxifrant una altra gran veritat
que no voliem veure, ni els de fora ni
els de dintre en aquesta «clandesti-
nitat-exili» que sense arrels en l'autèn-
tica realitat jugava a oposarse il·lu-
sions. La politica internacional per ara,
i segurament per molts anys no té
entranyes ni pietat pels pobles que
basen la seva política en uns drets i
neglixeixen afirmar-los amb força. En
aquest teixit d'egoismes, ja és molt
comptar amb l'ajuda moral dels amics
que no obliden, dels treballadors dels
altres pobles, solidaris però preocupats
dels propris problemes.

Aquestes dues veritats s'han anat
enfonsant, com ferros roents, en l'àni-
ma del nostre poble. Podem retrobar-
ies resseguint la col·lecció del nostre
periòdic. Direm que els que fèiem i fem

TENDAVANT en teníem ja clarament
consciència quan apareixia el primer
número? Simplement, això —entre al-
tres coses— explica la nostra pervi-
vència.

Altres coses també: els militants que
ens ajuntàvem per a formar el M. S.
de C. i expandir les seves idees, teniem
consciència al crear el nostre portant-
veu que no es tractaria en la nostra
propaganda de revindicar alegrament
un passat, que estimàvem i valoràvem
en funció dels principis que impregna-
ren una lluita mil vegades heroica
—la del nostre poble—, però que devia
redreçar-se i depurar-se abans d'oferir-
se a les forces de l'esdevenidor. Aques-
tes forces les esperàvem, les pressen-
tíem. Gairebé diriem que aquesta jo-
ventut de l'any 58 estaba implícita en
nosaltres aleshores ja, en aquells ho-
mes madurs, solcats el rostre i l'ànima
per tants de combats, però que guar-
daven suficient jovenesa espiritual per
a dir, quan tot-hom s'esperava el
triomfal retorn: —«En l'essencial te-
niem raó. Però en moltes coses anàvem
errats. Es tracta de rectificar».

Es així que s'ha anat forjant l'his-
tòria del nostre periòdic. Confluència
de dues corrents socialistes catalanes
que sovint s'havien ignorat i de vega-
des combatut —la del socialisme revo-
lucionari del B. O. C. i la del so-
cialisme de la U. S. C., democrà-
tic i reformista (només els il-lusos
entenen avui el mot com a pejoratiu) —
el >LS. de C. neixía amb la voluntat
d'afirmar una valor que ha d'ésser
—i no ho ha estat— fonamental en
el moviment obrer de Catalunya i que
ha d'impregnar també, més del que ho
fa fins ara l'esperit i la vida col-lectiva
del nostre poble: la continuïtat en
l'obra política que cal reeixir.

No hi ha res al món que s'aconse-
gueixi sense aquest principi: ho apren-
drem així, definitivament els catalans,
gent de «rauxes» i de desencants? Gai-
rebé diriem que quan la lliçó de la
tenacitat i de la perseverancia en l'ac-
ció social col-lectiva sigui ben apresa,
el nostre poble haurà retrobat l'estri
essencial per a viure lliure i afirmar-se
políticament. No és la nostra simple
supervivència nacional i cultural, con-
tra les constants empreses deturpidores
dels extranys i les traïcions de les nos-
tres clases ((directores» un miracle de
tenacitat, de duresa, de tossuderia en
la RESISTÈNCIA, en l'OPOSICIO?

Reclosa i sovint esquerpa en el ta-
rannà del pagès, en l'oberta ardidesa
del mariner, en l'enginyosa recerca

(Passa a la pàg. 2.)

Cíniques declaracions
EL GENERAL FRANCO EN COMP-
TES DE RECTD7ICAR, CONDEMNA
A CEL-LA DE CÀSTIG ALS DE-

TINGUTS POLÍTICS.

Poques vegades el dictador es-
panyol ha mostrat tant ober ta-
ment el seu cinisme com en les
declaracions que feu al Sr. Grous-
sard. En els dos plans —política
exterior, política interna— les afir-
macions del «Caudillo» són contredi-
tes cada dia per la realitat.

Però la mentida és especialment
repugnant quan és destinada, sense
dret a rectificació, a insultar des del
poder als adversaris polítics. El ge-
neral Franco ha pretès, en efecte,
«que ningú no ha estat condemnat
a Espanya per delictes polítics, que
ningú no ha estat perseguit per les
seves idees. Sols els que havien comas
abusos —robatoris, assassinats— fo-
ren condemnats».

El cadàver de Companys, de Carles
Rahola, de Carrasco i Formiguera,
de Besteiro, de Peiró, i de tants i
tants milers de condemnats pel «de-
licte de rebelión militar» deuen ha-
ver-se conmogut de menyspreu en
llurs tombes davant tant de cinisme
i tanta mentida, reproduïdes a pri-
mera plana dels diaris franquistes,
començant per «La Vanguardia».

A les presons de tot Espanya, on
encera hi ha condemnats par aquest
«delicte» (al cap de 22 anys), i on
hi ha milers de condemnats per de-
lictes polítics «posteriors» —els pro-
cesses recents de Barcelona mostren
pla bé la realitat— aquestes decla-
racions han provocat l'indignació dels
detinguts. Diverses dictadures hi ha
a' món que empresonen els oposants.
Només les més répugnants els insul-
ten i els qualifiquen de delinqüents
comuns.

Dos detinguts polítics al Penal de
Burgos —Eduard Villegas, de la U G.
T. i Enric Marco, de la C.N.T. adre-
çaren una instància regular al cap
de l'Estat demanant-li que rectifi-
qués uns conceptes que atemptaven
contra llur honor.

Un? persona decent hagués o';eït
aquest protesta sorgida de les en-
tranyes del poble sofrent. El general
Franco ha contestat posant a la
cel-la de càstig, incomunicats, els dos
detinguts.

Villegas i Marcos han romencat la
vaga de la fam. La U.G.T. ha de-
manat n la C.I.O.S.L que exigeixi
una enquesta de l'Cficina Internacio-
nal del Treball de les Nacions Uni-
des.



L'ENDAVANT publica...
(Vé de Ia pàg. 1.)

del manyà, àdhuc en aquesta mena
d'avidesa menestral que ha estat l'es-
cambell familiar de tantes vocacions
d'artista, d'intel-lectual, d'home de cièn-
cia, no és tampoc la tenacitat INDI-
VIDUAL el que manca a la gent de
la nostra terra. Ah però, en les em-
preses col-iectives, quan es tracta de
construir plegats, és una altra cançó!
EI fer i desfer, el recommencar de cap
i de nou a cada nova generació, o ben
abans, segons la jeia dels ((dirigents»
0 l'humor dels ((dirigits»! En la dissort,
sobren exemples del contrari: s'afirmen
les voluntats individuals i formem una
pinya indestructible. El 1460, el 1640,
el 1714, el 1936, el nostre poble ha
resistit col·lectivament accions capaces
d'esberlar unitats nacionals solidíssimes.
¿Què ens manca, doncs per saber tam-
bé reeixir cara al triomf, construint
units, a desgrat del temps i de les
oposicions i discrepàncies, enriquidores
pris pobles que saben aprofitar-les?

Potser només començar a fer-ho,
lleus ací. també, el que significa, ben
modestament, el M.S. de C. i l'aparició
del N" 100 de l'ENDAVANT.

Dit això, cal que ningji prengui
aquestes simples reflexions, que tant
temeràriament volen endinsar-se en
l'ànima del nostre poble per una cai-
guda en aquest pecat d'orgull —que
també és un dels nostres defectes na-
cionals!

Sabem bé, sobretot, el que ens manca.
Sabem que avui l'esforç del socialisme
catajà no pot reduïr-se a aquesta acció
d'animador de les noves generacions
catalanes en la seva lluita contra la
dictadura; a la voluntat d'incorpora-
ció de les valors socialistes al nostre
poble, al treball intens dintre de Cata-
lunya per a retrempar l'esperit de la
classe obrera i donar-li llum i direcció;
1 ni tant sols a l'afirmació cada dia
i cada mes, de la nostra fe en l'avenir,
de la fermesa de la nostra voluntat.

Sabem que es tracta de repensar i
estudiar, en funció del món d'avui, els
grans problemes que té plantejats el
nostre poble en una Espanya que es
consum i pot renéixer, i en una Europa
que es cerca i també pot perdre's. Cal
posar al dia les recerques dels pensa-
dors socialistes, i contribuir, en català,
a aquesta critica de la pròpia acció
en una realitat social mundial que ha
sofert canvis, transcendentals aquests
darrers decennis; reafirmar les valors
de democràcia, de llibertat i de justícia
social quant tants pretesos «socialismes»
i tantes « democràcies populars » els
arrosseguen pel llot de totes les pre-
sons.

S'hauria de fer això i molt més.
Siguin's permès dir-ho per cloure

aquesta reflexió, i dir també, que bo
i convidant tots els que sentin idèntics
neguits a aquesta tasca nostra q vie és
la llur. no ens podem estar d'afirmar
ben fort que això també va fent-se. i
que van venint a fer-ho les noves ge-
neracions universitàries i obreres que
¡'ENDAVANT amb el seu esforç ha
contribuït à desvetllar!

Per què el proper centenar sigui el
d'un portantveu més complet, més
dens de teoria, millor de contingut i de
forma —però igualment digne, no més
— ens cal simplement continuar.

FI N 200, si ho fem així. tindrà a
més una millor qualitat, la que més
ferventment desitgem: serà editat, en
règim de llibertat, a Barcelona.

* QUINES SON LES CAUSES QUE EXPLIQUEN EL MANTENIMENT DE FRANCO AL
PODER ? * POSICIÓ DE LA FALANGE, DE L'EXERCIT, DE LES DRETES, DELS GE-
NERALS DISCREPANTS. * ACTITUD ACTUAL DELS DIRIGENTS AMERICAINS :
« CONSELLS » ALS MILITARS.

Aquestes darreres setmanes, diversos observadors internacionals s'iian interrogat en diterses llengües i en distints impor-
tants diaris d Europa i Amèrica, sobre els matisos que representa l'actual vida política espanyola, violentament remoguda per
les vagues obreres d'aquesta primavera i per l'agitació universitària.

Alguns d'aquests articles són ben escrits i les anàlisis relativement profundes. Els que acostuma a escriure el Sr. C reach,
si bé tenen la primera qualitat, manquen totalment de la segona i falsegen obertaínent la realitat. Són aquests articles els
que han induit a Carles A. de Montfort, bon coneixedor de l'actual vida espanyola i que amaga amb aquest pseudònim una
important personalitat, que ens felicitem de tenir com a col·laborador nostre, a adreçar-nos aquest article del qual publiquem
avui la primera part.

El Sr Monconduit, que utilitza el pseu-
dònim de Jean Creach, expert en política
cspnyola des del seu temps de refugiat a
Barcelona, després de l'alliberament^ de
França, escriu ara a «La Dépêche», que
el general Alonso Vega, ministre de la
Governació espanyol, sembla decidit a li-
quidar la Falange. En el seu treball perio-
dístic diu que hi ha una Falange, uns mi-
nistres falangistes, una tendència falangista
republicana, uns monàrquics decebuts i
seriosament oposats al general Franco, etz.
Afirma que el general Alonso Vega és tant
lleial a Franco com a!s seus propis ideals
monàrquics. Parla dels èxits del seu amic
Sr. Castiella, i de l'oposició de l'exèrcit
en l'afer de Cuelgamuros. En fi, Creach
ta tot el possible per tal de que el lector
creguí que a Espanya hi ha veritable vida
política. Això només podria fer-ho qui esti-
gués pitjor informat que ell o bé fos menys
intel·ligent, llom ha de creure —per for-
ça— que Creach escriu al dictat d'uns
interessos determinats. Caldrà cercar
aquests interessos entre les persones o
grups interessats en la versió de que Es-
panya té vida política.

FRANCO I ELS MINISTRES
FALANGISTES

Cal establir amb claretat si hom preti-n
informar honestament de la realitat es-
panyola que a Espanya no hi ha més
voluntat eficaç que la del general Franco
Rahamonde. Cal saber dir que la Falange,
malgrat tot. compta tant poc com els tres
ministres à chemise bleue*. Tothom sap
que són simples «profiteurs -, residus, dis-
fressats d'una ideologia embrionària i ja
periclitada al servei personal i exclussiu
del general Franco. El ministre Solís, par
exemple, ha pogut 1er carrera política,
mercès a la seva «docilitat > i a la manca
de tota inquietili, política. Es un tinent
coronel jurídic acostumat a obeïr mansa-
ment i a justificar les més oposades i ab-
surdes consign.es.

Arrese, l'actual ministre de la «Vivien-
da- és un pobre home. sense cap idea
massa clara de res. Hom el va confinar a
aquest ministeri inocu i ell va encaixar e!
confinament i el desaire d'haver-se de
guardar les famoses lleis fonamentals de
tipus ft ixista que tenia preparades, d'una
manera vergonyant. i cedir el ministeri
- p o l í t i c per defunció que és la Secretaria

Per Carles A. de MONTFORT

General del Movimiento, amb motiu del
darrer canvi de govern. Un altre dòcil
«falderillo» del general Franco, i res més.

El ministre d'Informació, el «doctrinari»
Arias Salgado, tampoc resulta més p.erillós
que els altres dos ministres ja esmentats
i que Creach pretén presentar-nos com a
autèntics polítics i conductors de la Fa-
lange i possibles factors determinants.
L'antic seminarista dels Jésuites amb el
seu «dogmatisme» obtús i pobre, i gràcies
al seu zel de meritori al servei del «Cau-
dillo» no es en realitat més que un Cap
de Censura intransigent, mai un polític o
bé un ministre.

Per qualsevol persona mitjanament in-
formada i enamorada de la veritat, sembla
clar que en el Govern del general, Franco
Bahamonde no hi ha pas polítics autèntics
de la mateixa manera que tampoc existeix
la Falange més que sobre el paper i en
el presupost.

/
LES DRETES, ELS MILITARS
I LA LIQUIDACIO DE LA FALANGE

El que sí sembla que existeix, és la re-
presentació (imposada, però a la llarga
representació) d'unes «forces > d'extrac-
ció dretana, tota la forca de les quals s'en
va en exuberàncies verbals tant inconse-
qüents amb la seva conducta corn insin-
ceres. Aquesta «representació» dretana del
pais, es no obstant, força unilateral i ten-
denciosa. En realitat es franquista més per
adhesió a la persona que al sistema. La
mou un «conservadurisme» que comença
per les seves sinecures i acaba en tòpics
i postulats de tipus espiritualista que sem-
pre fan bonic. En realitat aquests «repre-
sentants» de part de les dretes espanyoles
—fsporuguits unes vegades i a voltes pre-
potents— no tenen ni han enyorat mai
la més elemental inquietut ni tampoc la
més mínima capacitat de decisió política.
El general Franco Bahamonde secueix
essent per ells l'àrbrit. l'eix, el seu sol
oracle i l'únic aglutinant possible de tote^
1rs debilitats, de totes les diferències, d'1

totes les incapacitats i de totes aquelles
concupiscències que no seran massa fàcils
de defensar el dia de demà, en un clima
de llilxnrtat política i d'honestedat admi-
nistrativa.

Es evident que resultaria molt còmode
pels actuals «governants» cercar un cabrit
expiatori que els permetés sortir del mal
pas. La temptació d'utiiitzar el fantasma
de la Falange per aquest menester és na-
tural que els negitegi alguna vegada,
quan es veuen desbordats pels aconteixe-
ments. Mai per autèntica inquietut polí-
tica; sempre per elemental instint de con-
servació. Això l'alt clergat i els generals
ho veuen prou clar, però s'ofereixen dos
inconvenients prou greus. Primer, que uns
i altres s'han compromès un xic més del
compte amb el règim del general Franco,
al llarg de vint anys; i segon, que ambdós,
són, abans que res més, partidaris del ge-
neral Franco per les mateixes raons que
més amunt apuntàvem quan parlàvem dels
«representants» de part de les dretes es-
panyoles en el Govern. La manca de voca-
ció política i de preparació de l'Exèrcit i de
l'Església, els permet però donar-se compte
de que una liquidació de Falange impo-
sada únicament a fins purament tàctics
comporta un risc inmens. No pas perquè
pugui fer por a ningú la liquidació d'un
fantasma, però sí pel que suposa haver
d'involucrar o no poder evitar que s'invo-
lucri en la liquidació la persona del Cap
nacional de l'organització liquidada. Tant
se val. No oblidem que des de l'any 1937
l'únic «jefe» i responsable màxim de la
Falange i del Movimiento es el propri
general Franco. Això es un fet inescamo-
tajable i resulta massa incòmode per córrer
aventures.

No resultaria viable l i q u i d a r la
Falange i reforçar o respectar simplement
el Movimiento i arreconar el seu Cap Na-
cional, i això no ho farà pas mai el sem or
Alonso Vega, ni li permetria el gene-
ral Franco Bahamonde com es do suposar.
L'impasse, és doncs total.

L EXERCIT 1 LA MONARQUIA

La gastada fórmula d'imposar a través
de lExèrcit la monarquia —quina?— i fer
unes concessions mínimes que permetessin
mantenir en els llocs de comandament
uairebé les mateixes persones si bé que
amb diferent etiqueta, falla i fallarà si mai
s intenta, que no és gaire probable per la
manca de capacitat de decisió i resolutoria
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dels caps «polítics» de l'Exèrcit. Per altra
part tampoc fóra una solució veritable ni
permanent, ja que per a ser-ho s'hauria de
veure presidida per una generositat i una
intel·ligència, sense reserves mentals, que
resolgués no solament el problema institu-
cional d'Espanya, el del principi d'autori-
tat, en un règim de llibertat i democràcia,
sinó que també el problema de l'integració
humana de la col·lectivitat, en ares d'una
idea superior de convivència, concòrdia i
oblit de la guerra civil i les seves passions
i nafres, i això no estan en condicions de
fer-ho aquelles persones que tenen encara,
com a màxim orgull de la seva carrera
l'haver iniciat i guanyat una guerra civil
que, com a vencedors, no saben fer-se
perdonar (tant fàcil que fóra!) amb la
generositat de l'oblit.

Que els generals Baturone, Rodrigo,
Asensio, García Vaiino, que el propri ca-
pità general Muñoz Grandes, no són pas
sants de la devoció del «Generalíssim» ho
sap molta gent, i que en canvi Alonso
Vega, Sáez de Buruaga, Rios Capapé,
Martín Alonso resten fidels en gran part
al «Caudillo» també és públic i notori,
pero la major part de gent ignora que
aquesta pugna es resol necessàriament en
taules, perquè uns representen el prestigi
i l'intel·ligència militar i els altres deten-
ten la força i sobretot perquè al no haver-
hi unanimitat la situació resta momificada
per por i per no lessionar interessos de
tots.

En front d'estímuls provinents dels sec-
tors polítics, l'Exèrcit a costa de grans es-
forços assoleix mantenir-se «unit» o alme-
nys donar una certa sensació d'unitat. Les
pròpies diferències no és que es resolguin,
resten endormiscades com sotmeses a un
procés d'hibernació, però no obstant el
beneficiat resulta ésser el general Franco,
per manteniment del «statu quo» actual
que difícilment satisfà a ningú.

LA PRESSIÓ AMERICANA EN FAVOR
DE «L'S TAT U QUO».
CONCLUSIÓ PROVISIONAL

Per altra banda els recents i quantiosos
interessos dels EE.UU. a Espanya s'han
convertit en un factor polític interior gai-
rebé determinant. Els generals més pres-
tigiosos espanyols —no és un secret per
a ningú— reben insinuacions, consignes
oficioses, consells, de que no alterin
l'«status» actual mentre no hi hagi una
solució que eviti el salt en el buit i «per-
meti assegurar els referits interessos». Un
sistema com el noidamericà presta l'assis-
tència precisa per tal de que un règim
que repugna al poble dels propris EE-UU.
i àdhuc als seus propis funcionaris,
perduri. L'influència o bé els interessos
estratègics «yanquis» es converteixen, tam-
bé, en factor subaltern molt important de
política interior espanyola i d'apoi a la
situació actual, a cleserat de tothom.
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REUMO DEL CONSELL
f DE COORDINACIÓ DEL M. S. DE C.

La reunió del C. C. del Moviment
tindrà lloc els dies 9 i 10 à Perpinyà,
i promet revestir una gran importàn-
cia. En el proper número donarem
compte de les resolucions 1 acords
presos pels socialistes catalans, reu-

% nits. com cada any, en congrés.

TOT CAMINANT

UNO SENSÍKIO BTRflNYfl
per Enric BRUFAU

Es una sensació estranya la que expe-
rimentem els refugiats : quan, influen-
ciats per una llarguíssima separació de la
nostra terra, ens inclinàv-em a considerar
el nostre plet només políticament, un en-
fiali de vagues ens obligà a reconsiderar-
ho molt més humanament.

I aquesta nova forma de lluita —la pri-
mera i la millor— contra el règim fran-
quista ens pertorba la serenitat que ja
trobàvem en el judicar solament polític.

Els que han fet arrels a l'estranger, i
la nostra lluita ja no és la seva lluita, pri-
vant-se de pensar —si és que pensen—,
exclouent tot problème interior.

Nosaltres, no. E/s darrers esdeveniments
socials revelen un estat d'opinió alerta i
decidit, i ens lian fet comprendre que les
noves formes de lluita antifranquista ja
no estan limitades a un réduit nombre
d'idealistes, sinó que la gentada obrera
reprèn el combat a partir de la més forta
de totes les posicions: la justícia social.

Podríem creure que la situació econò-
mica sha agreujat tant, que les vagues
recents eren conseqüència de la desespe-
ració. Ens erraríem. A l'Interior han pas-
sat tongades de tanta o més misèria que
l'actual, i en canvi la classe obrera restava
quieta i sense reacció.

Hem de cercar la veritat en una altra
explicació.

Per què, ara cl proletariat català i el
peninsular està ja disposat —t en dona
proves— a dur a terme grans moviments
reivindicatius? Potser hi veuríem més clar
si analitzem f essencial del procés poli-
tico-psicologie del nostre poble a partir
de la nostra ensulsiada militar.

Amb l'èxode, i desprès de caure Ma-
drid, la lluita perdé tot caràcter militar
i es converti en únicament política. Dcs-
organitzats i perseguits els partits i sin-
dicats, i sense dirisents polítics, fer front
en aquest terreny esdevingué una empresa
impossible.

L'Interior confiava en l'exili. I, sobretot,
creia que, davant de la posició pro-ale-
manya de Franco amb el triomf dels aliats
vindria la derrota d'aquest. Vana il-lusiò,
només perllongada i entretinguda per un
exili que creava organismes dits d'allibe-
ració darrera 1 altre, i malhauradamcnt
amb poca eficàcia.

Amb el desencant forçós Ics possibili-
tat .s de llibertat i dignitat es trobaven
altra tolta en mans de l'única fc-rcn
alliberadora existent : ei poble.

La presa de consciència de la seva prò-
pia forca que lui estat laboriosa perquè
no ja estat influida pel lliure exercici po-
litic, lui pres aquest caràcter essencial-
ment social, que no exclou però un fons
polític, les formes del qual, a mentirà
que s afirmen diferencien radicalment de
Ics antigues.

Hetts ací perquè una sensació estranya,
morbosa, envaeix orní moltes conscièncic<>
ex i l odes.
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Per M. SERRA I MORET

S~ I democràcia i socialisme fossin doc-
trines que haguessin de demostrar-se
per un raonament filosofie, una teoso-

fia, una religió, no caldria que els homes
s'esbatussessin ner a instaurar-les, mante-
nir-les o derrocar-les. Les doctrines tenen
un credo, un credo és una fe i una fe és
una abstracció de l'enteniment, una vaga
de la raó i de l'acció filla de l'abstinència
mental que comporta totes les aberracions.

La democràcia no és cap fe per bé que
sigui una moral, una funció social lògica.
una ecologia derivada del viure en comú,
necessitat de l'organisme plural que es ma-
nifesta i es perfecciona espontàniament en
el procés d,e la seva existència, de la seva
pervivència, de la seva complicació, del
seu desenvolupament. La democràcia és
tan indiscutible com el nostre sistema ner-
viós, metabòlic o cerebral on tot obeeix a
la correlació dels fets i el principi que se'n
desprèn és l'ordre, la regularitat i la cons-
tància que afirmen el seu ésser.

I com que p,er democràcia s'entén el
govern del poble per el poble, sense cap
separació entre poble i poder, entre ciuta-
dania i autoritat, el socialisme que tampoc
no és cap doctrina concreta és e! comple-
ment de la democràcia, la penetració de
l'esperit de comunitat en les relacions entre
individus, la concepció fraterna del viure,
essencialment igualitària, equitativa, vir-
tualment promotora i afaiçonadora de la
riquesa i la benenança que la pròpia na-
tura consagra en /les seves lleis, vigoria i
llibertat en cada membre, poder en l'or-
ganisme, autosuficiència i autodeterminació
en el conjunt. Com més viva i operant
és la democràcia en un poble, més socia-
lisme segrega, en forma diversa, sense que
hagi d'obeir a plans, programes o patrons
determinats.

L'ascensió humana, el progrés moral i
material, s'intensifica i s'expandeix a me-
sura que la democràcia es perfecciona i
assegura les seves pulsacions i el seu ritme
en el complexe de l'organisme social. L'e-
volució orgànica explica abastament com
el poder i l 'autoritat han estat f ru i t de la
forca i cl perquè són encara les relacions
de força Ics que determinen les posicions
entre noder i feblesa, autoritat i obedièn-
cia, domini i servitud. Els que tenen la
força s'eriL" ixen en senyors, els pobles po-
derosos i guerrers a vassal Ien els industrio-
sos i pacífics, les armes i la força deci-
deixen Ics l lui tes i;el predomini i l'usur-
pació. I cl vencvdor. individual o col·lec-
tiu, mai no pot computar el seu triomf
com un guany positiu, ni pot establir cap
règim ni cap sistema millor car la força
és l'eina de la seva reeixida i l'instrument
de la seva conservació.

L esperit, però, és biologia i s'obre pas
a traves d'aquesta l lui ta purament animal
que ens vincula als nostres origens ante-
humans. Es lògic i raonable que .així sigui.
L'esperit és el poder que nt-Lx i creix i
permea i modela Ics forces de la natura.
En la penombra de llur misèria espiritual
els dos dictadors peninsulars. Franco i Oli-
veira Sala/ar, bcsllumen aquest fet. i quan
park n a periodistes estrangers i volen jus-

tificar-s,e davant del món declaren que els
pobles de la península no estan preparats
ni són aptes per a la democràcia. Haurien
de completar la frase i aclarir que no ho
són perquè ells, els dictadors i els que
.els recolzen, obstrueixen sistemàticament
el camí i deterioren el rodatge. No és que
el poble no sis;ui capaç, és que ells, peí
la força, impedeixen l'exercici i deformen
l'organisme, provocant el deturpament i la
paràlisi, mantenint les nacions i el cos so-
cial en una estat de paroxisme, d'irritació
o de depressió, d'impotència i de follia.

Aquestes manifestacions de mentalitat
primària, d'atavismes preponderants que
es donen a la Península, necessiten anys,
potser centúries per a corregir-se i extir-
par-se. Ens cal treballar de ferm en aques-
ta tasca ingrata, ací més que enlloc. No
és cap revolució violenta la que ens por-
tarà el canvi, el canvi fonamer.tal que la
nostra salut i la nostra creixença espiri-
tual reclamen. La violència serà sempre
una manifestació de la follia i en el gran
hospital psicopatie de la Península les cu-
res d'électro-xoc són molt antigues i sem-
pre han donat els mateixos resultats.

Forçosament hem de referir-nos a altres
terres i altres pobles en parlar de demo-
cràcia i de socialisme. Ens ve ara el re-
cord de l'altra península mediterrània, la
italiana, on les repúbliques etrusca, lla-
tina i grega, centúries abans de la nostra
era, impregnades de democràcia, eren.
com les urbs hel·lèniques, fogars de civi-
lització i de cultura. Del lligam de les tres
cultures nasqué la República romana la
qual l'any 451 abans de la nostra era
publicava la Llei de les Dotze Taules la
qual comparada als Diez Principios ciel
acimiento és una demostració de com la
història es fa del dret i del revés. El caliu
de la democràcia covava les pugnes socials
de la República adolescent, era un fogar
de socialisme, amb l'enardiment dels pro-
letaris, les vagues disciplinades, els famo-
sos tribuns plebeus, Marcus Manlius i Li-
cinius, els Jaurès de l'època, triomfants
sempre, malgrat que el primer, generós i
abnegat, í os llençat al precipici de la Roca
Tarpeia.

I per tal que els nostres companys, par-
ticularment els refugiats a França, tinguin
una perspectiva històrica de fets actuals
reproduirem un curt paràgraf d'una obra
nostra publicada fa més de trenta anys (li:
«Una lluita cívica aferrissada arribà à su«-
pendre la vida de l'Estat, car els plebeus,
inferiors en representació, apel·laven al re-
curs dtl ceto que tenien els tribuns del
poble. En casos així. com en hores de
perill, era costum que els magistrats de-
clinessin llur poder i nomenessin un cap
únic. circumstancial, que anomenavan dic-
tador. En el cas present els patricis acon-
seguiren que fos nomenat Camil, general
acreditat que nodia competir avantatjosa-
ment amb Licinius. Però Camil, més des-
tre que els seus partidaris, va resoldre el
plet a favor dels nlebeus, iniciant-se un
període de calma civil que permet d'ai-
xecar amb tota felicitat un temple a la
deessa Concòrdia com a frui t del dret
acceptat i reconegut per tots. ••

La dictadura a Roma era nonv'-s una

fase crítica de la vida de la democràcia,
i la creixença de Roma, com la de Car-
tago, al vol tant del mare nostrum, esta-
blia una concurrència i una rivalitat que,
com les d avui, es manifestaven en tona-
des violentes, guerra freda i pauses pre-
paratòries de guerres totals, guerres d'ex-
termini. Però, després de la victòria decís -
siva de Roma, quan la democràcia-havia
complert la seva obra i havia creat el
gran imperi civilitzador —com també re-
marquem en aquella obra nostra— ¡o.
formació dels exèrcits professionals i per-
manents va corrompre la democràcia, va
frustrar el socialisme incipient malgrat la
gran volada dels Tiberius Gracchus, va
afirmar l'esclavitud malgrat el sacrifici
d'Espartacus i els seus seguidors, i va con-
duir a. la dictadura permanent iniciada
amb Cèsar, al restabliment de la monar-
quia, encara que fos electiva i no heredi-
tària, a la barbarització de l'Imperi i, fi-
nalment, a la seva dissolució a mans deis
bàrbars que ens restituïren a la ignorància
i a les tenebres.

Dictadures, exèrcits modèlics i eficients,
dominis onerosos d'altres pobles, brillants
realitzacions científiques i prodigis d'armes
d'extermini... tot això ens porta a meditar
sobre la pretesa victòria del socialisme cu
una part del planeta i en les falles de ki
democràcia a l'altra meitat, sense, però,
que renunciem a la democràcia ni al .so-
cialisme car l'història en confirma precisa-
ment l'eficàcia. ¿Quin altre guspireix ek-
vida, quin altre anunci d'esperança po-
dríem tenir en aquest pou residual de ¡a
Península on les figures sinistres de Franco
i Oliveira Salazar són les divinitats del
clan, els cucs representatius d'aquella im-
mundícia que ha de fermentar i desinte-
grar-se per a donar Hoc a la iniciació de
l'era democràtica i socialista?

M. SERRA I MORET

(1) Nocions d'Història i Filosofia.

SALUTACIÓ A UN COL-LEGA FRA-
TERNAL «U.C.T.». PORTANTVEU

DEL SECRETARIAT DE
CATALUNYA

EI mes de juny ha vist l'aparició
d'un nou periòdic en català: el But-
lletí «U.G.r.», portantveu del Secre-
tariat de Catalunya de l'organitza-
ció sindical adherida a la C.I.O.S.L.
Els llaços íntims i fraterns que
uneixen els socialistes catalans als
companys de Ia U.G.T. són prou co-
neguts perquè ens abstinguem de
comentaris elogiosos, que en aquest
cas serien simplement justos. Di-
guem simplement que tant per la
forma com pel contingut aquest
primer número del nou portantveu
—que serà mensual, com l'ENDA-
VAXT— constitueix una magnífica
expressió de les inquietuts i de les
idees del nostre moviment sindical.

Al saludar amb joia i entusiasme
el nou col-lega per la vida del qual
tant han bregat els ugetistes cata-
lans, felicitem al Secretariat de
Catalunya, a la Comissió Executiva
de la U.G.T. i molt especialment
el company J. Huiría, g, rue Rigaud,
Perpinyà, que és l'encarregat de la
redacció del periòdic que tant ha
de contribuir al triomf de la classe
obrera de Catalunya i de tot Es-
panya.


