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MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

REUNITS A L'INTERIOR DE CATALUNYA
Els Socialistes Catalans afirmen les posicions

democràtiques i obreres
Ara fa vint anys. durant el difícil com-

bat europeu, en plena guerra i quan els
aliats de Franco es deien Hitler i Musso-
lini i no Kennedy o Adenauer, els socia-
listes catalans que durant 32 mesos s'ha-
vien batut amb les armes contra el feixis-
me espanyol, i que ara, als llocs on po-
dien fer-ho continuaven combatent el ma-
teix enemic al costat dels aliats, s'interro-
gaven també sobre les exigències políti-
ques del combat i les necessitats que
l'esdevenidor imposaria.

Els socialistes catalans, sense deixar {&
critica de les armes», feien servir «l'arma
de la critica». Es preguntaven les cau-
ses dels errors d'un passat molt recent.
i cercaven supeiar les lluites del movi-
ment obrer i democràtic durant la segona,
República —• etapa culminant d'una llarga
batalla de més de cent anys. Els socia-
listes catalans, afirmaven aleshores, amb
la voluntat d'esmenar errors i febleses, la
necessitat d'organitzar un fort partit so-
cialista de Catalunya que sabés aprofitar
les experiències del passat i que, girant-se
vers el f u t u r , es proclamés la nova orga-
nització democràtica dels treballadors de
Catalunya la qual devia crear-se c /:/ m>s-
tiu terra i devia ter-la l 'iure, pignora i
jus ta

DES DEL PRIMER MOMENT : UNI-
TAT SOCIALISTA, RENOVATIO
SOCIALISTA. PRIORITAT DE L'IN-
TERIOR.

Fa vint anys d'això. Tres anys rnés tard.
el 1945 es fundava oficialment a Tolosa i
clandestinament a Barcelona el Moviment
Socialista de Catalunya. Fet important : a
l 'exil i s'aplegaven sota les nostres bande-
res ies velles corrents dei marxisme revo-
lucionari, del Bloc Obrer i Camperol i
part del Poum. junt amb els nuclis de la
L'nio Socialista de Catalunya o els catala-
nistes del vell Partit Català Pioletuï. sen-
se que manquessin antics mi l ' t an t s de la
C.X.T.. de l'K.R.C. i de ia Federació Ca-
talana del Psoe. Pero a l 'Interior, des del
primer moment. l 'aplegament e- teu sota
el signe no sols de la u n i t a t socialista

sinó també de la renovació socialista. Hi
havia aleshores ja, a l'Universitat sobretot,
un nucli bullint d'inquietuts — com des-
prés n'han sortit múltiples en les diverses
universitats espanyoles. Se'n deia Grup
Treballista de Catalunya. Des dels pri-
mers moments els vells militants del mo-
viment obrer, curtits en les batalles d'ahir
lligaren contacte amb els joves universita-
ris. I és amb el's que es creà a dintre de
Catalunya el Moviment. Heus ací. perquè
a casa nostra s'ha manifestat molt dife-
rentment la .crisi entre generacions,) i
sobretot perquè —en el camp socialista—
les discrepàncies entre l'Interior i l'Exili no
s'han mai entondit. Unitat socialista, reno-
vació socialista, prioritat de l'Interior.
Aquestes exigències ens han definit i errs
defineixen. Heus aci, perquè el congrés
d'aquest any ei M.S.C. s'ha celebiat a
l'Interior.

L'ACCIO DEL PARTIT.

Ha passat el temps, en efecte. Els amics
de Franco han mort tots lora del llit i
més aviat err dolenta postura. El dictador
espanyol, ha sabut adaptar-se als esdeve-
niments internaci! na's (cosa que I exili no
sempre sap fer, i en tot cas ho fa amb
gran retràs) i ha trobat nous protectors.
Els socialistes catalans, amb la tossuda,
puixança que clóna la re en la causa del
poble, l'esneranca en un demà de digni-
tat, la voluntat apassiona.da de jus t ic ia so-
cial, continuem una ieina que emprengué-
rem un dia convençuts per endavant que
es tractava d'un treball dur. dií icil i pe-
rillós. Es tractaca — es tracta — de po-
sar en peu, en cl desolat paisatge de l<i
més gran desfeta de /t's foices revolmio-
ntiries d'Iberia, una autentica organització
social catalana, capaç de du/ al triomf
precisament aquestes voluntats transfor-
madores, que la reacció creia anorrear ¡>er
tempre més.

La. l lu i ta és l larga, sovint esgotadora.
Durant tots aquests anys els socialistes ca-
talans hem afirmat la nostra presència, a.
l ' In te r ior i a l 'Exi l i , procurant educar els
quadres nous que inev i t ab lemen t s '-rgien a

Catalunya i obrint-se a llurs inquietuls;
hem refermat la força de la democràcia
social catalana i n'hem- fet un element in-
dispensable de tota coalició nacional; hem
ajudat l'organització sindical clandestina
servint-la en primer lloc; hem estat al pri-
mer reng de tots els combats, de totes
les lluites, a totes les presons : l'any 1946:
l'any 1951, el 1953, el 1958... I natural-
ment, més que mai, l'any 1962.

LA NOVA ETAPA.
COM AFRONTAR-LA ?

Les vagues obreres, les manifestación-
universitàries, han obert una nova etapa
en el combat. Tot-hom ho ha dit, però e!
cert és que. a. 1 exili, fins ara aquesta no-
va etapa no s'ha traduit en cap nova rea-
litat. A penes seca la tinta de les conclu-
sions de Munich —• eri les quals
la renúncia fins a <Ja violència passiva»
no deixa altre lleure que el dormir la
migdiada mentre operen les «forces vi-
ves. — CU Robles i els seus amics repe-
tien les vcües posicions del restabliment
de la monarquia, que daten almenys de
Tarn 1947. De l 'any 1947 daten també le,
posicions que intenten oposar-Phi els alíres
signataris de les mateixes conclusions. E.-,
dificil (jue una nova etapa poguí enf rear -
se amb posicions més revellides.

El que ha entés que es t ractava d'una
nova .situació és realment Franco. Amb ¡a
desimoltura habitual lia l lenyat al mercal
europeu la mercadera de la l iberal i txa-
ciô , c |U; - Fraga Irilw-ne inlenta revendre,
mentre que ¡es vagues obreres esberlaven
la C.N.S. i teieir inevitable que el mi-
nistre de treball parlés d'arbitratge eri el-,
conf l ic tes socials , impossible d'obten r puix
que l 'à rbr i t suposat no i s rc.s ""'és que
l'insti umenl del pa t ronat . El h a n q u i s n u .
que és molt més que Franco puix (nu-
és el conjunt d'interessos amos de la ri-
quesa, senyors del poder i carcellers d ' -
les consciències intenta doncs -ira un . ,
nova maniobra. En totes les que ha te t
f i n s ara ha t ingut un avan ta tge . Mentre
l 'oposic ió ;>| areixia s< !ireí"ï una m a n i t " - t . i -

( Passa a la pàg. '?)



El Moviment Socialista de Catalunya ha celebrat el seu Congrés a l'Interior
(Vé de la pàg. l)

ció cie fora, de l'exili, el f ranquisme es
presentava coni un f'et eie dintre, recolzant
en la militât interna. Les vagues darre-
res han capg i ra t això. I aquest capgira-
inent s'ha de manifestar. Com'r1

LA LLUITA S'HA DE MENAR A
L'IXTERIOR.

Els nostres pobles han de guanyar con-
fiança en el ;s mateixos. Les classes trebal-
ladores s'han de sentir mestreses de la
pròpia consciència, si volen un dia ésser-ho
de la riquesa que creen i que el poder
politic es sotmeti a la voluntat popular.
Aquest progrés de la consciència politica i
social és ja important. Però hu de guanyar
encara grans capes de la població. Un
sol caini per a ixò : nia'gral totes les di-
f icul ta ts — policíaques i al t res — és a
l'Interior que s'han de volear tots els es-
forços i energies, es l 'Interior el que ha de
preparar, dirigir l'acció. Es només ac-
tuant que l'acció es corregeix ella ma-
teixa i arriba a trobar les grans línies di-
rectrius (me l'han de dur a' tnoint . No
en tenim cap dubte : si els quadres clan-
destins que avui hi ha a la península po-
guessin trobar-se i discutir plegats, el ca-
mí que sortiria d'aquesta hipotètica assem-
blea seria capaç de vèncer ràpidament el
franquisme. Per una raó sen/i l ia : seria
l ' ex ) ressió de la r ea l i t a t , d 'aquesta rea-
l i t a t que el dictador s 'e i i tcs ia a ofegar , i
que quan no pot o fegar procura canal i t /a r
i de sna tu ra l i t / a r . ment re que l ' e x i l i sovint
la desconeix i 'a deiorma segons UN i -
lusinis- o els prejudicis.

He. is ac i peiquè aquest am el Conduis
del Moviment Socia l is ta de ( a t a l u m a s'ha
cele'mat a 1 In te r ior i penine, portant a
la pràct ica el pensament que diem. els
soc ia l i s t i s de l ' e x i l i hem simplement ¡ \nt i-
i . ipa t . amb les nostres disunions ' el nos-
tre Consell al Congrés del par t i t . Kus sem-
bla que el let mere ix ia ésser s u b r a t l l a t , mal-
gra t la discreció que ens imposa.

i u <
etapa : *< in un partit í/r/.s ohrei's i dc':x
dem "-i nitcs tic Cataltini/a i /¡r/u H't cl »< ' -
rrss<;ri p T a " ' < H I ' f K i r d i n t r e lie Cntalu-
mjii. Malgra t la pretesa l iberal i ' /a i ió
l ' e x i l i ens és necessar i per a 'çar la nos-
tra \ eu . Però el nos t re g i s t i la nostra
ioica són ja a d in t r e i hi seran cada dia
mes. La d ic tadura se'n adonarà un u:.i
¡ !( pel

TRFS r .FNFRAf'IONS
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'I n s generai ions de socia ' ' s tes el is ren-
h i r e m a i x í aqu'Vis dics : \c!K m i l i t a n t s
obr i rs b rega t s t n les l l u i i e . s conha l ' a l t r e
dii t . i i l u r a . (¡ne a : r i . v . c _ ' a la i i . ona rqu ia en
la se\ a i a i g u d a . l l ames madur s , que fo-
l e i i j i ) \ e - i omh . i t cn t s di' l ' exè rc i t del po-
; le i que n < > han i essat n, un sol mo-
ment » • ! i ' ' m b . i t . t rametent la torxa als jo-
••e - . - . I f i n a l m e n t , nombi osos, e n t u s i a s t e s .
( ¡ e i i d i N . i • , i 'ui 1011.11 is. els lepn - - e n t a n t s
\ ! a q u e s t a ¡. \ t n t u t que a l t a l l e r , a la mi-

na, al despatx o a l'Universitat ha plan-
tejat coratjosament la nova batalla.

Tres generacions de socialistes : units
pel ma.teix ideal, discutint lliurement dels
principis i de les tàctiques, sense altres
divergències que aquestes d'ordre politic :
ni <;de dins;>. ni < de fora», ni joves», ni
s,vells»; simplement homes, catalans, so-
cialistes que cerquen la veritat !lun\ del
dogmatisme i de l'imposició, en el joc
dialèctic cle la discussió, en la confronta-
ció de p;'rers, segurs que la justesa d'una
idea no pot ésser mai imposada des de
dalt, pels que tenen els diners, el po-
der, o les trones. Democràcia, avui com
ahir, vol dir aquesta autèntica recerca
col-lectiva per trobar plegats els camins de
la veritat. Socialista i federalista, el M.
S.C. és en el seu fer com en el seu pensa-
ment, essencialment un partit democràtic
que no tem la discussió i que creu que
d'ella en surt la llum.

I I R SOCIALISME.

Fruit d'aquestes discussions és el docu-
ment que editarem aviat. Amb ell. el nos-
tre i a i t i t r ea f i rma les sesves posicions doc-
tr inals i senvala les solucions reals als grans
proh'emes de Catalunya i d'Espanya, in-
serint-los en el contexte universal que els
condiciona. Hi diem les coses pel si u nom.
Som socia'istes i estem segurs que — si-
gui qu ina s igui la sortida ile la dictadura,
cl p'océs revolucionari peninsular que no
és d ' a x u i , ni de vint anys -- sinó que
ve de molt més l luny, reprendrà. I per
e v i t a r noves fa l les ens cal exposar clara-

ment les nostres finalitats, les quals res-
ponen als greus interrogants que la his-
tòria deixà en supens. fa anys — i als
quaJs s'ajunten els dels nostres temps. Són
doncs els grans problemes d'avui i de
demà en aquest viure turmentat de la
península «inacabada». Convençuts que
resolent els problemes econòmics, socials
politics — donarem noves dimensions a la
consciência personal dels homes que avui
s'ofeguü en aquesta terra. Política vol
dir pedagogia, deia un dels nostres mes-
tres. I pedagogia vol dir acció, acció
conscient, transformadora. Comencem doncs
a actuar, í, marxar vers la fita i aixi ens
anem realitzant com a homes i com a
socialistes, bo i acomplint el nostre ideal.
El socialista no ho és simplement per-
què vol el socialisme, si no perquè fa
socialisme ; i avui el socialisme es fa :
en el combat contra el franquisme i con-
tra la mentida; en l'esforç per retrempar el
coratge col·lectiu dels obrers i del poble ;
en la It-iïita diària per educar Id joventut,
en la voluntat de donar a Catalunya / ins-
trument d'unitat democràtica capaç d'alli-
herar-la, i d'indicar (t tot Espanya la polí-
tica que les esquerres sociais i polítiques
n'.'cespiten si no volen ésser enduts per
Ien maniobres dretanes i volen fer front
als grans oportunitats (¡ue ['història í'ns
desarà de nou.

Heus aci les grans línies del Congrés
dels Socialistes de Catalunya que aquest
any s'ha celebrat a la nostra terra. Es
una data important per tots nosaltres i es-
tui , segurs que cy també una f i t a senyera
per tot el nostre poble.

vv*/w>*/vw^*v^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*v^*^^***^v*/**¿

UTILITAT MARGINAL
(Vé de. la pàg. 4)

f inanciar les indústries dirigides i l'autarquia del país. hom podia fer-se
la il-lusió que el règim destructor d'Fspanya, isolat del món i presoner
d'ell mateix podia trobar en el fons de la pròpia depauperació un re.sidu
vitaminós que destil·lés energia i expansió encara que. fos del tipus nazi,
es a dir, de rr>,çnjar-se les entranyes. Vint anys desprès podem veure
l'I.N.I. poderós, estèril, representant un terç de la potència industrial del
pais, regimentant i obstruint la producció i creant emprese.s deficitàries,
refineries i alts forns que s'assemblent als forns crematoris de Hitler. L'enor-
mitat dels cabals públics invertits té I-a mateixa uti l i tat marginal que. les
sumes fabuloses invertides en policia i forces armades o sigui fomentar el
parassitisme i accelerar la liquidació de la feble indústria manufacturera
catalana.

Kn canvi, te.nim l'exemple d'Itàlia 011 l'«Instituto per la ricostruzione
industriale) creat fa pocs anys an?,b fins semblants als de l'I.N.I. espanyol
i que abarca totes les activitats industrials àdhuc les obres públiques i les
dressaiies, l'eficàcia i la utilitat del qual es demostra amb un ressorgiment
inaudit de les activitats industrials, econòmiques i financières de tot el
pais i amb un volum d'operacions superior al de la possible mobilització
de tota la riquesa espanyola.

Però. per què diem totes aquestes coses tan velles i tan repetides a l'hora
quetothom parla de qüestions econòmiques i alguns s'entestent en propi-
ciar un canvi ordenat i pacífic del règim franquista oferint-nos una mo-
narquia que continuï el mateix estat de. coses, la garantia dels privilegi-ats
i l'estagnació perpètua del pais? Potser és que som massa escèptics o poc
patriotes però ens recordrip, de Mustafa Kemal Paixà que quan algú li feia
i f tret d'ésser massa radical en l'extinció dels vestigis de la vella Turquia

tan semblant a Fspanya contestava: u El que em reca es que no viure
prou per a poder extirpar fins el record d'aquesta podridura que és la nos-
tra herència i la nostra desgràcia. . I, dissortadament, va tenir tota la raó.



ACORDS POLITICS
Cada dia més el M.S.C, de l'Exili i

el de l'Interior, s'han de refondre en
una sola organització i disciplina, en
ia qual els socialistes d'un lloc i altre
eol-laborem intensament al servei dels
objectius del Moviment, els quals re-
clamen avui, en el pla orgànic, un intens
esforç d'expansió i de propaganda a
tot Catalunya.

POSICIÓ /SOCIALISTA

FI M.S.C, ratificarà en una declaració
pública, que ha de ser abundantment
distribuida, les bases essencials del pen-
sament socialista de Catalunya, resu-
mit en el seu lema: Federació, Demo-
cràcia, Socialisme.

PVCTES POLÍTICS

I n la conjuntura política actual creiem
que cal que el M.S.C. :

Continui recolzant p l e n a n?, ent el
Consell de Forces Democràtiques de Ca-
talunya, del qual form.en part les forces
democràtiques, de dreta i de centre i
sl'esquerra del nostre poble.

Es però necessari que el C o n s e l l
tingui un pensament i una doctrina
d'accie, que ara no té. Aquesta, per
nosaltres, pot resumir-se aixi : impul-
sar tota acció i tota negociació tendint
a fa liquidació del franquisme; adquirir
com.promisos formals únicament sobre.
la base d'un govern provisional de Ca-
talunya que permeti al nostre poble

d'auto-determinar-se lliurement, previ el
retorn de llibertats.

Més encara : en l'actual moment
hispànic, marcat amb el segell del mag-
nífic combat que la classe obrera de
tota la península ha menat aquesta
primavera, és necessari que Catalunya
defineixi una perspectiva general penin-
sular que tingui com a base les grans
transformacions politiques, socials i eco-
nòmiques que el poble reclama i demà
exigirà: estructura federal del país, re-
coneguent els drets de les nacionalitats;
reforma agrària, nacionalització de la
banca i de les indústries bàsiques, revisió
del concordat i dels pactes internacio-
nals, plaça de l'exèrcit en una societat
civil, reforma de l'ensenyament, etc.

El M.S.C, s'adreçarà doncs a les al-
tres forces catalanes democràtiques per
fixar les grans linies d'aquest docu-
ment. Si únicament les forces d'es
querrá, politiques i sindicals, creguessin
oportuna l'afirmació d'aquest pensament
de Catalunya — més necessari que mai
en l'ambient de confusió política que les
maniobres monàrquiques i franquistes
desenvolupen —, són les forces d'esquer-
ra de Catalunya les que l'hauran de
fer conèixer, i defensar-lo, bo i mante-
nint amb la dreta catalana les bases
d'entesa definides en els apartats ante-
riors.

POSICIÓ INTERNACIONAL

En relació a les perspectives interna-
cionals, el M.S.C, ratifica les anàlisis

^AAAA^^^^^^^^^^^^VW^^^^^^^^V^^^^^^^^^A'̂ ^VI**^^^*^

Morts assassinats

Després de la catàstrofe
de la comarca de Barcelona

Escrivim 'aquestes ratlles encara sota l'impuls de la gran emoció de
!?s noves tristissimes que ens arriven de. Catalunya : centenars de victi-
mes, dones i nens; dotzenes de treballadors enduts per les riuades

No tindríem vergonya si volguéssim fer politica demagògica amb
aquestes pobres victimes. Es doncs amb plena consciència del que diem
que feir. aquesta afirmació: AQlESTS MORTS HAN ESTAT ASSASSI-
NATS PEL REGIM FRANQIISTA. Com els de Sevilla, com els de Valèn-
cia, carn els de. Rivadelago Han estat assassinats per la terrible inca-
capitat del règim, per la seva incúria que fa que no existeixin ni serveis
de bombers, ni serveis d'auxili, ni serveis de previsió, ni serveis d'ajuda... ¡ >
Qui pot dubtar-ne ni un morr?nt? Les tempestes no es poden evitar, però < J
Ir.s inundacions, les victimes, si. ¡ >

Però per evitar aquests terribles drames, que ja només ocorren en <,
socetats primitives, no n'hi ha prou amb visites de Muñoz Grandes o del } >
ninot de Gual Villalbi. C'al una societat responsable, una vida civil orga- < J
nit7ada, una autèntica participació del ciutadà, de l'home, a aquesta so- * >
cietat que l'ha de protegir de les malvestats, de la miseria Res d'això < >
no hi ha a l'Espanya de Eranco : no hi ha més que mentida i faramalla. < (
les viles de Tatrassa, de Sabadell, de Rubi. d'Esparraguera, són ciutats < >
creadores de riquesa. On van els diners? Com es possible que no s'hagin < ¡
canalitzats els rius. previst les inundacions, preparat els auxilis? Qui es } >
responsable? Qui ha escollit les «autoritats>,? No és el dictador? < J

Els morts d'aquesta tardor són les noves victim.es d'un règim incapaç
i criminal. Han de ser les darreres! Cal exigir responsabilitats!

^wwwwww^wwww^^^wv^^vw^wvw^vwwwws

dels anys anteriors que han anat orien-
tant la seva acció, i que els esdeve-
niments de l'Africa, d'America del Sur,
de 1 Àsia ratifiquen diàriament : les
masses abans miserables d'aquest països
ex-colonials, plantegen avui als pobles
industrialitzats tant de l'Est com de
l'Oest l'ineludible exigència d'un ac-
cés a les formes de benestar social,
econòmic i de promoció cultural que
només el socialisme pot acomplir.

En aquests moments, quan a l'Africà
només queden en peu els residus del
colonialisme espanyol i portuguès, el Mo-
viment Socialista de Catalunya pro-

( Passa a la pàg. 3)

SOBRE QÜESTIONS
SINDICALS

El combat del moviment obrer penin-
sular, durant els mesos passats ha con-
firmat plenament l'essencial de. les nos-
tres posicions : és únicament lluitant
que els treballadors aconseguiran la re-
coneixença dels seus drets i obtindran el
benestar al qual aspiren.

En la direcció i l'organització d'aquesta
lluita, la r.G.T. de Catalunya ha jugat
i jugarà un paper essencial.

Al nostre entendre l'acció de la I".G.T.
de Catalunya, per ésser plenament eficaç,
ha de recolzar fonamentalment en l'In-
terior. Els socialistes de Catalunya con-
tinuarem servint amb tot entusiasme
l'organització sindical i procurant que
sigui el millor instrument del combat
obrer, tenint sempre present les se-
güents orientations :

1 ) S'ha de reforçar la tasca de pene-
tració orgànica i de propaganda sindical
à totes les fàbriques i tallers de. Ca-
talunya. La r.G.T. es proposa ésser l'à-
nima del gran esforç social que comen-
ça de nou. Els socialistes farem tot
el necessari per assegurar-li el triomf.

2) S'ha de reforçar l'Aliança Sindi-
cal de Catalunya, amb la r.G.T., la
C.N.T. i els sindicalistes cristians que
s'atinguin a la voluntat de l lui ta de les
dues centrals obreres, i que siguin
capaços de plantejar-se el gran reno-
vellament d'estructures sindicals que la
caiguda del franquisme plantejarà iné-
luctablement, i que ha de donar accés
als treballadors a la gestió de la vida
econòmica i social del pais.

¡•M S'ha de continuar fent tot el ne-
cessari per què les organitzacions sin-
dicals i internacionals ajudin directa-
ment els organismes sindicals de l'Inte-
rior, que és 011 han de residir les dirr.í--
cions de les organitzacions sindicals
clandestines

J) Per aconseguir-ho, i fer efectiva
la tasca de propaganda «¿indicai, cal
reforçar l'acció del Secretariat de Ca-
tlunya de la I".G.T. a l 'exil i , el qual ha
contribuït amb el seu esforç passat, i
contribuirà en el f u t u r , a l 'obtenció
d'ajudes morals i materials internacio-
nals.

." I Preconitzem també la necessitat
d'anar ràpidament a la creació dels Sin-
dicats d ' indústr ia , els quals deuen en-
t rar en contacte amb els S. I. in te rna-
cinn.ils.
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IMAI
Per M. SERRA I MORET

"•f€\ RA s'estila de tractar tots els afers en termes econòmics i el criteri
jpi\ públic arriba a formar-se en teoria dels valors computables per-

'4r«5Sa de.nt de vista totes les causes i circumstàncies que afecten o
determinen aquests valors. Així, doncs, si teniu un malalt que cal operar
d'urgència podeu discutir el cas amb sofismes econòmics, compulsar les tari-
fes de les clíniques, els emoluments dels cirurgians més famosos i e'.s
possibles ajuts de les assegurances i quan tindreu tots els elements reunits
i haureu constatat que el malalt no s'ha mort encara, podreu CDmenc-ir
els tràmits per a internar-lo a un hospital frenopàtic car ja sabeu que en
establiments de caràcter general com el mercat comú europeu els anor-
mals i els paralítics no hi te.nen cabuda.

Per si nosaltres no hi entenguéssim prou trobem a vegades auxilis
inesperats que ens ajuden a interpretar els fets segons les nornv.s de la
raó o del consensus racional. En aquest nou gabinet ministerial que s'ha
empescat Franco per a desbrossar camí en el temps que li resta de vida
hi figura encara, si no ens equivoquem, l'eminent economista cata'à senyar
Gual Villalbí. I aquest nou ministeri, encetant un costum que no tindrà
gaire durada, va publicar una nota de les deliberacions del consell cele-
brat el dia onze d'agost. Hi ha dades econòmiques interessants, entre altres,
1 anunci de que tot va bé, si fem bondat i si Franco pot seguir governant
senee entrebancs com fins ara, la renda nacional augmentarà probalement
en un 5 '/• anyal i els espanyols de l'any 1970 gaudiran d'un pronr.ig d'in-
gressos de 423 dòlars per any o sigui una mica menys de la meitat del
que gaudien els francesos l'any I960.

Amb perspectives tan falagueres no es comprèn el perquè els minaires
asturiens i els métal-lurgistes catalans s'entestent a fer vagues i a provo-
car la repressió de les autoritats benèvoles que tancaren els pous afectats
i propagaren lestagnacic econòmica i la misèria de les masses. Tot això
retarda la materialització del brillant programa franquista que oferia la
pau perpètua, llar per totes les families, pa per totes l«s boques i una
Espanya triomfant, UXA, GRANDE y LIBRE. Es clar que un quart de segle
és un espai ny>lt curt de temps per a realitzar un programa tan ambiciós
molt més tenint en compte que els totalitaris van perdre la guerra i que
les podrides democràcies van seguir dominant el món i afirmant un desen-
volupament econòmic que per be qui es diu capitalista té la virtut d'adap-
tar-se a les lleis biològiques d'evolució i de creixença que són les que han
donat l'esclat de la civilització i de la riquesa al món occidental.

Els minaires asturiens, com e's nostres obrers, com els seus antecesors
de l'Espanya de Carles III tenen la preciència que determina l'ús o el
refús de les ciències aplicades i que no ens deixa ésser responsables dels
irvxls que patim encara que siguin inevitables. Les ciències econòmiques,
molt més quan se les moteja de. socials, expliquen el metabolisme de les
economies pobres i ofereixen solucions plausibles als problemes humans
sobretot quan es plantegen clarament, sense eufemismes, com ara el cas
d'Espanya després de l'enderrocament de la República. El poble havia estat
vençut. pràcíicair.-nt anihilat, no calia doncs tenir-lo en compte. Restava
l'exèrcit, l'Fsglésia. la burgesia, la banca, els latifundis, els monopolis, la
burocràcia, els rendistts i la ociositat, que s'havien de disputar el batí
i que havien d'acrediter la teoria de la supervivència dels més adequats.
Com camp de maniobra comptaven amb una terra eixarreïda i una ma
d'obra abondant, esclava, i un cap del presidi capaç de inflar mig món
per a fer passar el clau per la cabota. Per a fer la felicitat i àdhuc la
fortuna d'uns quants milions ja n'hi havia ben bé prou i podia donar-se

ui pais l'apariència d'una organització estatal ( sui generis» car de fet
ei a la jerarquització del banditisme i del crim, per a donar-li permanència
i estabilitat. I ha passat un quart de segle i la cosa es troba tan inerta
i miserable com el primer dia, amb una economia pròpia — i tan pròpia —
l'economia de la consumcic, de la inèrcia, de l'empobriment progressiu, de
la façana polida i dels seixanta mil pisos nous i buids que hi ha a Madrid,
com a Bilbao o a Sevilla, perquè la confraria dels privilegiats no creix
numericamente i creix en canvi la dels desposseïts, de'.s que treballen
gairebé de franc quan troten feina i 110 poden ocupar pisos ni vivendes,
ni anar a plaça a comprar carn, fruites o verdures, però poden anar al
cinema, a contemplar les desfilades de la victòria o cercar l'escapatòria de
l'emigració controlada, invenció econòmica del règim i de l'Opus Pei que
ni el Pakistan es veuria amb cor d'im.itar.

Quan en IP - l l . en plena guerra mundial, Suances va tenir la iniciativa
de fundar l ' Inst i tut Nacional d'Indústria amb la finalitat de propulsar i

(Passa a la pa?. 2.)
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ACORDS POLITICS
(Vé de la pãg. 3)

clama la seva total solidaritat air.b els
pot les del Marroc, d'Angola, de Mozam-
bique, etc. que encara són víctimes
de l'imperialisme miserable de Franco i
de Salazar i assegura aquests pobles
que els socialistes de Catalunya defen-
sem i defensarem llurs drets a l'in-
dependència i a l'unitat nacional.

El .M.S.C, continua convençut que la
lluita per la pau i per la convivència
pacifica resta la necessitat vital de tota
la humanitat; els socialistes han de de-
nunciar i oposar-se a totes les pro-
vocacions i a les politiques de forca,
siguin de l'Est o de l'Oest. Es aquesta
convicció la que guia la seva política
internacional.

PER UNA EUROPA SOCIALISTA

Per la seva situació geogràfica i per
les seves afinitats socials i culturals,
Catalunya pertany plenament a Europa
Som partidaris doncs d'integrar-nos a
aquesta Europa que s'està fent i que
haurà de depassar les sis nacions ini-
cials —, però estem convençuts que cal
donar-li un contingut socialista basat
no únicament en la prosperitat econò-
mica sinó tam.bé en la justícia social:
basat també en les idees internaciona-
listes que han nodrit sempre els movi-
ments obrers i socialistes d'Europa. Ultra
la progressiva socialització de les es-
tructures econòmiques d'aquesta nova
Europa que avui el néo-capitalisme mo-
nopolitza — i en la qual els sindicats
hauran de jugar un paper de gestió
fonamental — els partits obrers han de
propugnar l'obertura— de les fronteres
als pobles del te.rcer món, enlloc de
tancar-les egoïstament. N'ornés així se-
rem realment fidels a les tradicions
socialistes i europees.

ACCIÓ OBRERA I POPULAR
CONTRA FRANCO

El .M.S.C, creu necessari concertar to-
tes les accions, coordinar totes les ener-
gies que puguin afeblir i finalment li-
quidar el règim franquista, siguin les
que siguin les forces participants, i àdhuc
si no hi ha acords palitics permanents
entre elles.

Considerem un error l'anti-comunisme
negatiu que, per evitar tota confusió
amb els comunistes, es cantona en l'in-
accic i risca de fer e.i joc de les dretes.
Nosaltres preconitzen', una altra posició:
'•a de l'autonomia i l'independència so-
cialista i democràtica. Ra i refusant pac-
tes permanents amb el P.C. _ per raons
conegudes, interiors i internacionals —
propugnem la coordinació de tots els
esforços antifrançuistes. sense confusió
de cap m/*na, i sense que això siçui
obstacle a l'obra de domistificació de
les noves geenracions que el franquisme
enganya amb la seva propaganda.

La voluntat decidida dels socialises
d'tssrr al primer nia del ontr.hat coníra
Franco, de definir-ne els objectius i dp
situar-lo amb prioritat a qualsevol altre
comMeració de política internacional,
és el ir.illor instrument de la política
d'acció popular que preconitzem.
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