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ORGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

LLETRA DE
CATALUNYA EL VlflTGE DE FRQNCO f) (OTflLlJNVf)

QUE HA VINGUT A FER A CATALUNYA EN L'ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DE COMPANYS ?

MES DE TRESCENTES DETENCIONS PREVENTIVES: VEXACIONS POLICÍAQUES I INDIFERENCIA
CIUTADANA. FRANCO TORNA A MADRID DESCONTENT CONTRA «ESTOS MALOS ESPAÑOLES»

Barcelona, novembre.—La noticia—pels
que hem d'estar atents a les consignes po-
licíaques—ens arribà el mes de juliol. La
preparació fou doncs llarga i obligà a la
movilització d'aquest aparell repressiu que
el franquisme ha muntat amb mà de mes-
tre: revisió de fitxes, vigilància dels «sos-
pitosos», empresonaments preventius. La
segona part dels preparatius fou destina-
da a preparar l'ambient. Durant tot l'es-
tiu han circulat per Catalunya els rumors
més inversemblants sobre les decissions
del Caudillo: «Franco vol deixar el po-
der». «Franco està cansat». Traspassaria
«la gràcia de Déu» a la monarquia—a don
Juan segons uns, segons els altres al
reietó ros que tan bé munta a cavall—.

«Franco s'adona que això no pot anar i
vol posar-hi remei»... «I qui us diu que
abans d'anar-se'n no acordarà alguna con-
cessió a Catalunya?» Per exemple, l'au-
torizatció de fer una revista en català—
aquesta revista tan suspirada, que tantes
il·lusions feia néixer ara fa tres anys en-
torn d'aquell famós diàleg—que no passà
de monòleg. En castellà, evidentement.

D'on venien els rumors.—Ben debatut no
era dificil escatir d'on sortien els incon-
trolables rumors. La muller de Franco—
«La Señora»—li diuen els diaris i li ha
repetit el «cursi» Galinsoga que ha batut
tots els rècords de llepa... fils ho havia
dit ah seus amics durant el precedent
viatge. Els seus amics: la familia Acedo,

DECLARACIÓ DE TREVA CATALANA
Els partits i organitzacions que componen TREVA CATALANA, reunits

a París en uns moments en què el General Franco pidola l'entrada a l'Orga-
nització de les Nacions Unides als països democràtics, i negocia amb els del
bloc soviètic, han estudiat l'actual situació nacional, peninsular i internacional,

DENUNCIEN a l'opinió de llur poble i a la mundial la hipòcrita política
del General Franco, que tot exercint la més abjecta tirania contra Catalunya,
Éuscadi i els altres pobles d'Espanya, pretén ajudar els nacionalistes marro-
quis, a profit de la seva dictadura i sense cap benefici per els nacionalistes
del Marroc;

RATIFIQUEN la voluntat democràtica que constitueix llur raó d'ésser;
ASSENYALEN que en Franco al poder constitueix, ara com sempre, un

perill per a les nacions d'Europa amants de la Pau i de la Llibertat;
ASSENYALEN encara, que únicament una lliure consulta electoral, previ

el retorn de les llibertats democràtiques, pot permettre a llur poble d'expressar
la seva voluntat i d'incorporar-se a la tasca comuna dels països lliures;

en uns moments particularment greus, EXPRESSEN de nou la fidelitat de
llur poble a una amistat secular amb el seu veí, el poble francès, amistat
perfectament compatible, en un règim democràtic, amb els llaços que l'uneixen
als altres pobles d'Espanya, però avui més Incompatible que mai amb la tira-
nia militar pertorbadora que continua expoliant la Patita, i contra la qual
aquestes organitzacions no cessaran de combattre fins a la victòria final.

Signat :
Per la Confederació Nacional del Treball (Regional Catalana), H. PIQUER;
Per Estat Català. J. MASOT;
Pel Moviment Socialista de Catalunya, J. PALLACH;
Pel Partit Obrer d'Unificació Marxista, P. BONET.
G. NOGUES,en qualitat d'observador delegat pel CONSELL NACIONAL

CATALÀ.
París, Octubre del 1935.

la familia Mateu, i alguns altres. Segons
alguns la digna esposa d'un tal personat-
ge hauria inclus demanat socors per aju-
dar-la a convèncer al marit de deixar les
regnes i instaurar la monarquia.

Les mentides sobre la súbita tendresa
«catalanista» de Franco no venien de gai-
re més lluny. Igual que les que circula-
ven pels medis industrials i financers pre-
ocupats per la manca d'energia elèctrica,
pel sistema de canvis, pel favoritisme de
l'estat sempre contrari a tota iniciativa ca-
talana.

Tots aquests rumors formaven part de
la preparació «psicològica» del viatge, que
Franco i els seus amics volien triomfal,
potser per raons diferents. La gent respi-
raria i potser mostraria un cert agraïment
vers el tirà qve volia plegar veles. I pot-
ser hi hauria públic a les manifesta-
cions.

La màquina de la C.N.S. feu el reste.
Una nota oficial obligava els obrers a anar
a rebre el Caudillo, i manava als patrons
que consideressin les hores de la tarda
com a festives «no-recuperables». l així
començà la primera part de la comèdia
que durant el mes d'octubre ha viscut
Barcelona, quinze anys després de l'assas-
sinat del que fou President de Catalunya.

Anàlisi d'un viatge.—Aclarit això, reco-
neixem que el viatge és important. Fran-
co, i amb ell l'essencial de l'appareil es-
tatal han viscut unes setmanes a Barce-
lona. Això no es fa perquè si. Quin inte-
rès els lia portat a muntar aquest trist
carnestoltes?

Creiem que l'esdeveniment no es pot
separar de la situació general que viu el
règim: preocupació angoixosa per l'esde-
venidor, manca de perspectives i de fe
en els destins de l'estat, sensació asfixiant
de fracàs entre els homes que tenen la
responsabilitat de l'estat.

Xo is cert que Franco vulgui deixar
el poder, però tampoc és cert que vulgui
quedar-se. La dictadura viu arrapada al
poder i sap que qualsevol vacil lació pot
ésscr-li fatal. D'altra banda, cal preparar
la successió. Això explica el «flirt» amb
els monàrquics, puix que la monarquia es

(PíissH ¡i la pàg. 2.)
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n ïidiíE DE mm n (amura EL CONGRES DEL P. S. O. E. i« rei.ci.ns HISPANO-SOVIÈTIQUES
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l-rcsenta C('/H K/ia fco/uciú ít'nsí' ^ti/rt' /;e-
•;//. / «M'Ò explica el viatge a Catalunya,
'tue t'y presenta a Espanya i a tut cl món,
: om si Catalunya acceptés aquesta transi-
< ió que tot-hom sap inevitable, però que
r/v franquistes temen perquè pot ésser cri-
f.-irt.

.A/i.' Si Catalunya, que ha estat i serà
u Í orça i la consciência politica rcvolu-

< 'omina d Espanya, acceptés aquesta sittta-
i to—això voldria dir que els perills són
:ninims! I cl franquisme ha aplicat el me-
iinfe Cotte a una conjuntura hen delica-
J-i.—"Tot fa bé"—ita i oi gut dir.— Tot
'•tarxa l'é • ha dit el Ctindillo venint a Ca-
iidunya." Tot ia bé ha repetit l'eco, que
•IIIILUÏ no prendrà per la teu del puis. Car
'.'<•<•(> era. ¡i Fcdrulbe.s, el Foment del Tre-

- . / / .\rii lonal lunncnut per Franco, el Go-
• • mador de Frnnrv, l'Ajuntament de Fran-

• • ' . la Diputació de Franco, els Pi'scairc.s
'icportius de Franto...

I I mètode Coué, en politica, no con-
.111 i v eidloc. I socint és contraproduent.

¿Què ha dit Catalunya?—Simplement
'¡¡¡atum/a ¡ui i ullat. Com tánica t 'cga-

'.'• v i o n i ¡ti t,i uni/s que calla. e\acte-
•i'.cnt d'enea del / ( 'T / . Com en totes lês

; {¡slims ( n què el nostre poble—que In ti
•¡n recular iiprt'nentage— viti d espatlles a
. • t rt ¡¿:>n que detesta t n .silenci, perdent-se
n c! !rct-a!roe //c/s camps ile futbol t>

Í / N < ; / V I c/ altre f a l \ tlentíitiu de l'e-
<!<•! i'i r !i¡ •'onsciència ciutadiina.
Ciitalumiii liti cautil. Comida i indiferent.

. - ' i ' - (/ aquest espiïn crailor desert que é-i
• ¡ tu i els de forti Li soi teint catalana, t/nc
realem . •>;.. r(¡r-nr nosaltres? Tots el* eìe-
•ni - i / > v . , ' » ï negatius per Fritne<<. i la die-
'c.dnra pot ' ñire cn< ara un temps iiinh
• ìenicfit-, nega t'.us I nosaltres //né trobn-
't "t: {inè crc'iri'in. ijuan retrobem ei pols

. / »"sire / ' . / ' V . <;i in pertorbat, gairebé

mistes. Al marge de tota vida oficial, sub-
terranis i solcant la terra profundament hi
ha aquests nuclis plens de je dels quals
formem part el Moviment. Som minories
petites, però sabem que agrupem els ho-
mes que s'han salvat de l'ensulsiada i els
jotes, que són el futur. Socialistes, sindi-
calistes, nacionalistes—fidels a les idees del
món modern però viscudes en català,
oberts a les realitats espanyoles, però amb
un esperit nacional—com diria Rovira i
Virgili.

Aquest nuclis de dintre són el llevat que
alçarà la fornada de demà. Les genera-
cions més ¡oves, les decebudes d'avui, les
que fan a<¡uest gran buit d'indiferència a
nn règim s'en ta. representen alhora la
tasca i l'esperança. Tant de bo que a les
altres terres d'Espanya hi ìiagi un ressò
de la promesa, i aífuests anys de pesom-
bre no ens deixin més que el recort del
fracàs d'unti tirania criminal, avui igno-
rant i cega. (¡ne ni tan sols sap que ja no
és més (¡tie tin cadàver.

TRIBUT
als nostres morts
Fis nostres companys de Perpinyà, com

cada any. d'acord amb Esquerra Repu-
blicana. Eistat Català, Front Nacional i
e! Comitè Regional de la C.N.T. han con-
t r ibuï t eficaçment a la celebració de
l'homenatge al President Companys i a
tots els morts a l'exili que va tenir lloc
el dia 16 d'octubre al Cementiri de l'Oest
o> la Vila de Perpinyà. Molt gran fou
la concurrència i les ofranes florals co-
brien l'estela commemorativa coronada
por una gran bandera catalana oferta
per la Mairie una representació de la
qual era present. Feren parlaments. Gar-
cia Castellet. Josep Picó. Albert Carsi i
el nostre company Serra i Moret, qui.
rom de costum, presidia l'acte. Fou un
acte solemne i commovedor que va im-
pressionar tots e's assistents, i una veri-
:.»b!e manifestació de catalanitat i de
¡ervor patriòtic.

SAI UE)EM-Lt>

UN CAPELLA DE L'EMPORDÀ
11 nu» tin' '.ni nostre nna / inmi. ' fa

, . ' , / , ; • r ft,- J,n,i d'Octubre, me-, <;ne
• •';,; i i\f c<\ superior* li'aqucst humil
< . - í . ' . ' . ' : ,; ¡a tenora- a Li Catedral de

f i capi-lìti d aqne.sf pobìet té un al
/ / ; rnblieat ( / . •< articles a ¡a fulla jxj
? . • : > ' [ ' » - J c moc rai -.¡i i \ nna exigència me
> , ^ l 4 ì i , i - i n - ' s i , l i t r e 7/.-S-. C.italuntia—
< , * > < < > ; /,-< / r . j í / i , [,<n\ Citant /»•.< « T I C K / i
-'«/ ¡¡''n^iui d tuia comunitat es totalment
diti < oníniïimt n /c\/ .\ntonio--que
tinr en lo unti er<e¡i x:uò ,¡i,e es I amor
¡i« ¡s /ÏIJIT» ..

L article de la tulLi f»trroqutal és
</. ¡ï >¡¡!i¡n¿iitc<( de (.iiromt. qtif nnicna
. ' . ;> putolin . \o hi fa r,-<i. V,ií«)/fr,-,í
t<m! f i t i n i ï ; de tante* i r i»m/u '* » cl
podmn <e£u>r-!o

la ptirr-* ¡iu,i: ¡ínn ¡i!:! poblet de iF,m-
hij i i < f /Y^ ' í í i / . j < / < • Franco ii Cataluni/ii.

c<;pi-!là d' \.... rebre sota f*dt iti Can-
Pttri eiona. li/ \lc»nastir de Montserrat...
fre concepte < /< / . « deures tic l'F.*glc\ia.
rroqinií'. Fn el pruner iliu ijtie ¡a t'cri-
¡ndible. i tihrnia f /«c ¡es nacionalitats
tenen dret a mantenir i cultivar les ¡len-
qno\. >¡nrmc, t/itt~ cl dettrtnr i f o r a g i t i t r

contrari <¡ l,¡ da trina dr l'Eiglètia. I
una nai'io »o e* tutti unuiad de dcs-
;*rr iti (err,¡ on r< nen. per la llengua

rtcrit en ' ¡.t.-.'ti H<¡ ;imi of ai le.s ires
een. com «r»>if>rv. amb l'i dtàlrctica de
nahulcm i¡quf*t ¿.v«f </«' coratge c*fnn-
doncm f n •- ¡empie <i t<mt.i altres //d.-

T OTA política emigrada tendeix a esdevenir fantomàtica. Les activitats d'un
exili que porta ja 16 anys d'absència han de sofrir per força d'aquest mal,
sobretot les que suporten reivindicacions legals, que el temps tendeix a fer

caduques. Els engranatges polítics emigrats —institucions, comitès, congressos,
reunions— risquent de rodar en el buit, àdhuc quan marxen bé. En el terreny
internacional la política de ((coexistència», atenta sobretot a la pressió dels fets,
confirma cada dia aquest perill. Si no es multipliquen els esforços per a engra-
nar la nostra acció amb la vida del país. la nova perspectiva del món, saluda-
ble per tots els amants de la pau, causarà moltes desil·lusions entre els que pen-
sen que «ara si que hi a fer» i confessen, amb una certa ingenuïtat no gens
afalagadora pels que hem continuat treballant, que abans era inútil.

LI P.S.O.E. és segurament una de les
poques forces espanyoles que s'han man-
tingut presents en la vida exterior. El
prestigi passat d'aquest partit, les seves re-
lacions polítiques i sindicals, l'esforç que
ha continuat de fer en tot moment per a
no deixar llanguir 1 estructura i la vida
del partit a l'emigració li mereixen aquest
premi. En la conjuntura internacional
actual, on compten només les realitats,
el PJS.O.E. a l'Exili resta una força es-
panyola que les cancelleries han de fer
entrar en els seus càlculs. .Això és un fet.

EL P.S.O.E. I LA POLÍTICA D'ALIAN-
CES. — El darrer Congrés del P.S.O.E. ha
pres una clara posició pel que fa a !a
política d'aliances: refusar-les.

No entrarem ara a examinar l'encert
o l'error d'aquesta decissió. Nosaltres, a
Catalunya, tenim, una posició diferent.
Volem promoure una ampla i sòlida
aliança dels grups i sectors democràtics
catalans: nacionalistes, socialistes, sindi-
calistes. «Treva Catalana» prefigura
aquesta acció. Les forces polítiques i sin-
dicals del país basc actuen de fet unides
oes de fa molt de temps. Fs possible que
a la resta d'Espanya la situació sigui di-
ferent i costi més trobar el nexe i les
forces reals.— que farien fructuosa l'uni-
tat. Altrament, tampoc podem oblidar que
la gran coalició de l'any 1931 es basava
essencialment en el Partit Socialista i en
l'aportació catalana, puix era Catalunya
la que donava una base popular —de
masses—• al republicanisme. Fstem segurs
que el dia que Catalunya torni a redre-
çar-se políticament, la política d'aliances
a tot Espanya entrarà en UJia fase ac-
tiva. El que hem de fer doncs els cata-
lans, és posar en peu ¡a nostra pròpia
torça. A això ens esforcem la gent del Mo-
viment, segurs que quan arribi el mo-
ment la iniciativa de Catalunya contri-
buirà a senyalar les directrius de la uni-
t a t democràtica a la península

EL PARTIT SOCIALISTA I LES NO-
VES GENERACIONS ESPANYOLES.
Al rostat d'aquesta clara posició de carn
:• ¡es aliances, que els catalan." mes que
ju t ja r hem de comprendre i valorar po-
líticament, el P.S.O.F. ha elaborat un
important document destinat a les nove-
generacions espanyoles reactualitzant ¡es
posicions doctrinals i polítiques d'aquest
partit. Les joves generacions que avu;
cerquen inquietes un camí. : són cons-
cients del gran fracàs del rècim fran-
quista, poden trobar en aquesta crida
: orientació que permeti enquadrar-les Fs
en això que el Congres socialista empa'-
mava una realitat: les inquietuls de !ps
noves generacions que a F&panya cerquen
una resposta a tant d'interrogants. Fi
PS O E els diu què pensa i s'ofereix com
a instrument de la represa democràtica
a Espanya Es doncs important que cï*
catalans estudiem aquest texte i diem
què en pensem.

l'N OBLIT LLASTIMÓS: I CATV
H'NYA? — FI document ja ho hem dit .
ens sembla important ratificació de la
voiuntat democràtica, ne?« posició inter-

nacional, enfocament de les tasques de
reconstrucció social i política a la penín-
sula. Ara bé, essent així, és doblement
greu no trobar-hi ni esmentat el nom de
Catalunya, del problema català, de les
realitats nacionalitàries. Es possible que
es tracti d'un simple oblit ? Tots recor-
dem l'actitud passada dels socialistes es-
panyols quan es discutí l'Estatut, que
ells Votaren, contribuint a dreçar aquella
república «federable» que obria camins
de solució als problemes dels pobles his-
pànics. ;.,Es possible que el P.S.O.E. no
es plantegi avui ni tan sols l'esquema
de la seva acció de cara a una de les
qüestions essencials de la vida espanyola
durant els darrers cinquanta anys? since-
rament, no ho pensem. El problema ca-
talà existeix, és un fet. S'imposa al propi
Franco que intenta esbiaixar-lo, després
de voler-nos detruir, afalagant els tradi-
cionals botiflers del nostre poble. Les as-
piracions catalanes subsisteixen sota el
règim de Franco, com existiren sota la
República i sota la monarquia. Existiran
demà i es manifestaran clarament.

¿No es necessari que el P.S.O.E digui
la seva posició en relació a un problema
Jorça més important que l'amplada de les
carreteres o les dimensions de les vies
dels trens? No és sobretot necessari —de
cara a l'esforç d'entesa peninsular que
avui inspira l'acció de la joventut cata-
lana, que el PS.O.E recordi que votà
l'Estatut i que en el seu programa hi
figura la Federació de Repúbliques So-
cialistes?

EL DEURE DELS CATALANS. — Sem-
pre hem cregut que als catalans ens
esperava una tasca ingrata, i que és
essencial per les reivindicacions del nos-
tre poble ésser fort. Però també és im-
portant dir el que volem, i per això ni
un sol moment hem deixat de proclamar
la solució federativa per a puiar la nos-
tra força. Per a reeixir-la. Catalunya ha
ci'entendre's amb les forces democràtiques
i obreres espanyoles de les quals, p":
nucli bàsic fou sempre el Partit Socia-
liste. Avui ratifiquem aquesta creença
I és per això que. cordialment - - ta l com
ho hem dit oficial i privadament ais nos-
'res amics del P.S.O.E. repetim que és
important definir una actitud socialista
eie cara a aquesta qüestió Estem segurs
oue l'acció de propaganda i d'orientació
de les noves generacions ha necessita:
a to* Fspanva

Nosaitres. socialistes catalans, mante-
rum intacte la fe en la solució federativa
que és la única que poï resoldre els pro-
blemes nacionalítarís a la península, i
que és també la única que respon als
principis i a les idees de! socialisme de-
mocràtic, el qual reconeix el dret dels
pobles a disposar de'.s seus destins i vol
•Tgnipar-los lliurement par la gran em-
aresa de la justicia social Estem sesrurs
de trobar en aquesta acció la veu fra-
terna del socialisme espanyol, de tota
IR classe obrera i de la democràcia de la
rp^a d'Espanya.

J. P AL AC H

L ES declaracions de Molotof a «Arri-
ba)) han posat de relleu la gran veri-
tat que els socialistes denunciem ja

fa anys: que «l'anti-comunisine» del ge-
neral Franco (igual que el d'altres explo-
tadors d'aquesta remuneradora indùstria)
és simplement una enganyifa per pescar
babaus (llegeixi's: senadors americans).

Igualment, la pretesa política anti-
franquista de la U.RJS.S. és únicament
propaganda al servei dels interessos de
l'Estat Soviètic, com ho fou durant la
nostra guerra. Aquesta propaganda fins
ara ha pogut ésser aprofitada pels agents
communistes de Moscú. Ara, després de
l'interviu d Molotof al portantveu de Fa-
lange, ja serà més difícil.

Recordem una breu recapitulació de les
relacions públiques o clandestine* de
franquistes i soviètics.

1945-1950. Contra el que esperaven
els demòcrates, Stalin no reclamà Franco
ni .Muñoz Grandes, al final de la guerra.
Oblida la División Azul. L'única manifes-
tació anti-franquista de l'U.R.S.S. és la
denúncia dels tractes comercials occiden-
tals amb Espanya. Fa anti-franquisme
verbal, però no reconeix el govern de la
república a l'exili; si ho fes caldria tor-
nar l'or que el govern Negrín hi envià
en dipòsit.

Franco per la seva banda, basteix tota
la seva política estrangera presentant-se
com el campió de «.Tanti comunisme».

1950-1954. Malgrat la guerra freda,
que fa estralLs, i que conduirà i·l govern
dels Estat-l'nis a trahir 1rs idees demo-
cràtiques pactant amb el dictador, el go-
vern de Franco i el govern soviètic tenen
freqüents tractes secrets de caràcter so-
bretot comercial, a través de Turquia,
d'Egipte, de Suissa. I.n propaganda con-
tinua igual per tots dos costats.

1954-1.955. . . _ El senyor Erice, cónsul
cenerai a flinebra durant Ia Conferencia
de la Pau d'Indoxina. té varies entre-
viste«, amb Leonid Ilitchev: negocia el
retorn dels pobres mercenaris de la ,iDi-
visión Azul. . . i enceta converses de més
volada. La propnganda exterior continua.

Venen a Madrid representants soviè-

tics amb l'excusa de conferències tècni-
ques internacionals. En realitat tenen
entrevistes secretes amb l'Alto Estado
Mayor, gran definidor de la politica fran-
quista.

1955-?. — El corresponsal d'«Arriba»
té l'entrevista famosa amb Molotof. El
ministre soviètic li dona cordialment la
ma i li diu que el general Franco és
»europeu» i pot entrar el pacte de segu-
retat que proposa la C.R.S.S.

A Paris, l'ambaixada espanyola i la so-
viètica negocien l'entrada d'Espanya a la
O.N'.C.. Els russos s'abstindran d'oposar
el veto a canvi d'un tractat comercial
favorable, i de que els americans deixin
passar les «democràcies» populars.

Els representants del ((parlament» so-
viètic accepten d'alternar a la Cnió In-
terparlamentaria amb els senyors Leque-
rica. Solis, Romojaro i altres distingits
demòcrates espanyols, esperant fer-ho a
la O.N'.U. amb Arcilza i Martin Artajo.

Les portes de Ia Eira Comercial de
Brno, a Txescoslovàquia s'obren per la
representació franquista que hi es feste-
jada.

Els socialistes afirmem :
Que Franco no ha estat mai «anti-

comunista». Com el seu difunt germà, és
capaç de tots els papers de l'auca per
satisfer la seva vanitat i voluntat de po-
der. Franco és el destructor d'una gcne-
lació espanyola i l'home que ha fel més
mal a Ics possibilitats de bastir la so-
cietat democràtica a Espanya. Això, si.

Que els interessos de l'Estat soviètic
potser exigeixen aquests tractes i manio-
bres amb ris franquistes això és cosa
dels russos .. però que és una falsedat
i una ignominia presentar a Rússia com
,; defensora dels interessos de la demn-
( racla espanyola que traeix sempre que
li convé, sacrificant-los als seus propis
interessos estatals.

Els comunistes i els falangistes ja no
poden dissimular gaire més. I els tre-
balladors no oblidaran mai aquesta veri-
tat que l'interviu d'"Arriba» ha procla-

rrat obertament.

LA MORT D ORTEGA Y GASSET
' - E n t o i K i-s i r r u imos que de }~>hf)

hasta el dit! cuanta en l.sp<¡ñ<i
tii<-n1fi< fs dtíadencia y dcsin-
ti grili ion. .

I. OHTKGA V CASSFT.
' K x p . i f i a im c r t f hrad.i

La nv.rt d'un dels dnrrers represen-
tant? de la generació del 98 ha pro-
vocat una profunda emoció entre las
generación? universitàries espanyoles
que son cada día mes conscients de
l'absolut silenci que ha significat, pel
pensament espanyo! el triomf de !'in-
tolerància f ranquis ta .

Ortega havia mant ingut , durant
aquests darrers anys una act i tud de
menyspreu distant "aristocràtic*» -
envers aqueM rreïm de militars, de
bisbes i de «&enyontos,> que representa
en realitat >n darrera etapa en el
procés de desintegració de l'Kspanya
de FpiSp II. F3 franquisme, que havia
tolerat el retorn d'Ortega, vigilava
amb atenció policíaca la represa de
".a seva carrera professoral al marge
de l'Estat El mestratge del filòsof
continuava donant però to europeu a
la vida universitària madrilenya, «epul-
'ada of ic ia lment .«oia el pes d'un ca-

tclicisme esquerp i obtús, contrari a
tetes les corrents de renovació que
poden travessar-lo en els altres països
occidentals.

F":a uns mesos que els atacs de la
pent de l'OPl'H DKI demostraven que
l'esperit inquisitorial continua vigent,
; que el pensament d'Ortega y Gasset
restava temut pels représentants d'a-
quest organisme que avu¡ monopolitza
¡'ensenyament universitari

Ara. amb motiu de la l larga mala l -
tia de l'autor de la '(Revolta de les
masses,), els mateixos que l'atacaren
han volgut aprofitar-se'n. I a ix í hem
assistit - ta lment e's assalts criminals
de les bandes de corbs sobre la carn
mdefensa a una pluja de visites de
jerarques de Falange o de poderosos
arquebisbes. Les noticies de premsa in-
sistien Robre els títols oficials dels
visitants I finalment la premwi fran-
quista semblava donar un comunicat
de victòria, quan podia dir confusa-
ment, sentint la mentida que Ortega
s'havia reconciliat amb l'Església
aban* de morir.

Trist règim el de Franco, que no
deixa ni morir en pau ete homes que
el menyspreen !

Pobra Església que hs de viure de !a
mort dels qu»* no p^nsen com ella'



(
Per M. SERRRA I MORET

Ì OM ENTA XT ds esdeveniments de f Argentina que han tingut la virtut
d'acabar amb la dictadura de Perón i la demagògia estulta dels que
simulaven una adhesió incondicional, ((The New York Times» deia qu«

la llibertat sempre guanya la darrera batalla. En efecte: malgrat les sensibles
recaigudes, i si hom examina fredament el curs de la història, hom es convenç
que en les darreres centúries la llibertat ha guanyat moltes batalles i hai
fet molt de carni.

Però no han estat precisament les victòries militars les que han afiançai
l'exercici de la llibertat en el nostre món occidental. Ha estat la llum de la
consciència humana que ha desentrenyinat l'enteniment i ha fet progressar)
la ciència i el civisme i, finalment, ha dotat el proletariat d'intel·ligència
i voluntat per a imposar la justicia social que és la basé sobre la qual ha de
descansar la llibertat definitivament haguda.

Perón, que era prou militar per a no fiar-se dels militars, quan es v»
llençar a la percaça del poder va cercar l'apoi dels treballadors i va fer
assaltar els sindicats pels gangsters que el voltaven. Aleshores va començar
la demagògia, el paternalisme, la redemció oficial del proletariat mitjançant,
augments de salaris que desencadenaven la inflació sense que els treballadors
n'haguessin cap benefici positiu. I el pais s'anava arruïnat, i ((el graner del
món» va passar per la vergonya d'haver d'importar blat per a poder fer pa
ferratges per al bestiar i .establir el' règim de dos dies la setmana sense carn
allà on ta superabundancia creava el problema de la col·locació dels excedents.
Naturalment, a l'hora del perill, quan els seus adversaris s'han convençut
que Perón era vulnerable, els ((jerarques» dels sindicats no han aconseguit
mobilitzar la classe obrera cansada d'afalacs i de promeses, i Perón ha caigut,
abandonat de tots, repudiat de tots, com acaben tots els dictadors, àdhuc els
més temuts.

Ja veurem què faran els treballadors d'Espanya el dia que Franco no pesqui
tunyines i els crancs se li arrapin als turmeUs; ja veurem si els sindicats
verticals i la legislació social' ((mes avançada del món» li estalviaran el cata-
clisme i la forca. Ell no es barallarà mai amb l'Església, com va fer Perón,
ni amb els militars pels quals seguirà creant càrrecs de tota mena fins a
controlar les funcions genètiques dels pobles esclaus, ni amb els Estats Units,
ni amb els russo.«,, ni amb ningú que tingui poder per a enderrocar-lo. EH,
covart i captaire, seguirà pidolant clemència i venent el poble i el país a
preu de ferralla amb tal que el deixin vegetar, voltat de mercenaris i de mo-
ros, en e! seu reco del Pardo com un Uagardaix poruc que s'amaga encare
no sent remor de passes. /

Però tots els tumors, benignes o malignes, reventen algun dia encara que hagin
consumit l'organisme que els nodreix, Franco, com els altres dictadors, farà la seva
fi infamant i tràgica, encara que la monarquia aconseguís allargar-li l'agonia i ate-
nuar el seu crim amb un rejoveniment de despotisme i ridícula faramalla. El que
cal és que la llibertat, guanyi veritablement la darrera batalla i per això,
nosaltres, més que preparar la tomba del monstre, hem de/ preparar la renai-
xença del poble torturat, vexat i aturdit, per tal que es trobi en forma per
a reprendre la vida, per a refer la llar, per a educar les, noves generacions
i per a evitar el perill de que mai més la nostra terra caigui en la/ vergonya
i el desastre que ens ha tocat de conèixer i sofrir. En una{ paraula, cal que
siguem dignes de la llibertat guanyada. Aquesta és la més difícil i la, més
necessària de les victòries.
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JUSTA CELEBRACIÓ DEL DIA DELS .MORTS

TOSTEL DULLES A MADKID
L'anada de Foster Dulles a Madrid.

aprofitant aquesta mitja-festa que la
diplomàcia occidental s'ha acordat
per celebrar el dia dels morts, té dos
objectius precisos: n satisfer la mal
parada vanitat del general Franco,
que ha convidat repetidament a Ma-
drid al vice-président Nixon, i ha fet
mans i mànegues per obtenir una in-
vitació d'Eisenhower; 2) negociar la
famosa entrada del franquisme a la
O.N.U.

Hom sap, que la U.R.S.S. posa com
a condició que amb Franco i altres
conegudes democràcies occidentals
com Portugal, hi entrin també les no
menys conegudes «democràcies popu-
lars». Franco ja ha negociat l'afer
directament amb el s russos. Però els
americans no estan gaire convençuts

de l'operació i volen discutir-la : els
vots dels àrabs i de les dictadures
americanes seguiran si els Estats
Units accepten el «marchandage».

Es posible que Dulles hagi recordat
al Caudillo que els americans es sen-
tiran més tranquils quan hagi resolt
el problema de la successió, que ga-
rantiria l'ocupació americana de les
bases atòmiques. I això és tot.

Pel que fa a l'aspecte moralment
degradant de la visita del que es pro-
clama «leader» dels països democrà-
tics, els nostres lectors comprendran
que no insistim: una traïció més o
menys no ve d'aquí. Esperem que els
demòcrates americans s'hauran aver-
gonyit de veure quan baix ha caigut
el seu país. Nosaltres ja fa temps que
ho sabíem.

TOT CAM IN ANT

DESENCÍS
per Enric BRUFAU.

La infantesa la passàrem plegats. Tots
els dies fèiem el mateix, trajecte, des de
la masia a l'escola. Quan un niu de co-
gullades estava a punt d'esquerar, tots dos
ho sabíem. Amb els seus reclams i els
meus anàvem a caçar al ram des de Tots
Sants fins a Nadal.

I fèiem toies amb cabells d'àngel. Col-
líem camomilla i farigola, i tocant el bo-
tet, algunes vegades, les guatlles venien de
revolada.

Desprès, amb els mateixos ulls veiem la
mateixa noia, i amb igual entusiasme vo~
liem esdevenir herois.

Potser perquè, físicament, era més fort
que jo, U tenia una gran admiració. I ell,
no sé per quina recòndita supeditació, es
deixava orbament menar per la meva 10-
luntat. Sovint, un vell cadiraire, apassio-
nat definidor de les seves pròpies impres-
sions, quan ens veia, exclamava: «Ací els
teniu: cul i cadira!»

No sé si érem ben bé això, però si sé
que ens unia un gran afecte, és a dir, que
érem molt amics. Desprès, perquè es veu
que havia d'ésser més tard així, ell i jo
fórem militants de la mateixa organització
política. I més tard defensàrem la Repú-
blica en li mateixa centúria i en la ma-
teixa divisió.

Solament un cataclisme podia fer apa-
rèixer, en el nostre camí paral·lel, la
cru'illa perdedora...

* * *
Ni tampoc no sé de quins mitjans cm

vaig valdré per a poder reanusar la re-
lació trencada. El cert és que ell rebé no-
ves meves quan encara estava tancat a la
presó de Lleida.

El temps però, ha fet mes via que
nosaltres mateixos. Ha deixat ben enrera
tot el nostre passat. 1 ara, amb passaport,
legalment, tranquilament, ha vingut a
França per a veure'm i convencé'm.

* * *
Ja no és aquell fadrí ben plantet. Mai

no hauria suposat que pogués esdevenir
com és. Es un home gros, massís, de mo-
viments lents, de parlar monòton i poc
franc. Però, segons van dient—ell i la
seva muller, aquella noia que miràvem
amb els mateixos ulls—els anys eh hi Iwn
vingut de cara i han guanyat tants di
ners com han colguí.

I ¡a cantarella ha començat així: —«Dei-
xa't de romanços. A casa nostra la gent
viu bé. Si no dius res, ningú no et mo-
lestarà. Tampoc podríem canviar-ho. Re-
flexió feta, àdhuc crec que una mica
d'ordre és convenient. Si tu vinguessis,
prou trobaries amics que t'ajudarien. Què
hi fas ad, a França?...»

"Traini ci mal que em jeien aquestes
paraules, m'he posat a riure i he respost
fredament i sense emoció: —"No. Val més
que hi resti encara i així us podré servir
l'últim cop. Us guardaré aquest allotja-
ment fins que vosaltres vindreu...»


