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MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA
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El HOU govern de Franco no enoanya a ningú
Dei, decidits a jugar la carta d'uneEl nou govern és l'aliança dels militars fidels i de TOpus

S successió monàrquica reaccionària, quan Franco es decideixi.

Ningú no s'ha deixat enganyar, malgrat la pretesa «liberalització». Mentre el dictador guarda
5 les presons plenes d'obrers i d'estudiants i desterra els adversaris, nous i vells, les minories que actuen

les grans masses de treballadors que han mostrat llur força, conscient i disciplinada, preparen el per-
^ vindré, sense fer cas dels discursos mentiders d'Alonso Vega.

Es hora d'endegar les properes accions ! L'estudi que publiquem ha de servir per fer-les més
i fecundes i decissives.

La situació social i política després de Ics vagues
S'imposa actualment, en aquest clima

un xic viciat per les propagandes i per
la premsa internacional, que les orga-
nitzacions democràtiques diguin llur parer
i exposin com veuen la situació. Entre-
tant no és de més donar una detinguda
ullada al que ha ocorregut durant
aquests tres mesos carregats d'història.

Les vagues de la península han cons-
tituït l'esdeveniment més important d'en-
çà del triomf de Franco. De vagues ja
n'hi havia hagut : a Catalunya, al País
Basc, à Astúries; també s'havien ma-
nifestat diverses vegades els estudiants
de Barcelona i de Madrid. El fet impor-
tant, però és que aquest cop les vagues
i les manifestacions han tingut un caràc-
ter general i insistent, aparentment coor-
dinat, que dóna un gran valor politic
i social a l'esdeveniment.

La pública posició antifranquista de
personalitats de dreta com Gil Robles,
l'actitud pro-obrera d'una part de l'Es-
glèsia són filles d'aquest moviment va-
guístic. També ho és el canvi de govern
que Franco ha hagut d'efectuar. Qual-
sevol que tingui l'oïda atenta al bategar
de l'interior sap que la politització de
les masses, «l'interès de l'home del ca-
rrer» per la cosa pública ha fet grans
progressos en pocs dies: entre els obrers
no cal dir-ho; també entre la burgesia,
els pagesos, la classe mitja.

En dos mesos s'han remogut les en-
tranyes mateixes d'aquesta estranya es-
tructura social que Franco havia inten-
tat bastir, silenciosa i aparentment ma-
sella, drecada amb les armes de l'opres-
sió, i de la mentida. Res no és avui

com era el mes de març. Convé doncs
de veure què ha passat.

EL CARÀCTER DE LES VAGUES.

Hem dit que el caràcter «coordinat»
del moviment vaguístic li ha donat gran
relleu. No ha estat estrany de llegir en
els periòdics internacionals que hi havia
a la peninsula una mena de cursa de
relleus vaguística, en la qual les diver-
ses contrades es passaven la flama. Fou
aixi realment? Hi hagué organització de
la coordinació? Desgraciadament no ho
creiem pas. Això hagués suposat un ni-
vell d'organització sindical clandestina
que no existia encara. L'esforç dels nu-
clis sindicals ugetistes i cenetistes de
l'Interior no havia estat encara capaç
de fer comprendre a certs grups emi-
grats que totes les ajudes i totes les
energies s'han de volcar a l'Interior, (En
aquest sentit les vagues també han fet
més que anys i anys de discussions i de
viatges perillosos: han mostrat aquesta
fonamental exigència a les Organitza-
cions Sindicals Internacionals les quals
estan decidides a propiciar l'organització
de l'Alianza Sindical a l'Interior).

L'acció de l'U.G.T. i de la C.N.T. de
Catalunya durant les vagues fou impor-
tant i no tenim necessitat d'inflar-la ni
d? mentir-nos. Han sabut «prendre la
temperatura» del cos social, copsar l'am-
bient i les possibilitats vaguístiques a
la Metal·lúrgia, han encoratjat aquest
ambient i l'han polaritzat entorn de
consignes concretes. Es molt, però encara
no es prou. Tal com és però és un fet
prenyat de perspectives pel futur. Avui

ja podem dir que a Catalunya és entorn
de la U.G.T. i de la C.N.T. que es
refarà la vida del món treballador, i la
nova estructura sindical del pervindre.

EL PAPER DE L'ESGLÉSIA. _ LES
H.O.A.C. _ EL SINDICALISME
CRISTIÀ.

Aquestes característiques de Catalunyo
f>ns sembla que es donen força semblants
a les mines d'Astúries, potser amb més
presència de quadres sindicals provinents
de les H.O.A.C., però alguns d'ells for-
tament influenciats per posicions socials
esquerranes, orientats per nuclis com
el F.L.P. Aquesta intervenció de les
H.O.A.C. ha estat molt més forta al
Pais Basc — i la cosa és ben natural.
Després, com se sap, hi ha hagut l'edi-
torial d'«Ecclesia» recordant la darrera
encíclica i les posicions actuals del Va-
ticà i propiciant una actitud sovint digna
dels capellans, els quals han refusat de
condemnar els obrers i de vegades, a
certs llocs, han estat al seu costat.
Això es tot — i ja és molt també, puix
que per primera vegada d'ençà de la
«Cruzada» l'Església ha refusat de soli-
daritzar-se amb Franco, sense condem-
nar-lo però encara, posant així les bases
d'un sindicalisme cristià del qual certes
tradicions sindicals del Pais Bise cons-
tituirien el llevat.

ELS COMUNISTES.

Només Franco prêté que les vagues
les han fet els comunistes: no val la

(Passa a la pàg. 2.)



LA SITUACIÓ SOCIAL I POLITICA DESPRÉS DE LES VAGUES
(Vé de Ia pàg. 1)

pena doncs de desmentir-io. Els comu-
nistes han estat presents a través so-

. bretot, del que ells en diuen Movi-
miento de Oposición sindical, que de
cap manera no pot dir-se que hagi sus-
citat o dirigit el moviment vaguistic
enlloc, si bé és cert que — com la
U.G.T., la C.N.T. i les H.O.A.C., per bé
que separadament — donà les consignes
de vaga i contribuí a fixar els objectius
socials de l'acció, similars als dels altres
grups sindicals clandestins. 1res ràdios
comunistes, però els asseguraren una
neta preponderància propagandística
que de totes maneres fou compensada
aquells dies per l'interès que mostraren
pels afers de la península, les ràdios
occidentals, sobretot francesa i anglesa.

QUI HA FET LES VAGUES ?

Si tot això és cert, qui ha fet les
vagues? Gom és que hagin mostrat
aquesta aparent coordinació que tant ha
cridat l'atenció? Tot plegat, s'ha fet sol?
I bé ens sembla important de dir la
veritat perquè la veritat és aquesta i
no és gens dolenta: les vagues han tra-
duït un grau elevat de consciència de
classe, sobretot en indústries clau com
les mines i la metal·lúrgia, i és aquesta
consciència de l'explotació obrera que,
à partir del conflicte de «la Nicolasa»,
ha estat el veritable motor del gran
conflit vagruístic. Els nuclis i els quadres
clandestins han recollit aquest fet fona-
mental, de caràcter sobretot reivin-
dicatiu, li han donat perspectives so-
cials (llibertat sindical, dret de vaga,
llibertats democràtiques) i econòmiques
(salari mínim de 150 a 175 pessetes,
augment general de salaris).

Fantasies
(Vë de. la pàg. 4)

servir-los per engatussar in militància ex-
te rio r pero no per G omplir <'Is sacs r /H f
tenen preparats per ü ¡a collita.

Fins f r a . a l'escala individual aquest
fet era corrent a tot cl món. Per no anar
més Unni/, un convitata nien, (¡ne indefec-
tiblement tuda any s haria de rendre timi
finca, ta presentar-se un dia al cafè amb
tina espida iTordi encara v.erda c/V.vfr'j-
ordinariï; llargada i aiepeida de grans.
L'enseiíi/dva a tothom i a mesura que els
elogis anaren arribant ell es tran.sforma-
i a en tjn campió de l'agricultura, en et
inés ivipac dels pagesos de la contrada
{toitin el .silenci fou fet digué emfàtica-
ment : lli IM vuitanta grans / totes les
espigues dels meus sembrats -seran com
aquesta.,.

L'any tinent, a casa cl notari, mentre
venia nna altra finca, remugava .- «Lea al-
tres espigues eren migrades, però. com
aquella, aquestes terres no en donaran cap
nu'S .

Si. Ex hunià errar-se, sigui el pagès del
meu poble o sigui Uikita K., però que un
estat poderosi,s.sim i teòricament in/ö/iWr
ho faci, pot-ser lunirem de convenir que
no ho és tant.

De fet — i aixi ho senyalà justament
Pídruc;o en una ir.ierviu a Marîrîd —
el que és important precisament és
aquest despertar de la conciencia de
classe, escindida i atomitzada pels anys
de repressió, de misèria... i de futbol.
L'explosió vaguística i la seva extensió;
les indústries afectades (la tèxtil, in-
dústria avui endarrerida i «dificil» ha
seguit menys) ; el caràcter d'espontaneï-
tat, «dirigida» per quadres sorgits de
l'acció; tot això presenta unes valors que
són essencials pel futur. Indiquen que
en els mesos i anys propers s'haurà de
comptar a Catalunya i a Espanya amb
un moviment obrer que aspira a con-
querir unes formes d'existència i de be-
nestar que la dictadura franquista, al
servei de l'oligarquia financera, del feu-
dalisme agrari i de totes les formes
d'explotació li refusa. Nosaltres no ha-
víem dubtat mai d'aquesta realitat. Serà
to que la tinguin present totes les
forces polítiques catalanes i espanyoles,
perquè el fet depassa de molt el simple
combat contra la dictadura i obliga a
enfocar amb perspectives clares tot el
pervindre europeu del nostre aparell eco-
nòmic i social. Avui però ens limitarem
al primer especie de la qüestió : l'en-
derrocament del franquisme.

LA POLTTITZACIO DE LES VAGUES :
EL« MANIFESTS POLÍTICS, D'IN-
TEL-LECTUALS; LES MANIFES-
TACIONS UNIVERSITÀRIES.

La ràpida politització del moviment
vaguístic és un altre fet important de
les setmanes passades. Els manifests po-
litics, fets i editats a l'Interior, mos-
traren a l'opinió internacional — que
seguia atentament el que passava a
Espanya — que hi havia a Madrid i a
Barcelona unes direccions que, malgrat
l?s dificultats del treball clandestí, es-
taven disposades a orientar i a dirigir
les manifestacions vers 'objectius polítics.

No és indiferent de constatar que, a
Madrid, el manifest dels sis partits
'P-S.C.E., P.S.A.D., A.R.D.E., Monàrquics
de dues classes, IJ3.C.), obrí una crisi
seriosa en la Unió de Forces Democrà-
tiques espanyoles de l'exili, les quals no
es feren cap ressò del manifest de Ma-
drid, mentre que altres dirigents de
t.D.C. de ITnterior publicaven un altre
manifest sibil-lí que semblava condem-
nar l'anterior. Tota aquesta acció polí-
tica espanyola que, per entendre'ns ano-
menarem de centre-esquerra, quedà molt
confusa, i — com es natural — donà
ocasió a les maniobres, que no manca-

ren, i a una posterior explotació mo-
nàrquica de la situació. L2S discrepàn-
cies entre les forces de l'Interior es-
panyoles i les homònimes exiliades sem-
bla que neixien també de la distint
apreciació de les relacions a tenir amb
els comunistes : els de l'Interior eren
partidaris de coordinar-hi l'acció, sense
confondre's; els de l'exterior, ja se sap que
no. De fet, els comunistes publicaren'
simultàniamente amb el manifest dels
sis partits, una declaració oferint la
seva « col·laboració lleial » a les forces
democràtiques.

A Catalunya el manifest de les Forces
polítiques i sindicals democràtiques pre-
cisava l'opinió de tots els nostres grups
nacionals. I no hi havia discrepàncies
entre ITnterior i l'Exili sobre aquesta
qüestió dels comunistes: ja fa temps
que les Forces catalanes democràtiques
creiem que — sense confusió de cap
mena, i precisant bé els objectius na-
cionals i internacionals que són sovint
distints — cal coordinar tots els es-
forços per lluitar contra Franco. I no
amaguem gens aquesta posició, al con-
trari: la creiem justa i voldríem que
la compartissin els bascs i els partits
espanyols, car així estarien molt més
armats contra les maniobres monàrqui-
ques... i contra les pròpies dels comu-
nistes.

Aquest diferent enfocament de la si-
tuació s'ha traduït en els resultats: a
Catalunya, després de les vagues, l'exili
i l'interior n'han sortit més units. Es
dificil de dir el mateix — ai las ! —
de les forces democràtiques espanyoles.
I és una llàstima.

Pel que fa als manifests intel·lectuals
i a les manifestacions estudiantils, no
cal subratllar llur ressonància. Molt uni-
versitaris han. pagat amb la presó
aquest gest magnífic.

Tot plegat obria una nova important
etapa. Com s'anava a orientar ? Sa-
brien les forces sindicals i politiques
hispàniques donar-li un sentit i un pen-
sament ? Serien capaces de donar-li
una clara direcció ?

EL COMPROMÍS PUBLIC DE LES
DRETES : MUNICH.

Aqui intervenen les reunions de Mu-
nich. Les reunions foren preparades pel
Conseil Federal Espanyol, compost ja
fa temps de diverses persones (i no
partits ni sindicals) entre les quals les
més rellevants són els Srs. Llop is i Ma-
dariaga. El primer és també secretari

LA RESPOSTA
(Vé de, la pàg. 4)

I ara es dóna el cas que els nostres companys a l'hora de la repressió es
troben plegats a l'ergàstula, socialistes, anarquistes i democristians. Ja
era hora!

Resta clar, però. que el sacrifìci no s'estronca, que no hi ha part sense
dolor, i que aquella il·lusió d'una monarquia pacificadora i ir.és o menys
humana no s'insereix en cap càlcul de probabilitat. Tan clar com que. els
fonaments de la societat moderna i de l'economia de l'abundor es basen
en la llibertat i el respecte de la persona humana, la llei i el signe del
poble treballador. la garantia de la pau d'homes i pobles. I els treballadors
d'Espanya, els vells i els nous. no manquen la seva hora ni el seu destí.

general d'un partit que ha mantingut
sempre oficialment la posició de govern
provisional, per a resoldre el plet es-
panyol. La persona més destacada del
Moviment Europeu de ITnterior és el
Sr. Gil Robles, partidari des de sem-
pre de l'instauració de la monarquia
i de la democratització posterior d'a-
questa. A Munich naturalment es discutí
per defensar aquestes dues posicions.
Finalment s'adoptà la formula proposta
per Madariaga, que parla d'institucions
democràtiques, sense dir ni monarquia,
ni república, ni govern provisional per
a decidir-ho abans. (Com se sap, ja
l'any 1947 les negociacions Prieto-Gil
Robles xocaren amb aquesta diferència,
i amb l'actitud de D. Juan partidari
de la monarquia... donada per Fran-
co).

Després de les reunions Gil Robles ha
fet diverses declaracions ratificant la
seva posició monàrquica. Els altres mem-
bres del C.F.E. no han dit res, però
insisteixen en el caràcter europeu dels
acords i no en les diferències que in-
dubtablement hi ha. L'únic partit que
ha dit oficialment el seu acord és el
Partit comunista que naturalmente no
era a Munich ni és partidari del Mer-
cat Comú.

ï aixi estan les coses. Poc clares — i
és una llàstima — i sense anar gaire
endavant perquè en realitat els «acords»
de Munich no són tais «acords», igual
que el « pacte » de Paris no era tal
pacte.. (Amb la diferència que en el
« pacte » de Faris uns partits politics
i unes dindicals deien que no a la mo-
narquia, i en els «acords» de Munich
unes persones callen. I — pot pensar
Gil Robles — «quien calla»...)".

ASPFCTES DISTINTS DE LA REUNIÓ
DE MUNICH. LA POSICIÓ CATA-
LANA.

La reunió de Munich té un aspecte
positiu al nostre entendre en tant que
implicà una pública posició antifran-
quista de gent de dreta que, si bé te-
nien una actitud ja coneguda contra
Franco no l'havien manifestat mai ober-
tament. També és positiu — però menys
del que s'ha dit — el resultat de la
reunió en el pla europeu. Eh efecte, el
Moviment Europeu és un organisme
privat on hi ha destacades represen-
tacions de gent sovint amics de Fran-
co (com els catòlics alemanys) i és
interessant que aquest organisme hagi
aprovat per unanimitat que no s'hauria
d'admetre Espanya al Mercat Comú
sense una prèvia democratització del
país.

Això naturalment no compromet per
res els sis governs del Mercat Comú,
que són els que han de decidir. Dels
sis govern el que ens sembla més sus-
ceptible d'oposar-se a tot acord amb
Franco és l'italià actual, que depèn dels
vots del Partit Socialista Italià (de
Nenni). el qual partit precisament no
forma part, ni directament ni indirecta,
del Moviment Europeu.

¿Quina ha estat la posició catalana
en aquesta situació? Els organismes po-
litics i sindicals de l'Interior, sense ésser-
hi directament invitats, encarregaren pe-
rò a una personalitat catalana que hi de-
fensés una posició patriòtica: en qualsevol
negociació i perspectiva, defensar-hi els
drets de Catalunya, sense delegar a nin-
gú la representació catalana. Aixi s'a-

conseguí — no sense serioses discus-
sions -- que entre les condicions que
deurien exigir-se d'una Espanya demo-
cràtica hi figurés el reconeixement de
«les comunitats naturals». No és clar,
però res del que s'ha aprovat a Munich
no és clar. La interpretació que hi
donem nosaltres és que sense la reco-
neixença de la personalitat de Cata-
lunya, i el dret de decidir lliurement
sobre el.propi destí, no hi ha Espanya
democràtica que pugui ésser acceptada
a Europa.

Dit això, estem més convençuts que
mai que, per obtenir realment aquesta
Espanya democràtica i aquesta Cata-
lunya lliure i justa, hem de tenir ini-
ciatives pròpies — tant en el pla de
l'acció com del pensament — sense dei-
xar-nos enllaminir per situacions confu-
ses que, a fi de comptes tenen conse-
qüències ben limitades.

I
L'ACTITUD DE D. JUAN; EL NOU

GOVERN DE FRANCO.
L'actitud feble i confusionària del pre-

tendent — mentre Franco exiliava o
desterrava als defensors de les seves pre-
tensions — ha demostrat el que diem.
D. Juan, ha desautoritzat (o deixat des-
autoritzar) Gil Robles i Satrústegui i
ha confirmat l'impressió que dóna de
voler el tron de mans de Franco...
quan aquest li vulgui donar. Ja seria
hora que els monàrquics de bona fe
s'adonessin que en una monarquia que
s'hauria de restaurar després de 20 anys
d'exili (i de 150 anys de crisi institu-
cional) la personalitat del pretendent
és important. Entretant el que n'està
convençut és Franco que, amb el canvi
de govern demostra que vol aguantar
fins al darrer moment, amb els militars
que li són fidels (Muñoz Grandes, Mar-
tín Alonso) , i amb l'Opus Dei, pro-
vant de deixar passar el temporal i
intentant negociar més tard amb els
governs europeus del Mercat Comú... si
no hi ha noves manifestacions populars
contràries.

¿Què faran els demòcrata-cristians,
i els liberals de centre i de dreta es-
panyols? ¿Continuaran reclamant una
monarquia que el monarca no reclama
— o, com feren en altres ocasions im-
porta.nts coreJigSonaris seus (parleml
d'Itàlia també) — es decidiran a plan-
tejar-se els greus problèmes del país,
que són de fons i no de forma, de
canvis profunds en el terreny polític,
social, econòmic i no simplement de caire
institucional?

CAL UNA POSICIÓ CLARA DE LES
FORCES DEMOCRÀTIQUES, SIN-
DICALS I POLÍTIQUES.

Això finalement depèn de nosaltres,
de les forces democràtiques, socials i
politiques. A.questes han de deixar d'anar
a remolc del que diuen i volen les
personalitats dretanes. I no perquè llur
posició sigui «de dretes» sinó perquè
es ineficaç. Pel camí de demanar la
monarquia no hi ha sortida política ni
autèntica pau civil. Fa molt d'anys que
els monàrquics podien haver portat la
monarquia si realment ho volguessin.
El cert és que les forces monàrquiques
— l'Església, l'alta banca. l'Exèrcit so-
bretot — guarden la carta monàrquica
en reserva per sortir-la si hi ha massa
perill, o quan es mori Franco.

Hem de ser conscients d'aquesta rea-

litat i saber que sense, movilització po-
pular no hi haurà can mena de canvi.
I per aconseguir movilitzar els nostres
pobles (i aixi tornem, per aquest biaix,
al gran fet de les vagues obreres) es
tracta de donar-los confiança en la ca-
pacitat de resoldre els propis proble-
mes, i de veure que aquests problemes,
que són els que l'interessen no són ins-
titucionals, sinó socials, econòmics, po-
lítics, culturals.

Una posició democràtica no ha de
basar-se en la simple oposició de la
«república» o del «govern provisional»
a <'la monarquia». Això també fa anys
que es fa i finalment ha acabat a
Munich com el rosari de l'aurora. No.
Hem de dir el que volem; senyalar les
grans tasques que hi ha plantejades a
la península, en una mediterrània occi-
dental en plena evolució: la reforma
agrària, l'estructura federal o confederal
d'una Espanya oberta a Portugal; la
nacionalització de les grandes banques:
les reformes socials que han de donar
accés als treballadors a la gestió eco-
nòmica, la gran revolució de l'ensenya-
ment; l'enllaç amb Europa, però amb la
ferma voluntat de defensar-hi la riquesa
i el benestar del nostre poble i de llui-
tar-hi per la pau i per la coexistència
pacífica, al costat de IPS forces obreres,

Aquest pensament, que és el que re-
clamen les neves generacions, és perfecta-
ment compatible amb una posició tàc-
tica d'acord que oferim a les dretes :
retorn de llibertats i que «el poble digui
la seva paraula». Avui les esquerres es-
panyoles tenen únicament posicions
«tàctiques^:. Aixi s'acaba depenent de les
dretes, les quals depenen de D. Juan,
el qual depèn de J'Exèrcit el qual depèn
de Franco... Cal canviar això. Les va-
gues d'Abril i Maig obren noves pers-
pectives, grans possibilitats. Sobretot,
senyalen un camí ineludible: ¿qui no
veu que les vagues recomençarien, més
fortes que mai, si no es dóna solució al
que reclamen els minaires, els metal-
lurgies, els pagesns d'Andalusia, els
estudiants?

Fixar les posicions vol dir establir els
acords possibles, sense confusió. Quan
no és possible d'entrendre's amb algú,
cal dir-ho; si és possible i convenient
coordinar-hi l'acció, cal fer-ho. L'essen-
cial, repetim-ho, és que aquesta acció
tineui un pensament i una voluntat.
Això és el que ens ensenyen els èxits
i els fracassos d'aouests tr?s mesos. Si
satem treure'n la lliçó no tardarem gai-
re a instaurar a la península una au-
tèntica democràcia, la qual cosa vol dir,
per nosaltres catalans, que tindrem una
Catalunya lliure, justa i pròspera.
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Historia del sindicalisme
francès

de P. BERNAT
Editat en un lloc desconegut, escrit

per una ploma conscient, nodrit de
coneixences i esperó de moltes reflexions,
heus ací el llibre d'un estimat company,
el qual destina el producte de la venda
a ajudar l'Interior. Parlarem llargament
del llibre que ha honor i l'obrerisme
català. Avui senyalem que val ^ nous
francs i que cal demanor-lo a M. Miquel,
26, rue des Potiers, Toulouse.



LA RESPOSTA
Per 31. SERRA I 3IORET

F RANCO té un pode.t tan absolut que quan fa una afirmació resulta
forçosament irrefutable i incontrovertible. A començament de l'any,
davant d'aquella farsa, de congrés de Sindicats verticals va pontificar

com calia i va afirmar que a Espanya no hi havia dictadura car el poble
espanyol gelós de la seva llibertat i dels seus drets no la toleraria. L'aplau-
dimetre dels eunucs va funcionar automàticament i el món va assabentar-
se d'una veritat que no tothom sabia ço és que a Espanya no hi havia
dictadura perquè no hi havia poble car el poble espanyol havia estat exter-
minat per- la mola de llagosta que ha planat damunt del pais des de la.
subversió militar del 1936.

Franco té raó. Ni ell és dictador, ni ho són els militars, ni el clero,
ni les oligarquies que agavelle.n la riquesa del país, ni l'eixut desolador de
la pell de brau. Tot això son circumstàncies, calamitats concordants, contra
les quals el poble lluitaria si existís, si fos viu. Ja en el segle XVIII ho
deien aquells homes que preconitzaven la Reforma agrària, que un paisatge
sense fauna és una regió polar, però Olavide per a fer les rompudes de
Sierra Morena va haver d'importar teutons i flamencs car a Espanya no
hi havia poble, ni població més que la indispensable per a servir la monar-
quia, l'Església, els feudals, les «manos muertas», el Consejo de Castilla,
les conquestes d'Amèrica i la Santa Inquisició. Deixaven pul·lular els cap-
taires perquè com les mosques donessin l'ambient adequat al quadre de
sutzesa i de misèria de la brillant colònia de Rio de -Oro.

Però a la Península con?, en tota terra llevadora l'erm és un sacrilegi
i la natura s'esforça a corregir-lo i segrega poble per les esquerdes dels
tossals i les valls lleven criatures, més de les que pot segar la dalla de la
mort omnipotent. I cada quart de segle, el temps d'esclatar una gene-
ració se sent remor de poble i el perfum d'un poncellar novell que des-
vetlla sensacions de possible creixença, de civilització ignota, aquella que
forma la massa dels continents i de la qual Iberia no en coneix ni la
llegenda. I ara, en aquesta primavera indecisa del 1962, gairebé frustrada,
el poble ha brostat, ha donat fe de vida. Va començar a Astúries, la terra
dels heroismes peninsulars, i els treballadors d'arreu, famole.ncs, descalços,
l'han seguida en to menor com un remoreig profund, tot just perceptible,
però indicador de vida, de consciència col·lectiva. Ens fa l'efecte del ca-
valler del poema de Walter de la >lare que arriba a mitja nit al castell
abandonat, salta del cavall, truca, i pregunta tres vegades: Es que no
hi ha ningú aci? Els ratpenats, els cores i els cucs de la immondicia escol-
ten, callen i no es belluguen. El cavaller enfila l'estrep i abans de marxar
diu amb veu clara en mig del silenci sepulcral: —Dieu'ls-hi que jo he
complert la paraula i no he mancat la meva hora ni el meu destí.

¿Qui més podia respondre l'afirmació rotunda de Franco de que el
poble gelós dels seus drets i de la seva llibertad no toleraria una dictadura?
El poble treballador, l'indefens, el perseguit, Texpoliat, té una reserva de
dignitat que és el tresor real, la única riquesa d'Espanya. Besteiro va dir-ho
al tribunal que li preguntava on era l'or de la Banca: A les presons, a
l'exiil i en el treball esclau, quan no és enterrat en l'immens fossar de
la Península estèril i calcinada.

No n'hi ha d'altre. Per això ens enutja que hi hagi sofístics i preten-
ciosos que tractin els afers econòmics i els polítics com si l'Espanya d'avui
fos susceptible d'une economia o una política. Aquesta és una feina que
correspon a la Falange i a l'Opus Dei que són els que donen al monstre
totalitari una certa aparença de règim. I ens embafa sentir parlar d'in-
tegració europea i mercat comú i veure que alguns van a Munich amb els
cedistes per a inscriure's al registre de la beneficència internacional.
Com si el .problema peninsular fos un problema de desequilibri de balanços,
de correcció de xifres i de planificació econòmica per tal d'ajustar-lo a la
marxa general dc.1 món. ¿Com voleu ajustar el pas d'un paralític a! ritme
marcial d'un regiment en marxa?

El poble treballador, aquell cavaller de mitja nit, ha vingut a dir la
seva paraula segura -per bé que feble encara perquè és un espectre.; una
imatge, un zero a l'infinit. Però l'ha dita, l'ha anunciada i alguns l'han
sentida. Els intel·lectuals presidits per l'i.lustre nonagenari Menendez Pi dal,
els capellans que només tenien per missió ajudar els condemnats a ben
morir i àdhuc els falangistes que saben quelcom del que va advenir als
•.(arditi» italians a l'hora de la liquidació del feixisme. Els que no l'han
sentida són el cap visible de la penitenciaria, els oligarques congestionais,
els generals ben nodrits i els alquimistes de l'Opus -Dei que confien embol-
callar el mort i deixar-lo al llindar del Mercat comú o de l'Europa unida.

(Passa a la pàg. 2)

Tot caminant

FANTASIES
Per Enric BRUFAU

La veritat, com l'aigua, malgrat eh obs-
tacles s'obre camí. Així succeix arreu i a
la U.R.S.S. també Krutxev, aquest líder
de seny i de talent, ho reconeix vulgues
que no. No pot fer altre cosa car la rea-
litat és més forta que la ficció. L'augment
de preuis d'un 30 % de la carn i d*un
25 % de la mantega representa entre al-
tres coses la irrupció de la veritat en-
mig de la mentida —perllongaria i esta-
tal-— de les estadístiques i de la política
de vanitat.

En aquest món la producció industrial
i agrícola pren adpectes de cursa els lí-
ders de la qual —Estats Units, U.R.S.S.—
ens assabenten de llur classificació a ca-
da arribada d'etapa. No ens podem estar
de dir que els «temps» que donen els
soviètics sovint no corresponen a la ve-
ritat. La causa efectiva hem de cercar-la
en un mal funcionament de llurs cronò-
metres car no podem pas pensar que vul-
guin a posta fer trampa, ja que a fi de
cursa tothom se n'adonaria. En tot; cas,
més aviat deu passar-los-hi com al men-
tider vocacional que acaba >per creure les
seves pròpies mentides.

Per exemple, Nikita K. durant el seu
darrer viatge a França, pel març del 1960,
va sisitar entre altres coses t'estadó de
bombar de Pióhegu —iina de les més
importants del món— la qual representa
el primer capítol d'aquesta gran aventura
que és la irrigació del Baix-Rhone-Uengua-
doc, d'aquestfl aventura sadolla d'illusions
i d'esperances amb la promesa d'una ri-
quesa ben guanyada. L'ho me curiós com
és Krutxev no es cansava de fer preguntes
i constatacions. Quan un tècnic que cone-
xia la flaca del chef rus va mostrar-li una
panotxa extraordinària de blat de moro,
aquest, fent-la giravoltar entre les seves
mans, va exclamar amb tot l'aplom. «No-
saltres fem molt més i millor que vosal-
tres. Les estadstiques ho proven».

No gaire temps després, pel gener del
61, durant una reunió del Comitè Cen-
tral digué que a la U.R.S.S. totes les ad-
ministracions enganyaven l'Estat falsejant
les estadístiques. Hom podria creure en
constatar aquestes afirmacions contradic-
tòries que els dirigents soviètics estan
posseïts per un veritable desig d'enganyar
el món_ Res de menys cert. La intenció
no arriba a tant. El que els passa és que
molt sovint confonen les il·lusions i les
realitats. I més sovint, gairebé sempre,
perquè wia ambició subjetiva els empe-
ny a fer càlculs errats. Comptar les pa-
tates d'un freu, el més ferreny i del més
ufanos, i després dir «les patates a la
U.R.S.S. donen el 30 per 1», només pot

(Segueix pàg. 2)
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