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196.5 B A L A N Ç I P E R S P E C T I V E S 1966
LA DEMOCRATITZACIÓ SERÀ OBRA DELS CIUTADANS

L'Any 1965 ha marcat un progrès impor-
tant en l'extensió i profunditat de les lluites
obreres i universitàries, igualment que en
l'afirmació de la voluntat ciutadana dels cata-
lans. Els treballadors del nostre poble han
plantejat obertament, públicament (que és
com cal fer-ho) el combat per la democra-
tització de les estructures sindicals, igual-
ment que ho feren els metal·lúrgics de Ma-
drid o de Bilbao, els minaires asturians o
els obrers de la construcció i del transport.
Aquest combat a Catalunya fou durament
reprimit 1 molls treballadors foren empre-
sonats i resten encara processats. Però ui
govern ha de parlar del « dret de vaga », 1
dir que deixarà d'ésser un « delicte », bo i
assegurant que ara si que hi haurà - conse-
jos de trabajadores » per representar els
Interessos dels obrers.

Vol dir que els treballadors estan en la
bona direcció quan lluiten per tenir els pro-
pis sindicats, el dret de vaga, les llibertats
sindicals. I que ho obtindran amb la seva
lluita.

Els universitaris han refusat la nova
farsa del SEU I afirmen ara els seus drets
a elegir els propis representants ; però el
govern de l'Opus Del ha de parlar » d'asso-
clació estudiantil », encara que la vulgui
sotmesa a les seves ordres. Els estudiants
obtindran la victòria que ja tenen aprop,
•A desgrat també de l'ocupació policíaca de

EDITORIAL
l'Universitat i dels estudiants i professors
repressaliats.

Però no l'obtindran sense lluita. La
Comissió Internacional de Juristes, en un
recent infonne ha repetit que, malgrat les
apariències i les declaracions no s'ha« fet
progressos substancials vers l'autèntica libe-
ralització del país.

La cosa és clara. La liberalització no la
pol fer ningú més que el poble, elg treballa-
dors als sindicats ; els estudiants i els pro-
fessors à l'Universitat ; els ciutadans parti-
cipant realment al govern del país Í deci-
dint dels propis afers, aquests afers dels
quals depèn el nivell de vida familiar, l'allot-

jament, la seguretat social, les escoles pels
fills. Per nosaltres catalans, aquesta parti-
cipado democràtica té, a més, un significat
nacional que rearfirmàrem l'onze de Setem-
bre, igual que recordant l'afusellament del
President Companys.

A Catalunya la democràcia 1 la lliber-
tat volen dir, des del primer moment, l'es-
tabliment de les nostres llibertats nacio-
nals. Es la confluència d'aquests tres fac-
tors nacional, democràtic i social el que fa
que l'opinió publica catalana manté Intacte
la seva fe en el triomf. No sabem si falta
poc o molt per arribar-hi. Sabem que cami-
nem per aconseguir-lo i que estem en el
carni just que ha de portamos-hl : l'any
1966 ha de veure'ns progressar en aquesta
ruta.

Les sorpreses de l'Opus Dei

ELS ESTUDIANTS VOLEN LA DEMOCRÀCIA

ÎÂ

Els ministres de l'OPUS no acaben d'as-
similar la gran sorpresa. Tot estava pre-
vist. Els tres professors expulsats havien
de servir d'escarment. Mil mitjans de
pressió econòmica, social, moral havien
let saber als professors universitaris que
aquesta vegada l'Opus jugava fort i que
anava a emparar-se de l'universitat. Pels
estudiants les pressions eren més fortes.
I més clares. Policies inscrits als cursos,
bedells especialistes de € judo >, recíors
com Garcia Valdecasas especialistes de ia
« mano dura ». / avis que es perdrien les
matricules sense remissió si hi havia pro-
ie s tes .'

Tot això no ha servit per a res. El plan
de ¡'Opus a fallat. A Barcelona els estu-
diants han donat l'exemple. Han refusat
de votar les candidatures sotmeses ais
comissaris del SEU... quan hi havia can-
didatures. Lletres, Ciències, Dret, Eco-
nòmiques, Arquitectura, Enginyers... A
iot arreu s'elegiren delegats propis pels
autèntics sindicats d'estudiants. Í Madrid
segui : assemblees lliures, l València, l
Salamanca, i les que vindran.

Els ministes de l'opus no ho entenen.
Ells creuen que la món es un sistema je-

ràrquic on uns manen i els altres obeie-
xen. Els seus plans no tenen mai en
compte que els homes existeixen : fan
plans de « desarrollo » sense els treballa-
dors, plans universitaris sense els estu-
diants. Ara preparen un plan per gover-
nar el pals després de ¡a mort de Franco.
Juan-Carlos ja ha acceptat i el seu pare
com sempre, vacu.la i juga al tennis. Però
el poble dirà no. Com ho han dit els tre-
balladors i els estudiants. El poble exis-
teix i els ministres de ¡'OPUS se n'adona-
ran ben aviat.



R TAT
La unitat, els comunistes i nosa

• Treball », òrgan dels comunistes que
continuen anomenant-se « socialistes unifi-
cats » (com als països de l'Est, on l'unifica-
ció consistí en l'empresonament i execució
dels socialistes), ens dedica bona part del
seu darrer editorial.

Afirma que el Moviment Socialista de
Catalunya « apareix com el principal adver-
sari d'un acord amb els comunistes », i diu
que això ho fem * perquè tenim la preo-
cupació de no contrariar els socialistes i
sindicalistes estrangers », bo i atacant TASO
e que vol controlar ! absorvir el moviment
de les comissions obreres », 1 a la qual el
MSC intenta recolzar i servir.

Serem breus en la nostra resposta. Espe-
rem que « Treball n la trobarà prou clara.

1. - En efecte, el MSC en les seves reso-
lucions proclama la necessitat d'un gran rea-
grupament de les forces d'esquerra socialis-
tes, democràtiques 1 nacionals catalanes. Els
comunistes, al nostre entendre, n'han de res-
tar al marge puix que no són res de lot
això. Són comunistes, que és tota una altra
cosa. Pel que fa a la voluntat democràtica

d'aquest partit necessitem proves molt serio-
ses per a creure-hi, i no són pas les recents
exclusions — sense gaire discussió — que
ens convencerán. Referent a la voluntat na-
cional catalana hem pres bona nota del cri-
teri de l'òrgan del partit comunista d'Espa-
nya (ratificat pels comunistes de « Treball »)
pronunciant-se CONTRA una estructura fede-
ral o confederal de l'estat espanyol, CONTRA
l'existència d'una cambra de nacionalitats i
en favor d'una » solució autonòmica » que
resta molt confusa I en principi no mereix
gaire entusiasme. Però d'això en parlarem
més llargament car mereix el comentari polí-
tic.

2. - Una de les coses que reclama l'esde-
venidor és la claretat de les posicions polí-
tiques : la confusió és avui l'adversari de la
lluita democràtica. Per això mateix la prac-
tica el Sr Fraga Iribarne i procura barrejar
a tots els adversaris de la dictadura en les
seves declaracions de propaganda. SI els
comunistes són realment fidels a la priori-
tat an ti-dictatorial han de cessar de reclamar
barriges-barreges impossibles 1 afirmar (am-

DADES I COMENTARIS
A TARRASSA

A tota la zona del Vallés les perspec-
tives d'aquest any es presenten dolentes.
El mecanisme restrictiu de les empreses
ja està en marxa, i les autoritats perme-
ten que es llicenciï personal amb l'excusa
dels expedients de crisi. Altres empreses
han suprimit les primes de producció
malgrat que aquestes són part integrant
del salari. L'hivern és dur pels treballa-
dors de Tarrassa, de Sabadell com pels
de Manresa i Vilanova. Únicament la
lluita disciplinada obrera permetrà de
combatre l'egoisme patronal.

A GIRONA:
LES PLUGES I LES INUNDACIONS
De nou, durant unes setmanes s'ha par-

lat de les inundacions, que han empobrit
les comarques del Gironès de l'Empordà.
A Castelló d'Empúries les pèrdues pugen
a més de 200 milions de pessetes ; a Pe-
relada a 80 milions. La Muga, el Fluvià,
el Ter, l'Onyar han causat grans estralls.
I s'ha reparlât dels plans de canalització,
i s'han fet noves promeses. Fins quan ?
Fins a les properes inundacions segura-
ment.

EL BILINGUISMO
ES UNA CUESTIÓN POLITICA

« Mientras este pueblo conserve su len-
gua tendrá a mano todos los elementos
del rompecabezas para revelar el alma
auténtica que se esconde en su modo
ambiguo de ser». Així parla «ABC» de
Madrid i nosaltres no podem fer altra
cosa que aprovar-lo. Parla de Catalunya
i de l'esforç del català per subsistir en-
front de la « colonització cultural del cas-
tellà ? No, parla de Puerto Rico i del cas-
tellà enfront de l'anglès !

1660 PESSETES AL MES :
SALARI DT\ MESTRE

Es la xifra que dona el Butlletí Oficial,
pels mestres rurals recentment ingressats
al Magisteri. Una vida de treball i d'estu-
di una vida entregada als infants, a aquests
nens que han de vèncer demà l'èxode
rural, l'esforç per portar-hi les llums de
la ciència, el combat difícil contra una
vida desarrelada. Sense els mestres rurals
no hi haurà mai poble, autènticament.
Es el que deuen saber les autoritats ;
d'aquesta manera no hi ha perill que
neixin massa vocacions puix el salari
d'un mestre és inferior al salari mínim
vital.

bé la necessitat de la clarificació. Que facin
ells la seva política, que nosaltres farem la
nostra i que es treguin del cap que han de
dictar-nos la nostra actitud ja sigui en el pla
polític o en el sindical. NI tampoc l'actitud
de les altres forces democràtiques catalanes,
que també saben a què atenlr-se.

3. - Pel que fa a l'ajuda moral i material
dels socialistes i sindicalistes estrangers, po-
dem di r-los que estem satisfets de poder
comptar amb llur solidaritat, que voldríem
molt més efectiva, la qual entre els socia-
listes no implica mai subordinacions de cap
mena i no ens faria mai, per exemple,
denunciar un país de govern socialista per la
simple raó que un altre país no hi està
d'acord. Per altra banda els socialistes, quan
practiquen la solidaritat procuren fer-la efec-
tiva àdhuc vers els comunistes empresonats
a Espanya, protestant i manifestant contra
llur empresonament. Per ara, no coneixem
cap comunista, ni espanyol ni estranger que
hagi fet el mateix pels socialistes empreso-
nats a Bulgària, a Hongria, a Txecoslovà-
quia, etz...

4. - Finalment pel que Ca a l'ASO en efecte,
el MSC recolza aquesta organització sindical
clandestina que aspira a ésser a la base de
la gran central democràtica dels treballado-
dors, que reuneixi totes les tendències del
moviment obrer. Som partidaris de la plena
autonomia dels sindicats en relació a tot
partit polític (I també del nostre) i per això
mateix ens sembla just que les Federacions
d'Indústria de l'ASO coordinin l'acció de les
comissions obreres, les relliguin en un pla
general a tot el país, i cerquin els recolza-
ments necessaris en el terreny internacional.
La política comunista, vol al contrari una
veritable atomització de les comissions obre-
res, bo 1 deslligant-les de les grana federa-
cions d'indústria internacionals. Per què ?
La raó sembla senzilla : d'aquesta manera la
coordinació general i el lligan internacional
seria en mans dels comunistes, que saben
com fer-ho !

Nosaltres creiem, repetim-ho, que avui
ja són les pròpies estructures sindicals, per
embrionàries que siguin les que han de fer
aquesta feina. Tampoc en això estem d'acord
amb els comunistes.

Esperem que tot queda prou clar. Els
socialistes catalans, que som els que primeis
vàrem refusar Cer una politica d'anrJ-comu-
nisme negatiu, (nascuda de les experiències
tràgiques de la nostra guerra, dels crims que
marcaren aquesta època de ('stalinisme a la
nostra pròpia terra i contra el nostre movi-
ment obrer) sabem però a què atenir-nos
referent a l'evolució del moviment comunis-
ta I esperem que es produirà.

Diguérem un dia, I repetim ara, que quan
l'acció vaguística o ciutadana, o nacional, té
objectius clars, definits obertament i autò-
nomament per les forces democràtiques 110
velem cap inconvenient en la participació
dels comunistes a aquestes accions. Però
amb claretat, cadascú essent qui és. I sense
barreges. Amb les pròpies banderes. Lea nos-
tres tothom sap quines són. No les confon-
drem mal amb les dels altres. EntetOf ?



FA VINT-I-CINC ANYS ERA AFUSELLAT
EL PRESIDENT DE CATALUNYA

DECLARACIÓ DEL COMITE DE FORCES DEMOCRATIQUES DE CATALUNYA

'Record del President-Màrtir

Amó motiu del XXV aniversari de l'afu-
sellament del President Uuis Companys,
el nostre amic Joan Guix, pronuncià una
conferència en cl Casal Català de Cara-
cas en la que va glossar la vida del Pre-
sident Màrtir, fins la seva mort heroica,
davant el piquet d'execució franquista.

La història dels pobles, digué Joan
Guix, recorda i ta justícia, als homes
abnegats, altruistes i generosos que foren
màrtirs per haver defensaí llurs pobles i
llurs idees. El temps no esborra HUT sa-
crifici, al contrari, el record el fa més
patent. Per això tot Catalunya ha recor-
dat el crim comès l'any 1940 amb l'afu-
sellament del President de Catalunya.

Aquest XXV aniversari de ¡a mort de
Lluís Companys he de fer meditar a tots
els catalans, ja que l'alliberament de Ca-
talunya és tasca noble i gran que sola
ment podrà portar-se a terme per la vo-
luntat de tots els catalans. Recordà Joan
Guix, l'amistat que uní Companys a Lai-
ret i Salvador Segui, sembla, digué, que
un destí fatídic presidis la vida d'aquesta
trinitat que (ou la que més treballà per
la catalanització de les masses obreres :
els tres moriren tràgicament, victimes de
l'odi més salvatge.

Després de citar nombrosos trets i ac-
tituds que signifiquen bé l'home d'acció,
el lluitador, el President de Catalunya,
que fou Lluís Companys, ei nostre amic
acabà la seva conferència dient que ¡a
mort heroica del President Companys
simbolitza la de tots els catalans morts
durant la guerra civil; la de tots els que
moriren als camps de concentració de
frança, d'Allemanya, d'Espanya ; tots
aquetls que moriren a les presons per ha-
ver defensat ¡a llibertat de Catalunya.
Que llur sacrifici sigui un exemple per
les noves generacions catalanes.

En aquesta ocasió, el Secretariat del
COMITÈ DE COORDINACIÓ DE LES
FORCES DEMOCRATIQUES DE CATA-
LUNYA, vol recordar,

1 — La fidelitat del nostre poble al re-
cord del seu President, per damunt
de diferències polítiques, tots els ca-
talans demòcrates unànimement re-
coneixen en LLUÏS COMPANYS al
(¡ran patriota, sacrificat per l'amor
que duia al País.

2 — La constant anti-catalanà, una ve-
gada més afirmada per la subleva-
do i el règim franquista.

En afusellar e! seu President, el
designi deis botxins era el de deca-
pitar Catalunya.

3 — La participació de l'Alemanya hitle-
riana no solament en el triomf dels

Exèrcits sublevais, sinó també a la
repressió subsegüent.

4 — Que el Poble de Catalunya, privat mo-
mentàniament de tot òrgan represen-
tatiu, oficialment reconegut, no ha
pogut demanar ni justícia ni repa-
ració per la responsabilitat de l'Estat
alemany en ¡a guerra del 1936-39, i
en ¡a repressió que segui.

Solemnement manifestem el nostre do-
lor per la incomprensió de les Nacions
aliades envers nosaltres.

Refusem admetre els terminis de pres-
cripció establerts pels crims nazis i, reco-
brades les nostres llibertats, fem reserva,
en nom del poble català, del dret d'exigir
que ens siguin concedides justícia i repa-
ració, com a tots els països víctimes dels
hitlerians.

Barcelona, octubre 1965.

EL M. S. C. AL CONGRES DEL P. S. I.
Ai 36 Congrés del Partit Socialista

Italià, que ha tingut lloc a Roma du-
rant els dies 10 à 14 Novembre, hi
assisti, en representació def Moviment
Socialista de Catalunya, una delegació
encapçalada pel Secretari General de la
nostra organització, company Dosep
Pallach.

El Congrés al qual assistien repre-
sentants i observadors de la majoria
dels partits i organitzacions socialistes
del món sencer, constituí un esdeveni-
ment de magna importància pel socia-
lisme i per la vida política en general
dei país germà. Ei problema de la uni-
tat dels partits socialistes italians hi fou
discutit i s'adopta una resolució ten-
dent a fer efectiva aquesta gran aspi-
ració.

El company Pallach que fou invitat
a parlar al Congrés, exposà en un dis-
curs en italià, que fou escoltat amb
una exepcional atenció, el sentit i els
objectius de les lluites que menen els
treballadors ï els socialistes de l'inte-
rior en el moment actual. En acabar el
seu discurs, el nostre company, recollí
una de les ovacions més formidables
que mai hagi escoltat el gran Palau
del Congrés. Dempeus el Congrés no
cessava d'ovacionar al nostre compa-
ny mentre el company Nenni, vice-pré-
sident del govern italià, i les ncmbros-
ses personalitats assistents felicitaven
a la tribuna el nostre delegat-

El Congrés adoptà per unanimitat
una resolució en la que es saluda la

lluita que menen els treballadors i que
anima l'Aliança Sindical Obrera, i fa
palesa la solidaritat dels socialistes ita-
lians envers tots aquells - treballadors,
universitaris, socialistes - que a l'inte-
rior del país lluiten i s'esforcen per a fer
triomfar la Democràcia i la Llibertat.

En un proper número publicarem el
comentari que la nostra delegació ha
redactat sobre aquest Congrès que
marca una etapa important en la vida
del socialisme italià.

CONGRESSO
NAZIONALE
WRTITO
SOCIALISTA
ITALIANO
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COL·LABORACIÓ

Estudiem els nostres problemes : els del camp,

els de la indústria, els del nostre treball
UN PROBLEMA GREU : LA CRISI DE LA INDUSTRIA TEXTIL

PER V. V.

UNA TASCA URGENT : SORTIR DE
PER PERE BERNAT

LA CLADESTINITAT

PROBLEMES I SOLUCIONS OFICIALS
Durant els darrers anys s'ha anat agu-

ditzant el procés de crisi a la indústria
tèxtil i més particularment al sector del
cotó (que representa el 70 % de la nos-
tra producció tèxtil). Es aquesta una
crisi que ens afecta directament i que ha
creat una situació d'atur bastant aguda.

Les causes que han provocat tal estat
de coses són, segons un informe de)
« Sindicat » Tèxtil de la CNS, les següents:

a) desviació de la demanda vers manu-
factures de més qualitat i les fibres arti-
ficials.

b) acceleració del progrés tecnològic
als països competidors i una indústria
espanyola on el 70 % de la maquinària
és anterior a 1930.

c) el preu del cotó espanyol encareix
el cost dels productes impossibilitant així
la competència amb l'exterior.

d) finalment l'atomització i la disper-
sió en petites unitats de producció amb
nivells mínims de rentabilitat.

Nosaltres, pel nostre compte, afegirem
l'absència d'una planificació d'inversions
i producció i totes les demés conseqüèn-
cies anti-économiques que suposa el man-
teniment del sistema capitalista actual í
més quan, tal és el nostre cas, aquest sis-
tema es revela incapaç de desenvolupar-se
segons la tecnologia moderna.

Limitant-nos, aleshores, a l'actitud ofi-
cial apuntarem, seguint l'informe de la
CNS, com les possibles solucions poden
ésser :
1 — concentrar les indústries i especia-

litzar-les.
2 — concessió de llibertat a les empre-

ses per a realitzar compres de ma-
tèries primes a l'exterior i perfec-
cionar la producció interior d'aques-
tes.

3 — modernitzar la maquinària liberalit-
zant íes importacions.

4 — reajustament del treball.
5 — un pla nacional d'inversions a la in-

dústria tèxtil.
6 — Sobretot ; desenvolupar realment el

consum interior dels milions i mi-
lions de jornalers de les terres espa-
nyoles, ço que suposa la reforma
agrària.

REALITAT I PERSPECTIVES
Fins ara, la productivitat ha estat bas-

tant baixa ; de 1957 a 1962 els augments
foren més que insignificants i durant
l'any 63 í el 64 fou el mateix. Fixem-nos-
hi :
Filats, 1963: 127.928 Tm. - 1964: 128.334 Tm.

diferència: + 406 Tm.
Teixits, 1963 : 98.931 Tm. - 1964 : 95.550 Tm.

diferència : — 3.381 Tm.

En el que respecta a les previsions el
Pla de Desenvolupament senyala els se-
güents futurs augments :

Producció a l'any 1963 : 102.500 Tm.
Producció a l'any 1967 : 115.000 Tm.

les perspectives estan lluny d'ésser opti-
mistes.

Per altra banda cal veure que el con-
sum interior, principal mercat de la indús-
tria tèxtil, és feble ; el mateix Director
General de les Industries Tèxtils i Vàries
declarà a la televisió el 29-3-65, que el
consum per persona a Espanya era de
5 K. 50 mentre que el promedi europeu
és de 9 K. 50.

Les inversions previstes al Pla de De-
senvolupament són de 5.000 milions xifra

a la qual caldrà efegir 1.500 milions en
crèdits del Banc de Crèdit Industrial i
les obligacions i emissions d'accions del
sector privat. Aixi i tot, la reorganitza-
ció completa de la indústria cotonera és
més que problemàtica, car exigiria unes
xifres superiors a les previstes.

La situació és doncs difícil, els esforços
que deuran fer-se considerables. El pro-
blema estriba en delimitar també qui
deurà suportar aquests esforços, com
s'aconseguirà augmentar la producció i
amb quin capital es podrà transformar i
reconvertir tota la indústria. De moment,
però, algunes conseqüències resten ja vi-
sibles.

S.gv B 6

Mentre l'economia peninsular es man-
tenia en un motilo de tipus semi-colonial li
ha estat relativament fàcil, al règim actuai,
de mantenir sotmeses les forces progressi-
ves del país.

QUÈ vol dir economia de tipus semi-co-
lonial ? Vol du" un país sense desenvolupa-
ment industrial en relació amb l'embranzida
demogràfica, vol dir manteniment dins de
l'agricultura cl'estruç í u res ancestrals per a
¡to dir feudals : manca de mecanització, ren-
diments minims estabilitat de les grans pro-
prietats, etc. Vol dir país de beneficis indus-
trials i agricoles sense relleu j sense, doncs,
propensió a inversions productives i dinà-
miques. Vol dir país d'on s'exporten mine-
trials i agrícoles sense relleu i sense, doncs,

doncs que no han produit riquesa durant
una transformado que efectuarà en altres
indrets. Vol dir també, i sobre tot, masses
importants d'obrers parats, mà d'obra sense
treball, salaris rígids i forçosament baixos
ja que, per los raons mencionades, hi ha més
bivicos disponibles que empleus a distribuir.

La massa obrera, embolicada a dins
d'aquest contexte paralitzador, desgrana la
seva torça tractant únicament de sobreviure,
malgrat pugui existir, de tant en tant, alguna
explosió rabiosa deguda a la misèria que
suporta i s'acumula.

Per altra banda : un país sense desen-
volupament econòmic regular, sense sobre-
tot una industrialització de caràcter dinàmic
que necessita obrers especialitzats, tècnics

Problemes del Camp

El conservadorisme del règim recula davant del progrés

¿ A qui pot interessar més que a nosal-
tres, socialistes, la prosperitat del nostre
país ? ¿ A qui pot causar més satisfacció
saber que — malgrat la política agrària
del govern basada en la protecció dels
grans terratinents, dels especuladors i
dels acaparadors - els nostres pagesos im-
pulsats pel progrés, adopten la mecanit-
zació, les noves tècniques de cultiu i de
fertilització i com a conseqüència obte-
nen bons rendiments ? Si quan diem pro-
grés, planificació, tècnica, racionalització,
direcció, solament recordem conceptes
ancorats en el fer i en el pensar del socia-
lisme ! En el fons — contra el concepte

per

pastoral dels vencedors de la creuada,
amb els corresponents salaris de fam,
exigint dels treballadors de la terra un
esforç físic de bèsties de càrrega, usant
eines primitives i tossudament girats d'es-
quena a la lògica de la renovació — el
nostre camp, el dels agricultors catalans
entronca amb el món modern, té cons-
ciència exacta de les exigències actuals :
augment de la producció, de la rentabili-
tat, de la qualitat. Per això força les
estructures agràries d'un règim polític
Fora de lloc i del temps.

Sense l'acció del progrés, sens el con-
junt de forces de renovació que pressio-
nen arreu i per tant també a la penín-
sula, sense els imperatius de la gentada
que desitja viure folgadament, el règim
consideraria la propietat rural, l'explota-
ció de la terra, el seu rendiment, com un
problema difinitivament resolt i ge-
nuïnament d'acord amb el seu voler i
pensar

El franquisme doncs cedeix, cedeix da-
vant del progrés perquè res ni ningú no
pot aturar-lo. I en la negra nit del seu
fracàs, l'esforç de la nostra pagesia il·lu-
mina les tenebres d'un balanç de govern

E, D.

catastròfic. I en tots els ordres de l'acti-
vitat ocorre el mateix ; són els homes,
¿s el poble que tracta d'omplir el bui d
obert per la incapacitat i la estultícia.

En un país, però, on no hi ha una polí-
tica agrària orientada vers la justícia so-
cial i les exigències actuals, l'estructura
de la propietat rural, roman erta Í encar-
carada, hom comprèn com encara avui,
puguin existir i existeixin centenars de
miliers d'hectàrees de terra de cultiu - els
grans latifundis — únicament dedicades
a la caça i a la cria de braus. I hom
s'adona que en l'actual competència de
la producció agrícola europea. Espanya
ocupa i ocuparà, mentre el règim polític
present existeixi, un dels últims llocs deia
Classificació.

L'esforç doncs de mecanització i mo-
dernització que sovinteja, no pot malgrat
[ot, esmortuir la gran injustícia i el gran
contrapès que representa una distribució
de les terres anti-social Í anti-econòmica.
. Un simple cop d'ull ens descobreix que
51,283 propietaris posseeixen més terres
que 4,937,354. En altres termes, un u per
cent de propietaris posseeixen més ter-
res que el 99 "ó restant. Per a mantenir

un tal estat de coses valia la pena de
fer la creuada salvadora !

Malaurades terres i incapaços propie-
taris que un any i mig després d'haver
entrat en vigor el «plan de desarrollo»,
han reconegut per boca del « procurador »
Tomàs Allende y Garcia Baxter interpel-
lant, és un dir, el ministre de l'Agricul-
tura el dia 27 d'Abril del 65 : « Que una
falta de iniciativa y un franco descon-
tento de los empresarios grandes que han
contribuido en gran parte a la drástica
baja de un diez por ciento de nuestra
renta agraria en el primer año del « plan
de desarrollo », que como español deseo

Menys d'una ha. ...
D'una a cinc
De cinc a deu
De deu a cinquante
De cinquante a cent
Més de cent .

Distribució de \es terres a Espanya

Nombre de Propietaris Extencio en ha.
3,128,953 1,808,747
1,805,012 2,707,518

552,625 3,592,257
401,922 8,038,440
49,812 3,735,900
51,283 22,881,100

i enginyers, es deixa anar, es manté a dintre
de l'analfabetisme o, quan menys, no desen-
volupa les estructures escolars, l'ensenyança
secundària i superior.

Heus ací unes raons a l'estancament real,
però circumstancial, que ha frenat la marxa
del moviment obrer peninsular durant gai-
rabé vint anys. Una estagnacíó que es pot
atribuir, si es té vista curta, a les estructu-
res opressives del règim : polícia í altres for-
ces de repressió, impediments a la manifes-
tació de l'opinió, existència de grups de pres-
sió reaccionaris, etc... Un estancament que,
de manera ja més realista, s'ha pogut atri-
buir en part als desenganys suportats per
una classe treballadora durant la guerra
civil í que va disminuir terriblement, les ren-
gles dels obrers progressistes.

La realitat ens obliga a dir, però, que
han estat les característiques de l'economia
peninsular — en les quals s'ha complagut el
règim — que son majorment responsables de
l'inèrcia de l'evolució social i política. No
podien, els partidaris d'un tal estat de fet
— volem dir els que en retiraven benefici —
frenai- indefinidament l'evolució i la vitalitat
de tot un poble.

En les relacions obligatòries, de nació, a
les quals ei món modern obliga Í convida, i
basades sobre l'intercanvi de mercaderies, el
sistema econòmic espanyol ha pouat un mi-
nim de dinàmica, un minim d'expansió. El
gran fet que dona una empenta a l'esclata-
ment de l'estructura analitzada i que obliga
el capitalisme interior espanyol a respondre
a la seva llei natural d'engrandimeni, d'ex-
pansió i de rentabilitat, és també el feno-
men turístic, les dimensions del qual venen
a modificar les condicions esdevingudes nor-
mals de l'economia peninsular.

Es segur, també, que d'aquest capgira-
ment són responsables igualment tots els
capitals que s'han investit a la península Í
que provenen sobretot de l'àrea africana,
decretada zona insegura pels capitals inter-
nacionals. Es evident que Espanya consti-
tueix un país d'elecció per aquests capitals
que fugien els països novament indepen-
dents : els salaris hi són baixos, les condi-
cions d'inversions interessants, fàcils la sor-
tida de beneficis i dividends.

Tot això per a dir que els que dirigei-
xen el pais han hagut de fer front a una
situació econòmica explosiva ja que el feno-
men d'expansió industrial i turístic intro-
duïa una agitació en eJs afers, deguda sobre-
tot a l'immensa desproporció existint entre
e! volum de capital que bellugava i la po-
bresa econòmica de la vida nacional.

Fer front a una tal situació, avui dia, to-
thom sap que significa fer front a l'incre-
ment de la combativitat de la classe trebal-
ladora.

Sugli«'« o- à



LLIBERTATS SINDICALS
v* p. e UNA TASCA URGENT : SORTIR DE LA CLANDESTINITAT

L'expansió, el desenvolupament capitalis-
ta, s'acompanya inexorablement, de millores
socials, polítiques, culturals. L'expansió capi-
talista vol dir més treball i més empJeus,
una augmentado continua dols salaris distri-
buïts i s'acompanya, sempre, d'un desenvolu-
pament de la conciencia dels assalariats.

L'expansió capitalista significa i suposa
una més forta organització dels obrers que
reclamen, sempre amb més fermesa, llur
part de la renda nacional i que exigeixen, al
costat de millores socials, l'obtenció de drets
politics que fan possible llur participació al
moviment de l'immensa màquina econòmica,

L'expansió capitalista significa pel règim
la dificultat d'utilitzar mètodes repressius
— que havien normalitzat el sistema d'eco-
nomia semi-colonial — o almenys l'obligació
d'utílit/arJos amb circumspecció i sempre
amb dissimili.

L'expansió capitalista significa intercan-
vis accelerats amb altres països — en gene-
ral països democràtics — i, com a conse-
qüència, necessitat de relacions cordials amb
els mateixos, la qual cosa porta a dins del
pais i a dins de l'esperit dels dirigents, l'in-
fluència de d'opinió mundial. L'expansió capi-
talista significarà, doncs, liberalització del
règim.

El pla d'estabilització no està doncs des-
tinat únicament — com es tracta de fer-nos
creure — a evitar que la màquina econòmica
no es desboqui sinó que té una significació
política evident. Es tracia de portar un fre
a la reivindicació social, a l'obtenció de mil-
lores substancials, a l'alliberament progres-
siu del règim. Es tracta, senzillament, d'evi-
lar o de retrassar J'esciatarnen t de l'cstruc-
lui'a política actual — de caràcter plutocrà-
lic — nascuda de condicions econòmiques
depassades Í caduques.

L'espantall de l'inflació que es procura
espanti a tothom, no ens ha d'amagar la poi-
que anima els que dirigeixen el país de per-
dre'n les regnes i et timó.

L'anàlisi que precedeix mostra amb cla-
retat que el règim es troba avui dia en l'in-
capacitat — biològica podríem dir-ne — de
mantenir mètodes de repressió exagerats i
que, amb plans d'estabilització o sense, li és
molt difícil de frenar el progrés i les con-
questes polí liqües.

L'única solució que li queda, per anar
trampejant la situació i per no veure's ell
mateix obligat — per necessitat vital d'evo-
lució — a donar les possibilitats d'una
represa de la vida democràtica, és Ja de
mantenir l'oposició a dins de la clandestini-
lat, costí el que costi.

PeJ règün actual l'oposició clandestina es
una oposició individualitzada en cadascú dels
seus membres, doncs, més fàcil d'embrutar
o de disfressar.

Es per això que sembla arribat el mo-
ment en que per les esquerdes que es van
produint en l'edifici polític actual i les que
es produiran, els oposants al règim tenim
d'anar treient el cap poc a poc, amh molta
cautela, però, amb decissió i sempre un xic-
més enllà..

Més que una esquerda una bretxa impor-
tant existeix ja, i serà difidl de curullar-la :
és la que han obert els obrers amb llurs
reivindicacions cada dia més intenses, cada
volta més agosarades,

Es amb perseverancia i també amb ma-

duresa que pertany als companys del Movi-
ment de participar, d'activar i fins i tot de
motivar tais moviments, malgrat els riscs de
descobriment que puguin fer córrer, riscs
que finalment, no són altra cosa que mani-
festacions de ciutadania.

En cadascuni dels esglaons de la seva
estructura, el MSC ha de donar la màxima
atenció ais problemes corporatius, profes-
sionals, econòmics i socials.

Quina deu ésser la nostra tasca a comar-
ques com a Barcelona, al taller, a l'oficina,
a la fàbrica i al camp ? Hem d'apuntalar i
sostenir, amb coratge i bona fe, totes les
ocasions que es presentin per portar enda-
vant els moviments de reivindicació, tenint
sempre a l'esperit d'exigir fonamentalment
la representació democràtica en el camp sin-
dical i professional.

La nostra tasca política del demà i pel
demà, passa avui pel camí de l'enderroca-
ment de les estructures sindicals actuals i
aquesta — cosa que hem de subratllar — no
suposa necessàriament ni molt menys, l'uti-
lització de ila violència. Es possible que
aquest enderrocament pugui significar — en
els dies que venen — la presa de possessió
pels treballadors de l'estructura sindical ac-
tual sense cap violència i encara menys
sense vessar sang. Caldrà aleshores assegu-

rar i consolidar, democratitzant-la, aquesta
gran obra dels treballadors.

Totes aquestes tasques a les quals ens
porta l'evolució actual, necessiten tots els
nostres esforços, tota la nostra atenció. Els
millors entre nosaltres, ois més preparats,
els més conscients, tenen que anar destil-
lant totes aquelles nocions que, fugint de tot
subjecti'Visme, arrelant en els fets i llurs
repercussions, poden figurar els camins posi-
tius que ens conduiran a la societat socia-
lista.

Però, tots nosaltres, quals¿vulga sigui la
nostra preparació Í, amb igual seny i sentit
de responsabilitat, hem d'anar sortint dels
subterranis de la clandestinitat on els lligams
són difícils i els contactes espaiats, per fer-
nos conèixer entremig dels obrers i dels
camperols, dels empleats i dels universitaris,
com una força d'oposició pertinent, decidida
i responsable que ha emprés amb resolució
la darrera etapa que porta al renaixement
democràtic del nostre poble.

Si atotí ho sabem fer, no dubtem del nos-
tre triomf. El poble ens farà confiança ; el
poble ja ens fa confiança !

La situació econòmica, social actual és la
millor prova que os l'hora de la gosadia i de
l'atreviment ; quin error el nostre si no
sabéssim aprofitar-la !

Vi p. A UN PROBLEMA GREU
L'any 1961 existien a tot Espanya 9.645

empreses tèxtils amb 335.397 assalariats;
la producció es calculava en 16.900 mi-
lions de pessetes ; resultava ja aleshores
que de dividir-se aquests beneficis de
forma equitativa existia una renta de
50.000 pessetes anuals. Evidentment
aquest càlcul matemàtic era fictici. De
fet, durant els anys de les vaques grasses
els beneficis s'han acumulat en altres sec-
tors o simplement s'han acumulat als
bancs.

Avui, el patronat redueix les solucions
a exigir més feina d'un mateix treballa-
dor allà on cal augmentar la producció.
El sistema ha estat simple : si abans un
home portava un teler ara en porta dos
o més. On no hi ha feina, solució fàcil
també : reducció de plantilles i treball,
limitant-lo a tres o quatre dies a la set-
mana. Es el cas de Tarrassa ; és el cas
d'Alcoi on totes les indústries tèxtils do-
nen feina solament per quatre dies. En
altres casos l'empresa cerca formes de
desfer-se dels treballadors amb formules
diverses.

En conclusió, els efectes del mal re-
cauen directament sobre la classe trebal-
ladora. A la ciutat d'Alcoi, on sempre hi
havia hagut feina, s'ha obert una oficina
d'emigració; a Tarrassa i Sabadell els
convenis no es renoven i els incentius
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són frenáis. Les conseqüències d'una polí-
tica econòmica incapaç i desordenada
permeten l'explotació dels treballadors
fins el limit màxim. Es això el que posa
en evidència la necessitat que tenim d'un
autèntic sindicat obrer que defensi als
treballadors contra tanta injusticia i els
orienti, a la vegada, vers la conquesta
dels centres de decisió econòmica.
CÀRRECS «SINDICALS» DESCONEGUTS

DELS TREBALLADORS
El senyor Espinosa Poveda era delegat

de sindicats de Barcelona : ara el senyor
Solis l'ha fet secretari general de la CNS.
El senyor Martin Villa era president del
« sindicat del paper » ; el senyor Espinosa
l'ha fet Delegat dels sindicats de Bar-
celona.

D'això el senyor Solis en diu el prin-
cipi « de la democratització sindical ».

QUINS BISBES VINDRAN ?
Segons informacions serioses el Vaticà

hauria demanat als bisbes de Barcelona,
València i Tarragona que pleguessin per
l'edat. Naturalment l'intent del govern és
nomenar bisbes que estiguin a les seves
ordres. Per Barcelona es parla del Prior
de les « Ordenes Militares » que és un tal
senyor Hervas que naturalment també
desconeix la llengua del país.

Per ara no s'ha nomenat ningú. Potser
Pau VI s'hi mirarà una mica-

EL CONCILI A TERRASSA
De retorn de Roma un capellà assistent

al Concili volgué explicar el que havia
vist i els nous aires que remouen l'es-
glèsia. L'intent fou torpedejat per les
autoritats, les mateixes autoritats que ha-
vient posat una multa de 5.000 pessetes a
la Llibreria Catalana per vendre uns ma-
pes dels països de llengua catalana.



« PARLEM VALENCIA »

Arreu de València grans cartells pin-
tats pels joves de València recordant que
el valencià es la llengua del país, i recor-
dant-ho en ocasió històrica (l'aniversari
de la conquesta de la ciutat per Jaume
el Conqueridor) i en ocasió sobretot de
la declaració de l'arquebisbe afirmant que
e! castellà és la llengua que ha d'em-
prar l'església.

« Parlem Valencià » diuen. I fins els
murs del palau de l'arquebisbe procla-
men aquesta veritat, aquesta nova afir-
mació del país germà.

V* p. 5 PROBLEMES DEL CAMP
Vi p S Perspectives catalanes...

ardientemente sea un éxito, pero que en
el campo está todavia prácticamente sin
estrenar, pues ha habido incluso un re-
troceso en el ritmo del proceso de meca-
nización. »

Potser no està ben dit però és clar i
net.

Més endavant el senyor Allende recone-
gué que no era arreu igual. I és cert. A
casa nostra, a Catalunya, amb 35,000 trac-
tors, motocultors, etc. — el 30 % de la
quantitat total d'Espanya — la produc-
ció augmenta i el ritme de la mecanitza-
ció no disminueix, i és comprèn perquè :
entre el gran terratinent espanyol i els
veritables cultivadors directes de la terra
— mitjans i petits propietaris, mitgers i
arrendataris de casa nostra — hi ha tol
un món que e!s separa ; car així com
pels primers el progrés representa la re-
volució, el caos i la pèrdua de llurs pri-
vilegis, pels segons és l'eina de l'eficàcia
i per tant d'un augment de la producció
i d'un major rendiment.

Lliurats, però, a la pròpia iniciativa, cl
desig de posar a l'hora europea llurs
explotacions els fa consentir sacrificis fi-
nancers sovint superiors a llur capacitat
econòmica. Si afegim a aquestes contra-
rietats el fet de l'exigüetat de llurs explo-
tacions comprendrem que les despeses
importantíssimes que els ocasiona el pro-
blema de la motorització i de la seva
rentabílital no són pariones a les de les
grans explotacions i dels grans terrati-
nents. En les grans propietats, per exem-
ple, els tractors poden ésser utilitzats de
1,600 a 2,000 hores l'any. En canvi gene-
ralment el nostre pagès — mitjà o petit
propietari — quan arriba a 600 hores de

treball l'any ja realitza una veritable
proesa.

Amb tot. i això són ells que mo-
dernitzen, són ells que motoritzen,
són ells que pel camí del progrés
interUen situar la nostra agricultura en
condicions de competició internacional.
Sense protecció de l'estat — ben al re-
vés — ; sense l'ajuda econòmica neces-
sària, és a dir, sense la realització d'una
política agrària social i humana que pro-
mogui la concentració parcel·laria, que
dugui a terme la imprescindible redistri-
bució de la terra, que expropiï els grans
terratinents decantats gairebé sempre a
mantenir les terres en estat d'erm ; sense
que un Banc Agrari que faci possible la
mecanització per mitjà de crèdits a llarg
terme i interès mínim ; sense que la crea-
ció d'unitats familiars de conreu ajudi les
families pageses a resoldre el problema
de les finques esparses, les quals costen
als nostres pagesos tantes hores de tre-
ball perdudes marxant pels camins vei-
nals ; sense que la divulgació i l'ensenya-
ment de les tècniques agrícoles sigui
efectiu i generalitzat en els centres rurals.
Sense res de tot això aquest esforç dels
pagesos resta submergit i contradit per
la vagància de la « gloriosa cruzada ».

La solució, doncs, d'aquest gran pro-
blema, els nostres agricultors no podran
trobar-la únicament a través d'una moto-
rització intensa, ni tampoc redoblant l'en-
giny, ni tampoc amb la intensificació del
treball físic. Cal afrontar e! problema en
cl seu conjunt i en la seva gran dimen-
sió i per consegüent en el terreny polític
i social, en el terreny de l'exercici d'una
democràcia social i política, progressiva i
justa.

TANCAMENT DE FABRIQUES
Segons dades oficials més de 266 fàbri-

ques han tancat les seves portes & Barce-
lona i a la regió de Tarrassa i Manresa.
Més de 15,000 treballadors s'han quedat
sense feina.

A can Batlló el senyor Muñoz ha fet
aprovar l'expedient de crisi i ha llicen-
ciat 700 treballadors. Com a tol arreu,
els obrers han tingut com a premi de
tota una vida de treball, l'inscripció a
les agències de col·locació del « sindicat »:
en alguns casos s'ha donat una indem-
nització ridícula.

Tancada la fàbrica, la casa i el solar,

però, tenen un valor innegable que ha-
gués permès indemnitzar els treballadors.
Però per evitar reclamacions la fàbrica i
el terreny de can Batlló han estat ràpi-
dament venuts. A qui ? A una societat de
la qual són accionistes la filla del Senyor
Villalonga, del president del Banc Cen-
tral i altres accionistes d'aquest mateix
Banc. La cosa s'explica quan se sap que,
en efecte, el senyor Muñoz és gendre del
senyor Villalonga, i que la seva senyora
és la filla del president del Banc. Conclu-
sió : tot queda a casa. Els que queden al
carrer són els treballadors.

el que ha de procedir al procés de
socialització de la riquesa catalana
energia, mines, transport, gran in-
dústria, banca, etc., etc.

3. — En el pla de la Federació, la Cam-
bra de Nacionalitats tindrà atributs
fonamentals : i entre altres l'elecció
del govern federal o de la presi-
dència — que pot ésser col·lectiva,
la direcció de la política exterior,
etc., etc.

4. — EI possible Consell Econòmic, o
Cambra econòmica-social, que tin-
drà cura de l'elaboració dels plans
econòmics peninsulars ha d'emanar
també els distints Consells Econò-
mics dels Estats. La realització del
pla general escau naturalment, a
Catalunya al propi Consell.

5. — Es damunt les cèl·lules bàsiques de
la societat (ajuntaments, comar-
ques que carregarem el més possi-
ble les tasques econòmiques i so-
cials de gestió : vivenda, seguretat
social, ensenyament, etc., etc. Els
consells d'empresa, els sindicats, les
cooperatives han de jugar un paper
essencial en aquest esforç per trans-
formar els teixits més Íntims de la
nostra societat, democratitzant-la
realment

Sense entrar més enllà heus aci algu-
nes de les preocupacions dels socialistes
catalans de cara a l'esdevenidor. Les idees
necessiten ésser polides i precisades. Es
fonamental, ens sembla, que siguin cla-
rament elaborades si volem precisar
l'orientació catalana democràtica en la
propera conjuntura hispànica Precisem
per acabar que l'evident afirmació nacio-
nal d'Euzkadi i de Galicia, el despertar
de València, ens han d'ajudar a fer-les
triomfar. No hi ha cap dubte que mil
energies dormen també en les « provin-
cias » andaluses i castellanes sotmeses des
de fa segles primer a les lleis centralit-
zadores, després a la férula dels « jefes
políticos » o dels governadors civils

Finalment, la perspectiva d'integració
europea, que deixarem per una altre oca-
sió (i que plenteja també als socialistes
unes essencials exigències) ens és favora-
ble. Es hora doncs de preparar-se a la res-
ponsabilitat de la victòria. Tard o d'hora
és aquesta responsabilitat la que ens exi-
girà l'història.



Tothom els coneix menys la policia

Què passa senyor Creix amb les bandes del " Qué pasa

El senyor Ibanez contra el senyor Ullastres ?
71-ce/oníi ha ciclista deDurant els darrers mesos Barcelona ha

restat sotmesa a la voluntat del grup
d'activistes del « Qué pasa ? », fa famosa
revista de ¡'antic jabalí de les Corts de
la República, menja-capellans i demagog
ben conegut.

Les bandes decidiren prohibir la Con-
ferència que devia donar un capellà belga,
el Pare Levely sobre el tema (ben sugges-
tiu per aquests energúmens): « Déu,
aquest desconegut ». Les bandes assalta-
ren el local, apallissaren algunes dones,
trencaren cadires i s'endugueren la car-
tera (amb 30,000 pessetes) del capellà es-
tranger.

Les bandes després assaltaren la Casa
del Llibre i trencaren e/s vidres protes-
tant, que hi exposessin llibres en català,

Les bandes havien assaltat abans el Fò-
rum Vergés on es feien lliçons de català.

Les bandes apedregaren el Diari de Bar-
celona i la Vanguardia perqué havien pu-
blicat ressenyes d'aquests actes.

Les bandes obligaren a suspendre la
darrera conferència del Pare Levely que
devia fer-se a la parròquia de San Medi.

Coneix aquesta situació el senyor Iba-
nez, governador civil amic del ministre
de la governació ? 1 el senyor Creix espe-

cialista de la brigada social, podria de-
dicar alguna atenció a aquest problema ?
On són e/s perturbadors de l'ordre pii-
buc ? A les fàbriques, entre els treballa-
dors, o entre e/s « señoritos » del « ¿ Qué
paso ? »

Les preguntes, en realitat són inútils.
El consul belga visità ai governador per
protestar contra les violencias fetes al
seu compatriota. La resposta del gover-
nador no degué satisfcr-lo gaire, puix sa-
bem que s'ha cursat protesta diplomàtica:
tot fa pensar que la policia no és gens
aliena a aquests incidents ; que deixa fer
almenys, í assegura la impunitat d'aquests
valents.

El senyor lbañe¿ fa mèrits per permetre
l'entrada d'Espanya al Mercat Comú ! —
En e/s països europeus aquestes coses no
passen — o bé si passen la policia està al
costat dels ciutadans que paguen imposts
— i no de les bandes de provocadors !

Perspectives catalanes en un estat socialista peninsular
per Josep Pallach

La bona discussió d'una ponència pres-
suposa la definició prèvia de les posicions
que en realitat orienten cl pensament.
Sobre el tema que avui tractem graviten
en els socialistes uns determinats crite-
ris que es preferible exposar abans, sense
estudiar-los a fons ara. Heus aci aquests
criteris que son els d'un gran nombre de
socialistes de tot el món :

1. — En el terreny econòmic i social els
socialistes catalans som partidaris
d'un esforç de socialització que can-
vii' les estructures bàsiques de la
societat catalana. Aquest objectiu
obeeix a un doble imperatiu : de
justícia social i de racionalització
de l'aparell econòmic de producció
i de distribució. El ritme de desen-
volupament d'aquest procés de so-
cialit2ació dependrà d'un conjunt de
circumstàncies, tant internes com
externes, però per damunt de tot
dependrà de la confiança i de la
voluntat del poble per a realitzar-
lo. Les formes que adoptarà aquest
procés no són prefabricades, i en
principi no n'excloem cap, per bé
que no ens fiem gaire de les prò-
piament estatals i d'acord amb les
nostres tradicions preferim formes
cooperatives, sindicals, municipals,
etc., etc...

2. — El fonamental és que en el pla
polític els socialistes catalans estem
convençuts que la proprietat social
de la riquesa és real i efectiva — i
susceptible d'assegurar l'allibera-
ció i la promoció de la persona (que
és la finalitat que perseguim) —
únicament si el poble conserva i
acreix les llibertats fonamentals
d'associació, de reunió, de propa-
ganda, etc. etc. i si pot elegir lliure-
ment, en eleccions secretes, els seus
representants a tots els nivells. Les

diverses institucions, polítiques, so-
cials, culturals, econòmiques, han
d'ésser democràtiques : altrament
hi ha potser « estatització » de la
riquesa, però no pas veritable so-
cialització.

Aquestes posicions, corrents entre els
socialistes, es compliquen en nosaltres
profundament pel fet de la nostra lluita
d'emancipació nacional, la qual no obtin-
gué durant els segles XIXa i XXr l'objec-
tiu polític que aconseguiren altres pobles
europeus igualment sotmesos (Irlanda,
Polònia, Txecoslovàquia, etc. etc.) i que.
podia resumir-se en aquesta fórmula : « a
cada poble un estat B.

Aquest retràs històric i l'aparició de
noves forces socials a la península Í sobre-
tot a Catalunya — igualment que la con-
juntura europea actual — plantegen avui
la possibilitat d'enfocar la lluita per
l'emancipació national — (fonamental en
cl pensament socialista arreu del món) —
en una perspectiva distint de la que es
definí a Europa als segles XIX* i XXo,
i que continua tenint vigència a l'Africà
i als antics països colonials. (Les forces
burgeses que semblaren preconitzar un
moment a Catalunya aquest mateix prin-
cipi l'abandonaren molt depressa i el tra-
hiren inclus quan arribaren moments pro-
picis).

Avui doncs nosaltres plantegem una
altre perspectiva històrica que té també
profundes arrels en la vida del nostre
poble. La creació d'un estat plurinacional
n la península és susceptible de resoldre
alhora els problemes nacionali taris i
lambe els greus problemes socials, eco-
nòmics, polítics que el grandiós retràs
històric ha acumulat. L'orientació euro-
peista, d'integració europea, d'aquest es-
lat contribuiria ràpidament a resoldre
bona part d'aquests problemes a condició
que se sabessin cuidar amb atenció les

transicions sempre necessàries i que el
retràs del nostre aparell econòmic fa im-
prescindibles.

La progressiva realització d'una part
del programa socialista — tal com demos-
tren almenys les experiències contempo-
rànies — semblen implicar un augment
dels poders de l'estat que, en el nostre
cas, si no hi prenem compte riscarien de
culminar el procés de despullament de
la riquesa catalana a profit d'unes estruc-
tures burocràtiques que de socialistes no-
més en tindrien cl nom. Serien en reali-
tat filles d'una tradició unitària i centra-
lista que s'ha demostrat abastament es-
tèril. Ara bé, l'actual realitat hispànica,
el monstruós procés de concentració ban-
cària i el seu entroncament amb els mo-
nopolis industrials que dominen l'aparell
econòmic del país, plantegen inevitable-
ment unes determinades formes de so-
cialització que ben sovint hauran de pas-
sar per l'estal peninsular. Es fonamental
per nosaltres saber doncs que cal canviar
cl teixit mateix d'aquest estat, recons-
truint-lo a partir de noves bases demo-
cràtiques i que — des del principi — han
d'afirmar els drets de les nacionalitats
que el constitueixen.

Sense precisions jurídiques o institu-
cionals que no és el moment ara d'escatir
ens sembla que els socialistes catalans
hem de tenir sempre presents les següents
preocupacions :

1. — Plantejament des del primer mo-
ment de l'estructura política de l'es-
tat peninsular que ha de ser de ca-
ràcter federal, o confedera!, — (el
problema no és de mots, és de sobi-
ranies) —, donant als governs dels
estats el màxim de poders polítics
i econòmics.

2. — Es cl propi organisme de govern
català — plenament democràtic —
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