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ORGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

ELS TALPS VAN ROSEGANT

LO MONQRQUH) D[ L'OPUS DEI ?
L A premsa estrangera s'ha fet eco

aquestes setmanes d'unes anades i
vingudes secretes i misterioses, 'del

general Franco i d'un altre yatch del Pre-
tendent D. Joan. Les versions de la possi-
ble entrevista clandestina indicav.en el pa-
per preponderant que Calvo Serer i el
Comte de Ruiseñada jugaven en la prepa-
ració de les silencioses converses. Calvo
Serer es prêté l'inspirador teòric d'aquesta
maniobra i els llegidors de La Vanguardia
conegueren fa poc l'essencial de les sevos
idees. Posar un rei, suprimir els partits,
suprimir el sufragi universal, suprimir els
partits politics i tota mena de constitució
garantidora de llibertats i instaurar ,el que
en diu «democràcia representativa» basada
en l'extensió tentacular de l'Opus Dei, el
qual donaria els quadres de govern per
a sustentar aquesta ficció d'Estat teocràtic.

El Comte de Ruiseñada té un paper
menys trascendental però més remunerador
en tot aquest afer. Es un bon representant
d'aquesta aristocràcia que ha llogat els
seus títols al règim i ha obtingut en canvi
bones places en els Consells d'Administra-
ció de les empreses estatals. Franco i la
Senyora, que tenen l'ànima plebea, li estan
reconeguts i li deixen fer negocis extraor-
dinaris. Per això podia explicar la premsa
estrangera que aquest distingit procer s'ha
després de 400.000 pessetes per invitar a
D. Juan a una cacera a Escòcia i conven-
cer-lo d'acceptar les noves negociacions
clandestines.

LES DRETES ESPANYOLES I ELS
CONSPIRADORS SUBTERRANIS. — Na-
turalment, els diaris espanyols no han dit
res de la possible entrevista. Els mètodes
de l'Opus Dei refusen la publicitat. Mi-
quel Sánchez Mazas, que els coneix bé,
els comparava als treballs dels talps, que
van rosegant en la foscor i que fugen espar-
verats quan la llum els cau damunt. Es
cert. Però el treball d'aquests animals ne-
cessita un terreny propici. Res no poden
contra la pedra dura. La societat espanyo-
la oficial —• és a dir aquest estrany con-
glomerat d'una Església abassegadora i
orba, d'un exèrcit compromès i atent als
privilegis de casta, d un capitalisme devo-
rador i d'una burgesia egoïsta — ha donat
un terreny apropiat pel treball d'aquests
talps del catolicisme que els veritables cris-
tians han de veure amb horror. L'Optis

Per Josep PALLACH

Dei existeix a Espanya d'ençà del 1928.
Durant els darrers anys de la Monarquia
fou perfectament desconegut. L'Estat es-
panyol es descomposava però les forces
dretanes guardaven encara força i vitali-
tat. Ja no cal dir que la República estigué
perfectament inmunitzada contra aquesta
mena de mamífers obscurs. Àdhuc durant
els primers anys del falangisme triomfant,
quan els mites imperials i les victòries de
Hitler nodrien les il·lusions dels guanya-
dors de la guerra civil, l'Opus Dei fou
incapaç d'extendre la seva influència. El
seu moment propici començà quan l'esfon-
drada del feixisme a Europa deixà a l'in-
tempèrie espanyola les classes que s'havien
llençat a la folla aventura que costà m
milió de morts i es soldava amb un desas-
tre econòmic, social i moral sense prece-
dent. Es en aquest terreny tou i corrom-
put, femat per tots els detritus dels
inútils 20 anys de dictadura, que la ¿en l
de l'Opus Dei ha trobat ocasió de construir
la seva talpera: seria la «Monarquia social
i representativa». Un catau ideal per ama-
gar-se de la llum i ocultar-hi els afanys d.°
privilegis i d'honors, exasperáis per l'am-
bient de luxe i de decadència que floreix
damunt la misèria del poble.

LA MONARQUIA, VÍCTIMA DE
L'OPUS ?. — No sabem quina haurà eslat
l'actitud del Pretendent. Fins ara, les seves
vacil·lacions i dubtes, les febleses i les
concessions fetes a Franco, no han pas
ajudat gens a dissociar l'Institució d'aques-
ta societat en plena descomposició. La
Monarquia durant segles, no únicament
fou incapaç de transformar les classes anti-
socials espanyoles, sinó que en fou so/int
la millor defensora, i finalment caigué
quan la vida d'Espanya fou renovada per
les noves classes populars que adquirien
consciència històrica, quan les naciomli-
tats que el centralisme dinàstic volgué
ofegar s'afirmaren políticament impulsades
per aquestes noves classes socials. La Mo-
narquia, però. no fou bel·ligerant aparent
en la guerra civil i l'actual Pretendent, si
tingués seny. hauria de beneir el moment
que el general Mola el refusà com a com-
batent. La Monarquia, com a Institució

(Passa a la pàg. 2)

LA GRAN ESTAFADA
La premsa d'arreu del món ha re-

collit les declaracions del senyor Tena
Artigns, director general d'Ensenya-
ment primari a l'Espanya franquista,
fetes a Zamora amb motiu de la
inauguració d'una escola, segons les
quals el curs que comença deixarà
més d'un milió d'infants al carrer
per manca d'escoles. Va afirmar que
el pla de construir 25.000 escoles és
insuficient i que caldria almenys du-
plicar el nombre.

Les manifestacions del senyor Te-
na Artigas diuen la veritat a mitges
car pot assegurar-se que la meitat
dels infants espanyols no poden anar
a l'escola per manca d'escoles, de
mestres, de material i fins i tot d'es-
pardenyes per calçar-se. Aquesta ha
estat de sempre la gran estafada de
l'estat espanyol, abandonant delibe-
radament l'ensenyament públic i
deixant que una generació darrera
l'altra hagi arribat a la maturitat
sense cap mena d'instrucció. Només
la República va tractar de remeiar
aquesta falla, però la seva durada
fou massa curta per a poder fer una
obra completa. Així resulta que Es-
panya i Portugal són els països que
compten amb el més gran percen-
tatge d'analfabets, més que la ma-
teixa Albània.

I encara el senyor Tena Artigas no
ha dit que les escoles públiques ac-
tuals no ensenyen res i fan bon
«pendant» amb les escoles de mon-
ges i frares. Ni tampoc ha dit que
com que els sous dels mestres són
miserables, els infants que van a les
escoles públiques han de pagar una
mesada que oscil·la entre 25 i 50 pesse-
tes, han de pagar-se tot el material
i sovint no tenen ni cal.lefacció ni
servei sanitari apropiat. Aquest és
un dels grans triomfs de la «cru-
zada» i del règim franquista. I Bar-
celona, la metròpoli catalana d'un
milió i mig d'habitants, la que abans
s'esmerçava a edificar grups escolars
modèlics, avui és en aquest aspecte
—i altres—un estable, amb unes cin-
quanta mil criatures abandonades
que no poden anar a l'escola.

Si la premsa internacional repor-
tés totes aquestes amenitats del rè-
gim salvador la gent creuria que és
fantasia o exageració grossera. Hi ha
coses que cal venre-fes per a creure-les.



Li) MONflRQUIQ DELS TflLPS
(Vé de la pa*. 1)

representativa, podria — fent un gran
esforç — presentar-se dissociada de l'enor-
me ensulciada històrica que representen
els anys de franquisme. Però tota la poli-
tica de l'Opus Dei consisteix en fer-ne la
pubilla, la qual cosa vol dir £er-la victima
de l'heritatge.

EL PECAT DE SUPÈRBIA I L'IGNÜ-
HA.YC/.A. — Hom pot demanar-se M
l'Opus Dei — q ut' és al fi i al cap una
societat religiosa com d'altres n'hi ha —
ignora realment l'existència d'aquestes for-
ces vives de la societat hispànica, que tard
«> d'hora l'han de renovar, i que risquen
de fer-ho enmig do la violència i del
desordre si els plans actuals del dictador
reeixessin Kn tot cas, el desconeixement
és total: l'Opus confon el que és expressió
formal de la societat, amb la societat real
en la qual cada dia intervenen més les
classes populars. Potser una de les dife-
rències essencials entre l'Opus i els Jesuï-
tes és aquesta: els Jésuites, d'una prepa-
ració ideològica i històrica infinitament
superior coneixen l'existència d'aquestes
forces i intenten desorientar-les i canaht-
/ar-les. L'Optis les ha suprimit mental-
ment — ja que no pot fer-ho en la real i tat
social - — i basteix tota una politica damunt
l i ' .K j iu ' s t a ignorància, la qual, a fi de comp-
to, és filla d'una supèrbia inmensa, que
no té res de cristiana i que és més a-. iat
l . i reacció d 'mtel- lectuals 'déclassés-. .

Aquestes o altres explicacions sociolò-
giques o psicològiques seran segur.un Mit
esmentades pe K historiadors de l'esdeve-

nidor, quan descriuran l'estranya clandes-
tinitat que és el "medi vital d'aquests cons-
piradors monàrquics que disfruten del po-
der.. Avui, l'història encara no és feta: la
fem, modestament, un xic cada dia, els ciuta-
dans que à l'exili o a l'Interior no ens confr,--
mem amb aquest vergonyós escàndol. De
l'història de demà, ha contribuït a fixar-ne
certs perfils el Document signat a Paí is
per les organitzacions polítiques i sindicals,
que tants comentaris, sovint inútils, ha
suscitat. Els organismes que signaren
aquest document saben perfectament que
les forces noves de la societat hispànica
no estan avui explícitament integrades en
els grups politics i sindicals existents a
l'Exili o a l'interior. Al reclamar una so-
lució democràtica parlaren però en nom
d'elles, en nom de totes aquestes noves
generacions d'Espanya a les quals no
podem deixar com a única perspectiva la
violència i la guerra civil. Fidels als nrin-
cinis democràtics, ho som també a la
voluntat de salvar el pervindre.

La Monarquia, si sabés almenys ¿sstr
fidel a aquesta mateixa voluntat de f u t u r ,
deixaria lliure pas al joc democràtic que
ha tie permetre a les noves generacions
integrar-se i educar-se políticament, per
escollir el règim que ha de presidir la «¿r-n
feinada de refer un país. Si no sap It r
això,la Monarquia serà simplement l 'ama-
gatall subterrani d'aquests rosegaires de ia
política. Però les t a l pe r es s'esfondren
quan passa la relia del pagès, que
malgrat tot. ha de sembrar el camp i que
tard o d'hora es decideix a fer-ho amb
l'energia del nue l lu i ta i treballa per v i u r e .

MORAL FRANQUISTA
Fi hisbc-arquebishc île Narci · lona. Dr.

Modrego Casadcsus. es piopietan entre
t i t r e s negocis, de !•** t.ius marca S FAT
' j u r l i produeixen un ingrés anual de dos
mi l ions de pebetes. El preu de cada
( " ' xe SEAT és de 12000O pessetes. Com
rs V>gic . i por .1 t r anqu i l · l i t a t dels v ia tgers ,
rN t a x i s en qüestió han estat heneiN
jn 1 l·ishe-.irquebtshc... propietari.

* *
\ desgra t de les taxes i mesures prohi-

b i t i v e s els f ab r i can t s de cerveses d'Es-
p a n v a han aucmentat el preu de tal he-
gnd.» d/> durs pessetes per l i t re . Això. sense
¡a necessària autorització oficial. Aquesta
pupilla insòlita promogué un gran enrenou
i hu- fou tr.H't.ida en Cornell de Ministres.
»-I qual prengué l'acord de nomenar una
o >nussiò rvpfci.il per esbrinar el motiu de
U puja

Però la Comissió no pogué entrar en
f un*'ions: el sru prr-idont rcí'f la v i s i t a
d'un enviat de Doma ("armeu f e n t - l i sa-
N-r < iue la S rnvr ra té in teress i '* .» !,1
fàbru .» de rrrvsís /• / \i>i/<! dr M a d r i d '

*•
Després tir 1.» darrera pu ja d*- • r*-i¡s

d això (jtir v rncn al.s r* tan«s amb el n-nr
«ir tabac, la Tabacalera no don.i ¿U rst .m-
qurrs mes <)u r ta meitat dr la we'd corrrti t .

esperant una nova autorització d 'augment
de preus La mesura res t r ic t iva ha pro-
d u ï t inmediatamcnt un acaparament de la
matèria per part dels propis estanquers i
dels amics.

L'estraperlo del fum està en ple v igor .
••«

Han estat det inguts a Madrid un cap de
Falange i c inq canwriult's més (dos mas-
culins i tres femenins i per haver-se com-
provat que havien v e n u t a profit propi
a l iments i robes procedents de l 'ent i ta t
Nordamericana Cantas . r*vr v a l o r île dos
milions ile prssetí"».

La denùncia, molt enérgica, fou cursa-
da pols propis americans. Els gèneres es-
taven destinats a Auxilio Social . No
s'han donat els noms dels detinguts.

FL NOM I)F l/F.STAIH

1. iri4iu£urticio di l u < > u dim tìiì titir. ¡t hii
oliisi. n«t tin ¿r,;n cwàndol ,; Miidrid. F.I
í /u ' f i í« . ' í>r ' . > / i . ; iiue t's dignes l ram i.sco
Franiti f ' /« fmrccli'nuu s'in hint opo-s'it
îiiuinitiw'\ FI it:pit<ì-£etwriil detingut' ni
if'fitjiir C'íMiHi.1. prr« •*/«•'!( dr la ('ominó </<•
7"V'fV<. tjt.e nutnifc-stà obfrtnmrnt l'opinió
ÍHïrt «-/«>riM<<; Finiti j > r < > » ».ton F.l CatHÍtllo
r i < > ri.««i.tfl li ! ini}:i¿Ur<¡i'H\ t i i'fttldi W£tM*lï
««-ru,- f*) tritt r

el signe de l'OPüS DEI
TORNA A PARLAR-SE

DE LA DEVALUACIÓ
DE LA PESSETA

Els darrers consells de ministres han
estat particularment llargs, sense que Its
referències oficials hagin estat gens expli-
cites. Segons noticies dignes de crèdit s'ha
tractat àmpliament de les perspectives
d'una devaluació de la pesseta que l'actuul
situació econòmica del pais, cotia dia més
inflacionista, faria necessària. Després de
moltes discussions s fui publicat una nota
oficial dient que «per ara» no hi 'naurà
devaluació. Però laugment de la circulació
del paper-moneda, la puja constant de les
subsistències, la crisi de producció agricola
i irulustrial, les despeses enormes de l'apa-
rell parasitari de l Estat, no semblen po-
guer-se resoldre amb notes optimistes ni
amb els remeis del senyor U llast res o amb
els ciatges del senyor Cual Villalbi a Por-
tugal.,.

Per altra banda, la retirada de la pe w t a
tic la zona espanyola del Maroc i l intensa
ci'asió de capitals, agrcujen cada dia la
situació. El ministre de la Governació diu
que «aguanta la pesseta, fent sortir la
guàrdia ciiil cvntra el treballadors que. a
Bilbao, reclamen l augment de salaria que
podria compensar — relativament — ¡a
puia enorme del preu de la vida. Però
cada dia un .tir més els productes agricoles
s'encareixen, sense que els pagesos puguin
fer res per aturar una cursa que és fil'.:i
de tot un complexe economie desballesta'.
l tot-fumi sap que la pesseta en relació i.'
franc ha tornat a sofrir una ¡MÍva important
que* es prou simptomàtica.

LES IDEES
DEL SENYOR GUAL VILLALBI
0 UN VIATGE A PORTUGAL

De.sprc.s de les fracassades intencions n -
formadores, cl senyor Gual Villalbi Im fí^-
trct\ els seus ocis d f ^ t i u tent un < iVì'-.' '
a Portugal i anunciant en unes declara* i - i s
n ¡M Vangmtrdia • que I O / K J estudiar im-.'-
cl sru col-lega portugués qiifstinti* t '•:
inifnirtnnt-i com cl Mercat Corni« Furop' >.
In 7,ona de Lliure (.'ani i i la p . - ss i / ' i / '• '
ti un Bloc Econòmic ¡bène.

¡M premsa espanyola /w parlat llnr^i.-
mfnt del viatge com d uruí pcrsp* i i • i¡
interessant per l economia que cl seni/< r
Guai devia encarrilar pfl* camins del <rr i ! . .
La premsa internacional seriosa ha s mri-
gut . Si /u ha dos paito* (j turóla que
1 re^enttn problemes similars —- i ipualmcni
titln il.s de resoldre són Espanya i Portuga!,
duien els comentaristes. L'na annettiti.''
pobra i atra.sudti. una nià d obra qm* "*•*
sap on cmplcar-ir. una manea de rapi'«-''1

enp<;ço$ d iniertir-^f en ¡a creació tíf riqin •
*a nacional. .\l matrix trmp\ ¡es produci •' ' ' • '
són semblants fntlor ti cs*er complcmi <'>'<•
nc*: oli. fjrrm. <i*r<\ cintene*, f n n t f t . ' :

frani. FsSftanya i Portugal p<xí<-n <ifnp/r»i* "¡t.
t'n ¡attuai lituano fntlitifa. sunìtir conti -
fr* i no jHj« trabar se>lucie>n* rrciprrH/w
T»>f «»ti? h" »n/wn pr< u br eis c » > » r f m 7 ' i ' (

espanyols, però incapacitats per les veri-
tables solucions, deixen simplement parlar
ia propaganda.

ELS OBRERS DE BILBAO
R E C L A M E N

UN SALARI DECENT
Tôt-nom sap que els obrers espanyols

continuent essent ets pitjors pagats de *ot
Europa, i que l'augment de preus que ha
tingut lloc aquest estiu ha agreujat encara
una situació que ja era insostenible. A Bil-
bao, els treballadors de la metal-lùrgia,
deciderei! reclamar un salari decent i més
de set mil treballadors veient la indife-
rència de Ics empreses i de les autoritats,
començaren una vaga de braços caiguts
<¡nc durà tres dies.

La guàrdia civil expulsà finalment els
vaguistes de les fàbriques. Els sinaitats
verticals, col·laboradors de la guàrdia ei1':/,
"feren avinent que els vaguistes perdrien
tots els drets d antigüetat i els divers «be-
neficis que ajuden a fer un xic menys
miserable el salari de fam.

Franco creu fuiver guanyat. Però es
'•implement una advertència. La inflació,
la misèria i el descontent continuen arreu
d Espanya. L'exemple dels treballaciois
roscos és més valuós que mai, en aquest
hivern (¡ne s anuncia difícil.

EL GRAN NEGOCI
DE «LA VIVIENDA>

L Instituto de Cultura Hispánica posma
f/ ' relleu la manca d allotjament d'una
l«i<t considerable de la població i feia re-
")<:rcdr que si en J.954 ja mancaven 712.199

i . i t -ndas. Itavent-se'n edificat 47.000 aquell
n if t 65.000 i 72.000 en 795.5 i J.9561. rrs-

, ' ctivament. tenint en compte els matri-
"innis efectuats i c/.? naixements liaguts

< 'í aqurst.s mateixos anys, resulta que ac-
nmlment manquen més dun milió d allot-
Ciments per n les f a m í l i e s espanyoles. 1
« "ni que es I únic ministeri que li resta
'• in Falange i Ì últim recurs per a donar

dt tida. proliferen les empreses que
• --peri n enriquir-se <imb els crèdits de l F.s-
' '• ' i r* molt actua l<¡ propaganda en f ai or
• ' • in v iv ienda obrera. Eis negocis ja es
''¡run. soorctot vi í f tyus Dri puf controlar
' ^ <>t>eracton.s, pern d que dubtem que
• '•• i/u i són les »p tandas umlernt que </•"
ìiint on tant fs preconi la inauguració d un
¿."'up i rs f a r i n ris discursos corresponents.

(,)tic la jmblació augmenta, no hi ha
i.itbtr. Tambe augmenta a F.£.iptc i al \iar-
'• r. F.l.1 padrons municipals df -3/ de.scm-
'•>•<• del 79.S.5 doiwi.cn a Iti -provincia' de
Barcelona 2.V fr 124 habitants. 2.147.474 a
''. dr Madrid. 7.3M'.2W a la de València.
í 17f>.410 a la de ScvtUa. rtc . rtr. IM gent
'^-cestita cascs i ris franquistes nfcctttlrn
•tf£>>( r.« i Ifn coses podrim bonament com-
r-rn-sfir-tc. Però ¡fs fOACs no rs faran, els fills
' nu/ran al món i romandran a la intfm-
ì • '« í amb aquesta firma fis de t'oUa
''* taran rics j Espanya s assemblarà cada
<ii<i rnéf ai \iarror i a l F.giptf qvr per
cJffuna costi Franco ri / intermediari fntre
Euntpa i els paitos àrab*.

tod .̂in ,̂ COMEÜTAtlS ELECTORALS
Cada vegada que es produeixen eleccions

generals, i més encara, quan el socialisme
pot jugar un rol interessant, si es tracta
de països on els partits socil-demòcrates
gaudeixen d'una tradició i possibilitats,
nosaltres d'una manera solidària comen-
tem i analitzem totes les possibilitats del
desitjat triomf.

A Europa hi ha un grapat de països,
en els que el socialisme ha fet prova de
seny, traça i encert, en l'administració
social i política.

Per a començar aquest comentari, ens
cal en primer lloc senyalar una dita, que
precisament es contradeix ara de la ma-
nera més flagrant, i és aquella que diu:
<'...que la participació en el govern gasta
els homes i els partits». La prova de tal
negació es que existeixen en /t-1 nostre conti-
nent uns països que, de manera gairebé
continuada, han sigut administrats per
homes del socialisme, i altres en que mal-
grat les enormes possibilitats dels respec-
tius partits socialistes, són governats per
la democràcia cristiana o pel conservadu-
risme, i uns i altres, han pogut continuar
la seva tasca sense gaires dificultats durant
uns anys, sense ni tenir compte del
«desgast».

La nostra preocupació ha d'ésser, per-
què i com, en els llocs on existeixen
veritables possibilitats socialistes, la bur-
gesia continua mestressa dels destins del '
país, com per exemple en el cas d'Alle-
manva. el més recent. ¿Quines són Ics
causes?

Sense cap dubte en les eleccions hi han
intervingut certs fets -impondérables«, que
no cal pas minimitzar. La situació polí-
tica internacional, (nie cont inua i seguirà j
per molt temps encara, amenitzada ncr ;
situacions de ' guerra freda i de coexis- ¡
tencia pacifica. . Per aquest motiu, sim- j
plemcnt. es fàc i l de comprendre Tinter- I
venció dels principals protagonistes- tie '
)a nova • comèdia in ternacional ' . Ni l 'un i
ni l 'al tre, no tenien cap interès, que el ]
partit socialista alemanv sortís airós rn i
les darreres eleccions. Es per això prec i- ;
sament. que a més del tradicional pro- ;
teeter Foster Dulles, el primer personatge
rus actual. Khrouchtchev , va començar la
campanya electora! a l 'Alemanya de l 'Est
a f a v o r d Adenauer. El resul ta t no podia
ésser més brillant i eficaç.-. No és la pri- j
mera vegada, que cK interessos dels v a n - '
quis i soviètics han coincidit. Segurament
»•s repetiran encara al t res evmplcs com
f i de Sue/. i

Ens procupa però un a l t re aspecte de j
la q i i f - s t ió que creiem que té importan- |
eia. No podem acceptar tranquil- lrment.
que ris laboristes britànics. qu<- desprès ;
(íc la repetició electoral del 1951. per
manca de una majoria suf ic ient als Ço- ,
muns. no han aconseguit superar -l 'han-
dicap . dm t.mi]>o( f's SÍK iahstc-s alrma-
n v s . q u e desprès d a r a i x i a r ! » v i c t ò r i a
du ran t uns am s. \ f u r n om és Adenauer
' (ui s afirma cada vrgada més

O\jina pot f'ss^r la causa •"
I^i r f f l rx ió pertinent no pot rssrr a l t r a

que la eie constatar el fet. de no trovar-
nos en l'època dr quan ri socialisme era
encara una idea utópica, o sigui qur per

Per M. MIQUEL

tal de preparar les generacions, era indis-
pensable esperar i esperar. No; a v u i ja
hem viscut i aprofitat dels sacrificis i ab-
negació dels primers combatents per l ' a l l i -
beració del home, i el socialisme es prac-
tica sovint àdhuc per representants de la
burgesia, en l'aspecte social i econòmic,
si més no.

Es atmest raonament que ens obliga a
situarnos-nos, para preguntar-nos si en
périodes electorals, els representants del
socialisme saben «adaptar-se» a la situació.

Si ens a t revim a fer tal sugestió és sim-
plement perquè tenim el convenciment
absolt "ue el socialisme disposa dels mil-
lors homes capaços de servir i dirigir els
destins cUs pobles en l 'actualitat , i en
aquestes condicions es indispensable i
inexcusable, aconseguir millors resul ta t s
electorals malgrat els ' imponderables. .

I per això, com a conclusió diríem que
potser seria adient, quan un par t i t ha
adquirit la possibi l i tat de servir els
interessos del pais. que prescindis un
xic c.c la tradicional ortodòxia, per .1
tenir compte l'interès general, i adaptar-se
a la realitat, a vol tes diferent de la teor ia

EL SENYOR GI AL VILLALIU

JA ES TORNA CÍNIC'

De retorn de Portugal, cl senyor ( . ' ( / < / /
— que ja no í ;v ni conritiat a les reunions
de In (.'.omissió Interministerial F.conómii n.
prcsitiUUt ;XT (.'arrero Hlanco — hn /c/
declaracions.

llu dit, entre altres coses, el <¡u, j,¡
suposàvem referent d i accord hi'ìxino-
portugucs: -<f\te el.s cspmiyols no s han
d'itnjxicientar si t eiicn <juc pa-s.su c! temp*
i no cfi .senten purL·ir .

FA senyor dual Ixi assegurat tamhe
formalment que n<¡ hi hauruí cleruluado
de la pe.'.setn. Però l'esfondrament de in
pesseta dl m»'r<(it lluiré desmenti \\ el
seu optimisme. ¡ In MÌIHK ió a In ¡inrin
c.spanyolu esdevé scmlilunl d l<i (li'l un •>
de feitur. Tràgica.

l·.is intcrcssti* capitalistes i /mr·.vw.·,
estan ben mal defcimits ; •< • / senyor (.,un¡
i t Is .seus amics; n» r ' « . /« primerti veg-nl·i
que h<> diem. i ¡n cominou n cstentlrt-s
l inquictut entre els que saludaren rl seu
nomenament umb un > . < / \ ; > i r </<• satistni ció.

Però el ministre si nse /urterà i \ensi-
despatx no es satisfà parlant unii iiment
dels amenaçats tntrrrssi>\ Imrgesu.s. l',ir/n
muniment dt Is uhrers i s titrc\ cir ii iltr
que el.s «nhrers <jt ui /<•»»< n una u^a ite
salaris . I ataba a.sseguriint que ell rowix
el prnAamrnt del.s treballadors i que -no
In haurà non augment ele \uluri.s .

/•,"/ senyor (lual firu nrn cru només nn
incapaç, simple joguina del', Sià<m<cs. ciris
(.arrero*. i dels LOJM'Z titulo. ,\ra aquest
wnuor ja csdeï é un anit I t« cinisme
tiri pitjor tìinb Iti misi río del» trriMilla-
dor* i df tots els que i nien d un salari,
tan migrat que e*tàn disposats a ri*car la
vaga í la prrtó prr augmentarl-lo... men-
tre! -senyor C.ual fa dec larne ions



LITTLE ROCK
per M. SERRA I MORET

Little Rock voi dir pedra petita i és el nom de la capital de l'Estat
d'Arkansas, el que fa trenta en importància dels Estats Units i té per lema
heràldic «Regnat Populus»—deixeu que governi el poble. Es el típic estat
del Sud, amb grans plantacions de cotó, fruites abundoses, muntanyes ar-
brades, rius cabalosos, pous de petroli i de gas natural, terres de bauxita
i l'únic de Nord Amèrica que produeix diamants per bé que en quantitat
modesta. La seva població negra és un quint de la població total.

Little Rock ha sortit en els diaris aquests darrers dies amb motiu d'uns
incidents de capital importància per a la vida orgànica dels Estats Units.
El gran públic ja n'ha hagut esment però els catalans farem bé de fixar-,
nos en aquests problemes que afecten la base del nostre caràcter i que ens
alliçonen per l'esdevenidor ja que no els sapiguerem prou comprendre en el
passat.

Es tracta de la llibertat, de la igualtat, de la dignitat humana i de la
llei primària de convivència social. Com tots sabem, als estats del Sud dels
Estats Units s'ha practicat de sempre la segregació racial i per bé que el
rigor de la separació anés afluixant-se, l'evolució era lenta i en el que res-
pecta a les escoles pot dir-se que no havia començat encara. La Cort Su-
prema dels Estats Units va decidir l'any passat que la segregació racial era
contrària a la constitució federal i que per tant havia d'abolir-se sobretot
en les escoles públiques i organismes de PEstat. En general, la decisió de
la Cort Suprema ha estat respectada i els negres han entrat lliurement a*
les escoles i col·legis dels blancs en aquest començament de curs. Els inci-
dents haguts en distintes localitats del Sud no tenen importància i no han
estat més que l'explosió de sentiments primaris els quals, reprimits avui per
l'autoritat, desapareixeran ben tost per a fer pas a les normes de civilit-
zació i d'igualtat de tots els' homes sien del color i de la raça que es vulgui,

Arkansas, però, té un governador elegit--com tots—pel poble, defensor
de les Deis i les prerrogatives de l'Estat, segregacionista convençut, el qual
no solament no ha acatat la decisió de la Cort Suprema sinó que ha fet
servir la força armada de l'Estat per a impedir que els negres tinguessin
accés a les escoles secundàries i superiors. L'actitud de Mr. Faubus, l'ardit
governador, posava en joc i àdhuc en contradicció el sistema federal i la
independència dels estats car, de fet, no existeix cap texte legal que im-
posi l'execució forçosa de les decisions de la Cort Suprema Federal i menys
en matèria d'interpretació de la constitució. L'encertada separació de poders
—legislatiu, executiu, judicial—alfe Estats Units ha fet que les decisions de
la Cort Suprema fossin rarament discutides i sempre i en tot cas acatades,
I com que els estats són membres de la Unió i els ciutadans de cada estat
son ciutadans dels Estats Units, el problema de si Arkansas tenia el di\n
de mantenir la segregació per la força era a ben segur el més delicat que>
s'ha presentat ate Estats Units de molts anys ençà.

Aixi va començar la guerra civil de Nord Amèrica ara fa cent anys i
aixi mateix va iniciar-se la del «Sonderbund» de Suissa el 1847 quan lai
Dieta federal va decretar l'expulsió dels jésuites Les federacions autènti-
ques reposen en un equilibri de poders i potestats que és precisament la ga-
rantia de la llibertat i el dret dels ciutadans. El governador Faubus ha visj^
tat el President Eisenhower i sembla que s'evitarà un conflicte entre elf.
esiats i la federació i que a la llarga prevaldrà el dret, la raó i les decisions
de la Cort Suprema. Cal, però. comprendre que l'establiment i conservació
de la llibertat i la ciutadania no és cosa fàcil ni automàtica com molts pen-
sen àdhuc en poblacions evolucionades com són les dels Estats Units d'Amè-
rica. Una pedra petita—Little Rock—pot produir una catàstrofe.

Lliçó pels monàrquics
DE LA MORT D'UN REI

O DE COM S'ESTABILITZEN

LES MONARQUIES EN ELS TEMPS

MODERNS...

Alguns escriptors espanyols parlen al-
gunes vegades de la vitalitat de les j !
monarquies nòrdiques — Suècia, No- ; i
ruega, Dinamarca — i de la consciència ! ;
i responsabilitat dels partits socialistes j j
d'aquells països, que han sabut trans- \ j
formar profundament la societat fent-ne
un exemple per tot el món, sense tocar
la Monarquía. i

Naturalment, comparen aquells sòcia- j
listes —i amb els que, a Espanya, són '
intransigents, i no accepten també la
monarquia.

Sovint, els monàrquics quan diuen ;
això obliden l'història de la monarquia \
espanyola. I tampoc coneixen gaire bé
l'història d'aquestes monarquies nòrdi-
ques. La mort del rei Haakon de No-

i ruega — que ha constituït una autèn- \
j tica manifestació del dol popular — !
! permet de refrescar-los la memoria. i

Quan Noruega, amistosament, acordà
: separar-se de Suècia — i any 1905, go- ;
í cernant els conservadors —el govern i
el parlament norueg oferiren la Corona
a un príncep dinamarqués. Aquest ac-
ceptà en principi, però posà una sola

j condició. Que abans devia haver-hi un
! plebiscit popular. El plebiscit tingué
j lloc i el príncep obtingué 79 % de vots.
La monarquia popular s'instaurava a

\ Noruega. I el nou rei, que ara acaba de j
morir, sapigué afiançar-la oposant-se a
Hitler amb l'última energia, menant

! coratjosament la lluita contra el fexisme,
; i acceptant sempre els veredictes popit- •
i lars quan començaren a donar el triomf
! al partit socialista. !
! Què en pensen d'aquesta història els ¡
monàrquics espanyols ? •

Société Générale d'Impression
Toulouse

Le gérant : A. IBORRA

ATRACCIONS TURÍSTIQUES
No ens cansem mai de llegir les grans

realitzacions del règim franquista que va
salvar Espanya de la ruina i la desaparició.
Ara trobem al prestigiós «ABC» sota la
signatura no menys prestigiosa d'Arturo
Pérez Caballero el que segueix:

«Nuestra red abarca 127.105 kilómetros
que, en atención a sus características, se
dividen en 19.265 de carreteras nacionales.
28.340 de comarcales y 79.500 de locales,
grupos que según la clasificación oficial son
aptos para velocidades de 60 kilómetros
por hora, de 50 y 40, respectivamente. No
obstante, en la realidad, apenas existen
20.000 kilómetros en los cuales se pueda

rodar normalmente a los 40 por hora seña-
lados en la última categoría.

»La mayor parte del tráfico está con-
centrado en la décima parte de la red,
unos 12.000 kilómetros, de los cuales sólo
1.600 se encuentran en condiciones per-
fectas. No poseemos más que 21.827 kiló-
metros de carretera acondicionada para el
moderno tráfico, y los restantes 105.278
necesitan, aparte otras modificaciones y
mejoras, el firme que requieren los actuales
medios de comunicación y transporte.»

Aquest estat ideal de les carreteres d'Es-
panya, famoses a tot el món, es completa
per les recents estadístiques de la indústria
hotelera. Com ara a Barcelona es compten

67 hotels, menys que a Perpinyà o qual-
sevol població francesa de menys de cent
mil habitants, dels quals només cinq poden
considerar-se de luxe. A l'anomenada pro-
vincià de Barcelona hi ha 63 hotels dels
quals només un és de luxe. Val a dir
que a la «provincia» de Girona es comp-
ten 144 hotels més o menys bons dels
cmals només un pot considerar-se de luxe.

El turisme, atret per la fama dels preus
baixos, comportava totes les deficiències
com una nota pintoresca d'un pais retardai
i com a tal més o menys interessant. Però
ara .els preus són alts com en els països
desenvolupats i resta només l'inconfort.
l'endarreriment i els captaires.


