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ÒRGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA L>E CATALUNYA

A PERPINYÀ, AMATENTS AL BATEGAR DE LA NOSTRA TERRA

[15 SOCIALISTES DE QMUNÏÍI fIXEN LES SEVES
POSICIONS ISENVOLEN ELS OMINS DE l'ÍILLIBERÍKIO

"*• «Avui més que mai cridem a la represa de l'acció ciutadana, a la movilització de les forces populars
i democràtiques i en primer lloc de les sindicals, U.G.T. i C.N.T.»

* «Es precis que la lluita sigui menada d'una manera coordinada i eficient, amb una direcció responsa-
ble i uns objectius concrets, coneguts de tot el poble i capaços de suscitar el seu entusiasme.»

* «L'instauració d'una situació provisional de govern que retorni les llibertats i deixi parlar al poble, és
demanada per tots els grups democràtics de l'Exili i de l'Interior. Cal que sigui exigida per Tacciò
popular.»

* «Catalunya ha de propugnar la gran transformació hispànica que bo i alliberant la nostra terra i
les altres nacionalitats oprimides per l'estat centralista i decadent, obri noves perspectives de demo-
cràcia, de progrés econòmic i de justicia social.»

El Consell de Coordinació del Moviment Socialista de Catalunya, després d'estudiar l'actual situació
politica i social a Catalunya i a tot Espanya, en la present conjuntura internacional, fa pública la següent

DECLARACIÓ AL POBLE DE CATALUNYA
L'any 1958 ha estat particularment

fecund en manifestacions populars con-
tra la dictadura. Tant en el terreny
obrer com en el camp universitari, les
forces populars de Catalunya, al costat
de les d'altres llocs d'Espanya — Euz-
kadi, Astúries, Madrid han portat
cops vigorosos contra el règim del ge-
neral Franco. Les vagues de la prima-
vera passada sobretot, secundades per
l'acció dels estudiants, han posat de
relleu l'existència d'una clara cons-
ciència social entre els treballadors,
servida per una voluntat de lluita que
les indecents mesures de repressió del
general Acedo no pogueren ni tant
sols esmortuir.

L'acció sindical dels treballadors, les
manifestacions universitàries, feren tron-
tollar el règim franquista. Durant els
dies que les seguiren l'inquietut de les
forces que encara avui sostenen el rè-
gim, es manifestà diversament però
sobretot s'expressà en una veritable
polseguera de rumors i de pronòstics.
Tots tenien una idèntica direcció: el
general Franco abandonaria el Poder
i deixaria pas a una monarquia, que
més o menys recolzada en el «Movi-
miento», el Pretendent anava a ges-
tionar als Estats L'nits, protectors ti-
tulars i devergonyits de la dictadura.

Les declaracions del general Franco
desmentiren brutalment aquests rumors.
Fent-se atribuir la dictadura vitalícia,
el vell dictador confirmà la realitat
del dilema en el qual ha clos la vida

espanyola d'avui: o menar un combat,
responsable i organitzat, de tots els
instants, al costat de les forces popu-
lars per dreçar el règim democràtic
de convivència ciutadana — o acceptar
mesclis la perllongació del desgovern
actual, que, accentuant la misèria de
la classe obrera i imposant-li unes
jornades de treball de 14 i 16 hores,
degradant totes les valors morals i ci-
vils, impedint l'eclosió i educació de
les noves generacions que han de vivi-
ficar el règim de demà, mena el nostre
país al caos social i econòmic, i crea
les condicions de totes les violències i
d'altres dictadures que igualment re-
fusem.

Els socialistes catalans ja fa temps
que hem escollit en aquesta disjuntiva.
Avui més que mai cridem a la represa
de l'acció ciutadana, a la movilització
de totes les forces populares i demo-
cràtiques, i en primer Hoc de les for-
ces sindicals clandestines de Catalu-
nya: U.G.T. i C.N'.T. Es en llur acció
constant, sense desmai, que reposen les
veritables perspectives del canvi de rè-
gim que tot-hom desitja. Ara bé: l'in-
corporació de les noves generacions
obreres i universitàries al combat, tal
com s'ha realitzat aquests darrers temps,
senyala un tombant decissiu en la
lluita. Les energies del nostre poble,
sotmeses a una cruel repressió a l'In-
terior i a totes les dificultats de l'Exili,
semblen avui renéixer i s'afirmen allà
on precisament han d'ésser eficaces i

determinants: a l'Interior de Catalunya,
en una classe obrera decidida a con-
querir una vida decent, en. uns estu-
diants que senten com a cosa pròpia
les inquietuts del poble, en unes classes
menestrals i una pagesia que han ser-
vat preciosament durant tots aquests
anys les virtuts de la catalanitat i la
fe en la vida democràtica.

Cal doncs que sigui a l'Interior de
Catalunya que plasmi la iniciativa que
els catalans d'arreu del món demanen
i que també esperen els altres pobles
d'Espanya. Es precís que la lluita sigui
menada de manera coordinada i efi-
cient, amb una direcció responsable i
amb uns objectius concrets, coneguts de
tot el poble i capaços de suscitar el
seu entusiasme. L'instauració d'una si-
tuació provisional de govern que re-
torni les llibertats i deixi parlar al
poble és demanada pels tots els grups
democràtics de l'Exili • i de l'Interior.
Cal que sigui exigida per l'acció popu-
lar. Per això, el canvi de règim ha
de significar a Catalunya i a Euzkadi
el dret d'expressar llurs determina-
cions; a tot Espanya, amb el retorn de
la llibertat, l'inici d'un seriós canvi
en el nivell de vida dels treballadors i
de les classes populars, una voluntat
decidida de resoldre a tota la penín-
sula els grans problemes de fons — que
són econòmics, socials, polítics, mo-
rals — i no únicament institucionals.

(Passa a la pàg. 2)



Declaració i resolucions ilei congrés del Moviment

(Vé de la pàg. 1)

El Moviment Socialista de Catalunya
creu que el nostre poble ha de pro-
pugnar — com ho ha fet en altres mo-
ments de la nostra història —- aquesta
gran transformació hispànica que bo i
alliberant la nostra terra i les altres
nacionalitats hispàniques de l'estat pa-
rasitari, centralista i decadent, obri
noves perspectives de democràcia, de
progrés econòmic i de justicia social.

Estem convençuts que les forces poli-
tiques i sindicals democràtiques de Ca-

A Acció social sense defallença. Rei-
n vindicacions minimes dels tre-
*• balladors. Aliança sindical C.N.T.-
U. G. T.

La classe treballadora de Catalunya,
capdavantera de tot el poble, ha reco-
mençat un combat que ha de menar
fins a la victòria. Els seus millors
instruments de lluita són avui com
sempre, els sindicats que reconstituïts
en la clandestinitat, seran demà els
instruments del progrés i de l'allibe-
ració social.

El M.S.C, que ha col·laborat Íntima-
ment en la reconstrucció del Secreta-
riat de Catalunya de la U.G.T., conti-
nuarà esforçant-se en aquesta obra.
extenent-la més i més en el món del
treball, i advocarà per- una estreta
aliança sindical U.G.T.-C.N.T. que, en-
torn d'uns objectius mínims comuns:

— Augment inmediat de salaris;
— Salari mínim vital per 8 hores

de treball;
— Escala móvil de salaris en funció

de l'evolució dels preus;
— Retorn de les llibertats sindicals

i polítiques,
sigui també capaç de plantejar-se

els problemes del futur del nostre po-
ble.

L'aliança C.N.T.-U.G.T. és la plata-
forma bàsica de l'acció d'alliberació
catalana i espanyola. L'entesa demà
d'aquestes dues sindicals en una sola
organització serà l'instrument de re-
construcció. El M.S.C, continuarà tre-
ballant-hi amb fe i entusiasme, con-

Socialista de Catalunya
talunya, poden i deuen emprendre
aquesta gran tasca: dirigir, entorn d'un
instrument d'acció comuna, totes les
forces populars de la nostra terra, adre-
çant-se també igualment a la burgesia
catalana per fer-li entendre la gravíssi-
ma responsabilitat que contreu amb
aquesta dimissió vergonyant que la
caracteritza, quan no és criminal ajuda
a la dictadura que ha destruït la nos-
tra riquesa i ha volgut anorrear-nos
com a poble.

Catalunya, si sap afirmar-se unida i
responsable, si sap disciplinar la seva

acció ciutadana, obrera, universitària,
lligant-la estretament a la d'Euzkadi,
reforçarà enormement el combat de la
democràcia espanyola que dirigida pel
P.S.O.E. i per les grans centrals sin-
dicals Ü.G.T. i C.N.T. ha d'ésser la
nostra millor aliada.

D'aquesta acció sorgirà l'organisme
de coordinació de l'acció popular a tota
la peninsula capaç de proposar i de
realitzar els objectius de transformació
política, social i econòmica, que un
règim democràtic hauria de permetre

R E S O L U C I O N S
vençut d'interpretar els desigs de la
gran majoria de la classe obrera.

2 La formació del partit democrà-
tic dels treballadors de Catalunya.

• Esforç de formació, de propa-
ganda, d'organització de les noves pro-
mocions obreres i universitàries de la
nostra terra.

L'esforç de penetració de les valors
del socialisme democràtic en la cons-
ciència popular catalana ha estat i
continuarà essent una preocupació
essencial dels socialistes de Catalunya.
El M.S. de C., que saluda amb goig
la incorporació de les noves generacions
obreres i universitàries al combat, i
que veu en aquesta realitat una pe-
nyora de triomf proper, s'esforçarà per
tots els mitjans en mantenir i desen-
volupar el treball de formació, de pro-
paganda i d'organització del partit. A
totes les comarques de Catalunya ha
d'arribar la nostra veu i el nostre or-
ganisme. L'incorporació al M.S.C, dels
demòcrates catalans que sentin afanys
de justícia social constitueix una de
les fonamentals condicions de la vic-
tòria. A cada lloc de la nostra terra,
a cada vila o poblet. a cada fàbrica
o taller, a l'Universitat i a les Escoles
han d'estructurar-se els grups disci-
plinats del partit democràtic del so-
cialisme català, cercant i mantenint
els contactes amb els organismes de
direcció que els donaran les normes
d'actuació i de treball que farà eficaç
la lluita.

3 Vers un acord general de les for-
ces democràtiques, sindicals i po-

• lítiques, de l'Interior de Catalu-
nya. Reforçament de l'acció general
contra la dictadura.

El Moviment Socialista de Catalunya,
que ratifica els acords signats a Paris
al costat d'altres forces democràtiques
catalanes, basques i espanyoles, s'adre-
çarà als sectors politics i sindicals de-
mocràtics de l'Interior de Catalunya
proposant-los l'estudi d'uns punts mi-
nims que permetin la unió d'aquests sec-
tors, i la constitució d'uns organismes
prestigiosos i responsables capaços de
dirigir la lluita del nostre poble en una
voluntat de superar la guerra civil i la
dictadura, i propugnant un règim de
llibertat i de convivència democràtica
per l'esdevenidor.

A aquest esforç per a constituir un
organisme d'unió catalana el M.S.C.
dedicarà també les millors energies,
convençut que el sentiment de res-
ponsabilitat de tots els grups, persona-
litats i estaments de Catalunya l'ha de
fer possible.

La unitat catalana, al costat de les
forces d'Euzkadi i de les de la demo-
cràcia espanyola, ha de facilitar una
major eficàcia en el combat contra el
franquisme — precisant els nostres ob-
jectius — i organitsant en el moment
oportú l'instauració de les situacions de
govern que ens permetran de realit-
zar-lcs.

CONTRA ELS OBRERS I CONTRA ELS ESTUDIANTS

LA DICTADURA CONTINUA LA REPRESSIÓ
ELS ORGANISMES INTERNACIONALS DEMANEN LA LLIBERTAT DELS EMPRESONATS,

LA REPOSICIÓ DELS REPRESS ALIATS EN ELS SEUS CÀRREC
A la Model de Barcelona continuen encara empresonats dotzenes de treballadors de les darreres rugues, i entre ells

alguns enllaços sindicals elegits pels proprii obreis de les empreses on treballaren. Fils socialistes catalans exigim la seva
alliberació i demanem i'intervenció dels Organismes Internacionals.

/\ la Universitat de Barcelona, s'Ini obert un nou expedient •—de la Facultai de Filosofia i Lletres— contre els estu-
diants Plans, Abad, Lope, Ramon i Termes, tots ells elegits pels seus companys de Facultat, per considerar-los res-
ponsables de la decissió presa per la «Cámara Sindical de la Facultat, declarant-se en vaga el mes de Març.

Els catedràtics de filosofia de Barcelona es negaren a actuar de jutges d'instrucció, i el ministre nomenà il·legalment
tin pnrfesor de l'Universitat de Madrid.

Els socialistes catalans, al costat cíe la F..Y.E.C. réclament prop de la C.O.S.E.C. contre aquesta arbitrarietat.
Molts- dels obrers repressaliats de la metal·lúrgia, saben que els acomiadaments —exigits per Acedo— són ^ il-legals .

Com ho saben les empreses, i com ho sap el propri règim !
I com ho saben també els organismes internacionals; l O.LT., en primer lloc, on la dictadura serà de nou acusada per

la C./.O.S.L. t per tots els demòcrates /

obtenir sense violències ni desordres,
d'acord amb la voluntat popular.

I si bé es cert que és dintre de la
Pàtria que s'han afirmat les energies
de renovació de la lluita, a l'exterior
— a tot arreu on es trobin — els socia-
listes catalans recolzaran plenament
aquestes iniciatives, i esperen que po-
dran fer-ho al costat de tots els homes
i de tots els grups que mantenen viva
la fe en Catalunya i en la democràcia.

Es en funció d'aquesta anàlisi i rao-
naments, que el Moviment Socialista de
Catalunya adopta les següents

4 Ratificació de l'adscripció als prin-
cipis del socialisme democràtic,

• i de la solidaritat envers les for-
ces polítiques i sindicals internacionals
que el representen.

El M.S.C, resta convençut que és en
el Socialisme Internacional i en les
forces sindicals lliures que reposen,
avui com ahir. les bases del progrés
social i politic del món, que necessita
la pau per afermar-se, i que ha d'alli-
berar el proletariat de l'explotació ca-
pitalista, el ciutadà de totes les seryi-
tuts, i els pobles de tots els imperia-
lismes.

El M.S.C, reafirma la seva adscripció
als principis del socialisme democràtic
i ratifica l'expressió de la seva solida-
ritat amb les forces internacionals que
el representen, les quals durant l'any
transcorregut — ccm tantes altres ve-
gades— no han cessat de manifestar
llur amistat i ajuda envers la classe
obrera i el poble de Catalunya i de
tot Espanya.

L'instauració demà d'un règim de-
mocràtic al nostre pais, serà la millor
recompensa, d'aquests esforços i ens
permetrà de treballar més intensament
encara, al costat de totes les forces
socialistes per a instaurar la societat
nés justa i més humana que és l'ob-
ectiu ccmú que ens mou.
Perpinyà, Agost del 1958.

ELS ÒRGANS DIRECTORS
DEL MOVIMENT A L'EXILI

El XII' Consell de Coordinació
del Moviment ha elegit els següents
companys per a formar part del
Consell General: Aleu, Brufau, Bui-
ria, Estaran, Gayola, Bagues, Serra
i Moret, Miquel, Iborra i Pallach.

Miquel, Iborra i Pallach han estat
, elegits per a formar el Consell Exe-
| cutiu del Moviment Socialista de

Catalunya a l'Exili.

GALEUZKA A L'ARGENTINA
Recentment hem rebut una ampla

informació de l'acte de constitució de
Galeuzka a Buenos ' Aires, que reuneix
catalans, bascos i gallecs en una co-
muna voluntat política. .El manifest pu-
blicat, que no podem comentar per
manca d'espai en aquesta edició, consti-
tueix un nou i important esforç dels
tres pobles peninsulars per obrir a tots
els pobles hispànics noves perspectives
de llibertat política i de progrés social.

Société Générale d'Impression
Toulouse

Le gérant : A. IBORBA

Ara que comença el curs

LES XIFRES NO MENTEIXEN
DD7ERENTS ASPECTES DE L'ENSENYAMENT A ESPANYA

Analfabetisme. —, Segons el Ministre són actualment «únicament»
analfabets 3.240.000 espanyols, és a dir el 10,8 % de la població.

La realitat és molt superior a aquestes dades: fins en les grans ciutats
es troben milers de nois de 13 i 14 anys empleats, per ajudar a viure una
familia que no pot subsistir amb els salaris miserables dels pares.

Nombre d'escoles. — Oficialment n'hi ha 65.000; 17.00'0, segons declara-
cions oficials, són velles i mig demanegades.

Hi ha. 6.000.000 d'infants d'edat escolar; l'ensenyament públic té
2.550.000 inscrits. Cada mestre hauria d'ocupar-se de 91 infants. L'ense-
nyament privat té 768.782 inscrits. Cada mestre deuria ocupar-se de
145 infants.

Ultra l'absurditat pedagògica d'aquestes xifres, hi ha oficialment a
Espanya 2.930.000 infants que manquen d'escola. Són els futurs analfabets.

Freqüentació escolar. — A l'ensenyament oficial, la freqüentació escolar
ha estat de 70 °/o.

A l'ensenyament lliure de 77 %.
Les dades oficials són optimistes.
Salaris del mestres. — El salari d'un mestre debutant és de 1.416 pesse-

tes. (Als diversos països europeus el salari minim del mestre debutant és
de 4.000 pessetes.)

L'explicació. — L'Estat franquista ha destinat a l'ensenyament—durant
el període 1940-1957 el 0,89 % de la renda nacional. El pais europeu que
destina menys destina el 2,5 % de la renda nacional, i aquestes són molt
més elevades que a Espanya.
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A QUESTA edició del nostre portant-

veu està gairebé exclusivament
destinada a donar compte als nos-

tres llegidors dels treballs aprovats al
XIIe Consell de Coordinació del Movi-
ment Socialista de Catalunya.

Sense trahir reserves prudents que
es necessari guardar, podem dir que
poques vegades un Congrés del Movi-
ment (en aquest esforç per a donar,
anualment, el que ja són ara tradicions
democràtiques del nostre partit), ha
estat tant totalment orientat per les
exigències i la presència política de
l'Interior de Catalunya.

Aquest fet tradueix i confirma ducs
grans realitats: la primera és que la
iniciativa en cl combat correspon avui
naturalment a les afirmacions politiques
i socials de dintre de la nostra terra,
precisament perquè l'afebliment del rè-
gim és funció d'aquestes realitats in-
teriors ; la segona és que l'exili es
manté viu precisament en tant que
sap relligar-se a aquests fets, el
més important dels quals és l'aparició
de noves formes de lluita i l'eclosió
de nous combatents plens de promeses.

Nosaltres creiem que el que ocorre
en el pla de la nostra organització pot
intentar-se projectar en l'àmbit nacio-
nal. El treball al defora pot ésser eficaç
si sap formar amb l'esforç de dintre
un únic front de combat que és alesho-
res invencible simplement perquè reu-
neix els atots de la victòria: l'expe-
riència de les dificultats i l'ardor per
a vèncer-les; la reflexió i el seny i
la voluntat de continuar l'acció costi
el que costi.

La Declaració i les Resolucions que

publiquem són doncs importants, no
únicament pel Partit, pel treball sindi-
cal que volem animar, sinó també per
la lluita general del nostre poble i
per la de tot Espanya.

A les nostres deliberacions, fraternal-
ment convidat», assistí una delegació
de l'A.S.U., representativa d'aquestes
noves generacions que recentment, a
Madrid, han demostrat ésser temibles
pel règim franquista, i no témer la
repressió. Han pogut sentir les nostres
decissions d'establir un dia, sobre bases
fraternals, una comunitat de pobles
hispànics que el socialisme ha de con-
duir vers un futur de llibertat, de tre-
ball i de justícia. Les afirmacions na-
cionals catalanes no deuen dissimu-
lar-se per establir un diàleg fecund amb
els nostres amics. En això també, el
Consell de Coordinació d'aquest any ha
estat alliçonador.

Igualment hem aprovat la resposta
a la plausible iniciativa de la Institu-
ció de Cultura Catalana de Xile, bona
expressió de les inquietuts de milers
de catalans emigrats a Amèrica -de for-
mar un organisme d'unilat catalana.
En aquesta resposta, que forma un tot
amb les Resolucions i Declaració, ex-
pressem la nostra esperança que promp-
te serà un fet l'ambició que els anima.

Però per això. com sempre, cal tre-
ballar. I el treball que ens espera serà
difícil perquè l'objectiu és important
i no gens planer. Estem segurs que en
el camí per a realitzar-lo el M. S. de C.
trobarà la companyia fraterna de tots
aquells que senten la necessitat d'aca-
bar amb la dictadura i de bastir ràpi-
dament l'instrument d'alliberació del
nostre poble.



_ II _
RESUM I CONCLUSIONS :

ELS GRANS ENEMICS DEL REGIM.
ACTITUT

DE LES NOVES GENERACIONS

El «sindicat d'interessos» frase tan
mateix ben afortunada amb que Dio-
nisio Ridruejo va definir la complexa
situació espanyola, explica moltes co-
ses. La manca d'autèntica vocació po-
lítica dels actuals «dirigents», la por
i el. ressò de la pròpia propaganda de
guerra — que els esfereeix al cap de
vint anys—; l'haver ignorat sistemàti-
cament l'existència de més de la meitat
del poble espanyol, com també l'haver
alimentat constantment les rancúnies de
la guerra civil, ens podrien explicar les
causes remotes de tot aquest estat de
coses, que bloqueja qualsevulla solució
política inteligent.

Pel que fa referència a les causes prò-
ximes, cal cercar-les en la manca d'ima-
ginació, d'inquietut, de capacitat polí-
tica, entesa la política com a ofici ho-
norable, i sobre tot la manca de capa-
citat resolutoria més absoluta — que
estigmatitza a tots els subalterns de
totes les situacions — i que els veda
en aquest cas l'emoció, i la generositat
indispensable que cal sentir per tal
d'evitar que la separació que divideix
als espanyols es faci més pregona cada
dia que passa.

ELS ADVERSARIS DEL REGIM
CONTRA EL

«SINDICAT D'INTERESSOS»

Fins en això el Caudillo té sort i tro-
ba complaences de subaltern arreu. El
general Franco pot estar ben tranquil
de que, pels seus ministres, pels seus
generals-ministres, pels falangistes, pels
monàrquics decebuts i pels catòlics
conformistes el mateix que pels mili-
tants intel·ligents i aprofitats de l'Opus
Dei, romandrà l'home imprescindible,
l'enviat providencial que el presenta la
seva propaganda. Si no tingués més
contraris polítics que aquests senyors,
a l'entorn dels quals Creach ens vol
fer creure que gira la vida política, el
general Franco seguiria essent qui co-
mandaria, amb la seva sornegueria
habitual, encara molts anys.

Però té altres adversaris, invisi-
bles: El temps, els fracassos, les con-
tradiccions constants salvades a força
de despreocupació, la misèria moral
tant o més que la material, el van ofe-
gant lentament. L'afany multitudinari
d'assimilar la guerra civil com a fet
històric d'una vegada, i el desig de
llibertat i convivència pacífica de gai-
rebé tothom, compta tant com tots els
altres factors esmentats i el pressiona
constantment. El pressiona fins a l'ex-
trem que tant el propi general Franco
com els seus subalterns de totes les
categories, no han pogut evitar el caure
en el vertigen d'atracció de les idees
dels seus oponents.

Al cap de vint anys no han pogut
lliurar-se de ser menats per la dialèc-
tica liberal — que exigeix una autèntica
liquidació del record de la guerra civil
i la possibilitat de conviure pacífica i
dignament sota institucions democràti-
ques—, que permetin tenir consciència
de la pròpia dignitat de ciutadans lliu-
res.

LES NOVES GENERACIONS
SON EL DEMÀ D'ESPANYA

Hom pot apreciar, si es cerca bé per
tots els recons d'Espanya, sense preju-
dicis ni oficiositats, que per primera
vegada en vint anys es dóna un feno-
men simptomàtic: la necessitat que no
ha sabut servir el general Franco Ba-
hamonde, de fer l'unió de tots els es-
panyols fent-los-hi oblidar el mal
scmni de la guerra civil i despertant
una nova il·lusió col·lectiva de resorgi-
ment econòmic — que es podria fer
possible sense renunciaments ni claudi-
cacions des dels angles més oposats del
pla de la política espanyola—, ara es
veu servida i endegada per les joves
generacions, unes arrivades tot just a
temps de fer la guerra civil i de sofrir-
la; les altres, que amb un estil nou,
amb un provat esperit de sacrifici, ser-
veixen aquesta necessitat dels quatre
punts cardinals del mapa polític.

El general Franco Bahampnde per tal
de poder romandre indefinidament a
la magistratura suprema va crer un
buit esgarrifós darrera seu. La natu-
ralesa repel·leix el buit. El general
Franco atrinxerat darrera aquest glacis
tràgic es solament l'Avui, fugisser i
egoista. Les noves promocions, que amb
tot respecte per l'Ahir, pels homes que
foren vençuts i arreccnats, s'ha impo-
sat el deure de treure a Espanya
d'aquest «impasse» es el Demà. L'unió,
el pont entre l'ahir i el demà està
construint-se audaçment. Es un pont
projectat amb un sol arc, a tota llum.
Darrera el buit de la manca d'institu-
cions es parapeta l'avui, el règim ac-
tual, ' es bat en retirada. L'única
preocupació seriosa es amagar el seu
taló d'Aquiles: la preocupació pel demà.
El servei del demà politic d'Espanya.

Es paradoxal que l'equilibri inestable
del qual es beneficia el general Franco,

per tal de romandre en la cúspide
d'aquesta piràmide invertida que es la
situació política espanyola, més que
basarse-se en l'utilització de forces prò-
pies i adversàries — partidaris fanà-
tics i aferrissats enemics—, ell el basa
entre «subalterns» d'una banda, i sot-
mesos i perseguits de l'altra. Aquest
equilibri inestable que fa vint anys que
dura, es pot rompre, pot tenir solució
per. la més lleu i capriciosa bufada del
destí, de l'atzar o de la fatalitat;
d'aquestes forces cegues i inefables a
les quals el general Franco concedeix
en els seus monòlegs i reflexions, gran
importància. No obstant és més aviat
possible que la solució vingui donada
per la dinàmica espiritual de les noves
forces que estan construint el pont
entre l'ahir i el demà i aue de mo-
ment ja van assolint menar el règim
pels viaranys de la seva -dialèctica, per
primera vegada en vint anys. En prin-
cipi equival a una confessió de debi-
litat per part seva que tard o d'hora
donarà els seus fruits.

Malgrat tot, no cal oblidar que men-
tre i tant, a Espanya només hi ha
perseguits, sotmesos i subalterns de
tota mena i condició.

La perllongada estança del general
Franco al poder implica la seguretat
que el canvi polític, quan es produeixi,
pot ésser prometedor i profund. Per
això, per por d'això precisament, els
«col·laboradors» del Caudillo son només
subalterns. Per por d'això no pot ha-
ver-hi veritables polítics entorn del
govern del general Franco. Ell ho sap,
perfectament i s'en val, i els seus opo-
sants — perseguits i sotmesos — també.
Ell es neguiteja perquè es l'avui fu-
gisser i els seus cposants treballen i
lluiten tranquils perquè es saben el
demà d'Espanya.

Carles A. de MONTFORT

Durant els mesos d'estiu

augment considérame del cosí de la ulda
Els mesos d'estiu han representat noves i greus dificultats per tots

els que a Espanya viuen d'un salari. Es natural. El turisme, ben adminis-
trat, podria representar un important benefici econòmic per un país com
el nostre, que té sempre una balança de pagaments deficitària.

Aquest any, el mes d'agost sobre tot ha vist de nou l'afluència de
turistes estrangers. Turistes que sovint no són rics: empleats, funcionaris,
obrers, totes les categories socials que a Espanya no poden permetre's
altres vacances que algunes escapades a la platja propera.

I el més greu és que per als empleats, els funcionaris, els obrers, del
nostre país, aquests arrivades massives d'estrangers han significat noves
dificultats per viure, per malviure.

El preu dels ous, de la carn, del peix, de la fruita, de les llegums ha
augmentat de més de trenta per cent. Els assalariats ja saben què signi-
fica això: que el cost de la vida ja no tornarà a baixar. Que cal preparar-se
per noves lluites reivindicatives.

Que cal reclamar, amb decisió, un augment general de salaris, l'escala
móvil, i l'establiment d'un salari minimum vital.

Només l'acció dels treballadors permetrà d'obtenir aquestes millores.
I, amb règim de llibertat, les vacances no significaran nous problemes pels
obrers del nostre país, sinó per ells també, el repòs al qual tot home que
treballa té dret.


