FONS
JOAN SOLER
N." 91

£

REDACCIÓ :
Josep PAT J .ACH
32. av. de la République,
MONTGERON (S. et O.)
ADMINISTRACIÓ :
M. MIQUEL
26, rue des Potiers — Toulouse (H.-G.)
C. Ch. Postaux : 1792-75 - Toulouse Pm* de l'exemplar; 20 francs.

V\

ü ,.w^0°rj
¿ooctf^
jj

MENSUEL

<*>- •.*'

&futcwant

JUNY 1957

fEDERfKIO
DEMOCRÎKII)
SOdflLKlE

Suscripció Pany: 250 francs.

La JklaJura agmilha LA NOVA REPRESSIÓ Tot caminant
L dia primer de juny la Dirección General de Seguridad publicà una nota,
que tots els diaris espanyols reproduïren, anunciant unes importants detencions que la premsa i les ràdios del
món havien publicat uns dies abans. Els
comentaris internacionals insistien en el
fet que la nova repressió franquista
atenyia a. personalitats de tendència demócrata-cristiana i algunes monàrquiques, i dient que eren acusades per
Franco de tenir contactes amb «els partits polítics i les sindicals a l'Exili» i de
cercar «l'acció conjunta de les diverses
fraccions amb el comú propòsit d'enderrocar la dictadura».,
L'importància d'aquesta nova repressió
està subratllada si tenim en compte els
noms i les tendències politics que s'atribueixen als detinguts. La nota oficial
els anomena fent predecir el nom i
cognom d'un «Don» que no estàvem
acostumats a veure aplicat als «sujetos»
detinguts polítics. Deixant de costat
l'anècdota, és evident que el sol fet de
la detenció d'homes que, com Ridruejo
reconeixen la pèrdua de les seves il·lusions falangistes, és un gran esdeveniment en la vida de la dictadura. Aquests
homes diuen avui que les seves il·lusions
sols serviren d'escambell a la més monstruosa empresa , de corrupció, d'embrutiment i de misèria social que ha conegut
mai l'història d'Espanya. Alguns d'ells
foren adversaris de la II República i
altres lluitaren al costat de Franco. Tots
ells avui, segons la nota de la D.G.S. volen
provocar la caiguda i la successió del
règim de dictadura.
Per què els ha empresonat el general
Franco? Per què ha estat obligat a donar
una nota oficial reconeixent l'existència
dels partits i de les sindicals a l'Exili
— d'un Exili que els portantveus del
règim havien ja donat per mort i enterrat múltiples vegades? — Per què ha
de reconèixer que una nova oposició
neix entre els homes i les forces del
règim i ha de dir públicament que avui
hi ha un acord unànim per cercar una
sortida democràtica i sense violència a
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una dictadura que agonitza i que ha perdut els estreps després d'haver perdut
—d'ençà que va néixer— la decència i la
moral?
La resposta és senzilla. L'operació governamental del mes de febrer ha fracassat. El dictador pensava procurar-se
amb el canvi de govern uns anys de
tranquil·litat, jugant com sempre amb
les ambicions i la possible corrupció de
les persones escollides. Però el fracàs
sembla haver estat rapidissim. Fracàs
de l'operació Gual Villalbí, puix que el
principal interessat s'adonà aviat que era
només un ninot entre les mans de
Suances, de Planell i de Carreró Blanco.
Fracàs l'intent de lligar l'Església al
carro de l'Opus Dei, malgrat les promeses de Calvo Serer d'instaurar una monarquia teocràtica que tot-hom a Europa senyalaria amb el dit. I, si la mort
de Bautista Sánchez permetia de respirar al Caudillo, altres militars s'inquieten i protesten de nou.
El govern de fidels guardians no ha
resolt res. I els problemes, implacables,
han subsistit: l'alça de preus, la manca
de divises, el descontent de la burgesia,
la desconfiança de la borsa, la franca
oposició dels intel·lectuals i dels universitaris, la permanent revolta obrera que
Sou's volia afalagar, la pressió internacional que deixa a Espanya al nivell de
l'Iran, lluny d'una Europa que busca els
camins de l'unitat.
Els homes que viuen de prop aquesta
realitat volen sortir-ne sense que una
nova guerra civil endoli les llars i engendri noves misèries: heus ací el que
diu l'acusació.
L'atac del dictador honora les victimes. I ha de crear, per damunt dels
abims del passat que el règim vol mantenir oberts, una nova solidaritat entre
tots els homes i totes les forces que
sentin els imperatius del present i estiguin decidits a acabar amb la dictadura,
instaurant el règim de democràcia i de
justicia que el país necessita i que aviat
reclamarà de nou amb veu més puixant
que mai.

FRANCO A BARCELONA

Per què no ha visitat I9 Universitat ?
El dissabte 15 de Juny els periòdics de Barcelona en un intent indecent
d'explotació de l'entussiasme esportiu, anunciaven que el Caudillo — generós
com sempre — acceptava desplaçar-se a la nostra capital i entregar personalment el trofeu al guanyador de la final Barcelona-Espanyol.
Els catalans no es deixaren enganyan i els crits de Barça ! Barça ! contrastaren amb el silenci despreciatiu amb que el públic de l'Estadi acolli el
dictador i familia. L'escribent Galinsoga prete que Franco ara «està per
Bercelona». En tot cas, ja haurà pogut adonarse que — definitivament — Barcelona no vol saber res amb Franco. Ni amb el seus amics.

ELLS HO SABEN
millor que nosaltres
per Enric BRUFAU.
El desig, de retrobar el nostre pais entre
els pobles democràtics d'aquest món, sovint ens fa interpretar erradament el procés de descomposició del règim franquista. Algunes vegades veiem en una anècdota intrascendent un símptoma clar de la
seva propera ensulciada, i altres vegades,
mancats d'aquestes noves que ens afalaguen, l'ombra del descoratjament ens envaeix i llisquem vers els malaurats presagis. De dalt a baix, de l'eufòria al desencant, i, malgrat tot, la situació real,
indiferent a l'apassionada observació nostra, cada hora, cada instant, va esdevenint
més precària pel règim franquista.
Només l'esfrondrament sobtat del règim
s'acoblaria al nostre doler i, en canvi, a
petites passes, tot caminant, des de hi
seca naixença, la dictadura de Franco s'encamina cap a la mort.
M'adono que és difícil seguir acuradament totes les incidències d'aquesta lluita
que la civilitat sosté contra la dictadura—
és a dir, el progrés, car és el progrés
en la seva ampla significació el que topa
constantment amb l'anti-llibertat franquista.
I ho és més encara per nosaltres que no
podem fer-ho com observadors indiferent*,
sinó que estem sotmesos a l'exaltada pressió de les nostres il·lusions i, sobretot, ai
fet de viure materialment allunyats de In
notra terra.
A dintre d'Espanya ja és una altra cosa.
Cal solament oir la veu dels amics que de
tant en tant venen a veure'ns. El seu discórrer sobre la situació política interior
moltes vegades ens sorprèn i gairebé sempre topa amb la nostra posició de intransigència i amb el nostre maximalisme. L·i
realitat, les possibilitats exactes d'actuació i la certitud que la tasca que realitzen va donant el seu fruit, els dona en cl
parlar una serenitat que ens impressiona
i que nosaltres no tenim.
Es una lliçó, si voleu, expressada en les
paraules que calen, senzilles i entenedores,
encara que sovint a alguns exiliats se'ls escapi de dir que «posen al descobert un
examen poc profund dels jets i una recerca de les causes més aviat suprficial».
Cui té raó? Per ara, els fets van demostrant que ells en saben més que nosaltres.

Ina lletra del Sr. IRIJO
Paris 24 mayo 1957.
Sr. Director del Boletín de Información
de Ia Generalidad.
Muy señor nuestro:
El Boletín número 18 contiene un articulo suscrito por don Josep Tarradellas.
Presidente de la Generalidad, en el que
aparecen las líneas que siguen:
«... ya es hora, para evitar luchas inútiles v amargos desengaños, que expongamos nuestra voluntad de obtener para
Cataluña el derecho a gobernarse a sí
misma sin confundirlo con los que tienen
anhelos respetables, pero muy diferentes
de los nuestros. Si Euzkadi, Galicia, Navarra y otros pueblos españoles desean
una mayor descentralización del Estado,
un mejor respeto a sus tradiciones y unos
fueros más amplios de los que gozaban
anteriormente, tenemos, como siempre, el
deber de ayudarles, pero seria un error
imperdonable pensar y actuar como si
nuestros problemas políticos, económicos,
sociales v espirituales, dependieran de
aquéllos o de principios, mixtificaciones y
de deseos que no tengan en cuenta lo que
ha sido, es y aspira a ser Catalunya-.
La consigna política que se traslada en
las lineas precedentes, cuando fue dada a
conocer p«r el Partido Comunista ile España, la calificamos de «anti-vasca . Reiteramos igual estimación al leerla en ese
Boletín. Y remitimos copia de estas líneas
a ttxlas las publicaciones catalanas v vascas que aparecen en el inundo libre, para
que sepan cuál es nuestra actitud a la
\ i s t a lie aquel texto, que preterimos no
definir.
Hacemos votos por la solidarula-l inteligente v creadora do Cataluña v Eu/kadi,
íjuc nos permita separar de nuestro camino
lo< obstáculos opuestos por consignas neg.itivas ile enemigos francos o encubiertos.
Stivo at., Manuel de IRl'JO.
Hem rebot de la Delegació d'Fuzkadi
a Paris una lletra del senyor Manoel de
Irujo. amb el prer de publicació de la
comunicació precedent.
Aquest lamentable incident ens dona
ocasió de reiterar al Sr. Irujo i als altres
amics bascs la nostra convicció de la
necessitat de la mes estreta solidarUaí
entre Catalunya. Fuikadi i els altrrs
pobles de la península en Uur lluita per
la demoorària peninsular, per les reivindirarions nacionals i per establir la
convivència federativa de les nacionalitats ibèriques.

La delegació exterior de la F.N.E.C.
denúncia la repressió contra els
estudiants
Continuant el treball iniciat fa mesos
ia F N EC ha denunciat la repressió
franquista i el S E U . davant del congres
LJatino-Americà d'Estudiants, que ha
tingut lloc recentment a la Plata Amb
la col-laborncio d importants personalitats catalanes i espanyoles, s'ha
aconseguit que aquest Ctmgrés adreci
una protesta directament a l ' U N E S C O
Pels mesos vinents l'acció de la F N
EC ha de d;rigir-se sobretot vers el
proper Congre* de la C.OSE.C. i per
obtenir la solidaritat econòmica vers els
estudiants detinguts

ESPHNYfl SOTO EL SIME DE L'OPUS DEI
ACTIVITATS DEL NOU AJUNTAMENT : DESENCANT.
L'entussiasme dels tinents d'alcalde del
«nou ajuntament del senyor Acedo ha
sensiblement decaigut. Després d'una bona tongada de conferències de premsa,
curulles de projectes, els tinents d'alcalde
han ralentit les seves activitats orals. La
causa és senzilla: dels 77 dictàmens estudiats en les reunions recents, 70 són
de tràmit. Els altres 7, parlent de diferents qüestions tan greus com els reflectors del Palau de Montjuich, o el quiosc
de la plaça de Lesseps...
V n dels dictàmens, però, preveu una
mesura urgent i important: és l'augment
de les tarifes dels taxis, que ja iian començat a regir aquest mateix mes.
Dels problemes de la vivenda o de les
escoles—que són cada dia més greus a
Barcelona—ni una paraula.
I és precisament «Desiino»—que ningú
acusarà de marxista, ens sembla—, el que
diu la causa d'aquest desencantament. «Les
ralitats econòmiques no permeten portar
a terme els plans tan desitjats'.

ON SON ELS DINERS ?
E.S per a resoldre aquestes realitats économique!, (¡uè el senyor \arci.s de Carreres ex-possible f u t u r ministre i actual tinent d'alcalde de finances ha anat recentment a Madrid. En efecte, és a Madrid que cal anar a buscar els diners que
surten de Harcclona i de tot Catalunya.
EI flamant tinent d'alcalde s'entrevistà
amb .Arrcsr, amb Sanz Orrio i amb altres
ministres falangistes. Cercant cl recolzament de l'Opus Dei veié a Sánchez Rodó.
Finalment, el ministre de Finances digué
que fi finançament fiels pressuposts extraordinaris haurien d'ésser estudiats. /
.Víwi.s de Carreres M>/S pogué comentar
amb dual Villalbi •/ 'incompremiõ
del
«mot del poder.
\arcis de Carreres i Gut¡¡ Villalhi han
sentit a parlar de l'autonomia municipal?
Coneixen ihi.stôria d un tal doctor Robert^
Saht n cl ;>(|(/«T que té la manifestació
ineifuivoca de la dignitat ciutadana per a
7V<¡o/</r» «-/s ;>r<>/>f<"mrs de la Ciutat?

LA NOTA DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE SEGURETAT
i les denúncies de l'OPUS
La notti de la direcció general de
S«'gurrtat rt< l'unit la detenció (f Antonio
Mcnchaca Caringa, acusat d'ésser el
ix>rf«7»/n» </«- Ics Juntas Militares Militares de Acctòn Patriòtica : del marqui:* </«• Stitru-ttcgui. df concgtuia família monàrquica^ de Francisco Herrera Oria, gfrrtuï drl hislw í/«- Málaga i
antic inspirador de -El Debate i de
Iti CEDA. ,/,- Enrique Tierno Galí-an,
catedràtic di' Dri't à ri'nncriitat de
Salamanca i conegut europeista; de Dionisio Ruirîifjo. fï-dirigent df Falange;
df Vwfor Pradrra. Raúl Moroiio. Gerinán A'gumoia. Fermín Solana -que
( i'Htprraifn amb els anteriors per aconf c fuir la tinguda drl rrgim franquista*...

l>
La majoria dels detinguts figuraven
<l en cl famós informe de l'Opus que deJ • nuncio al general Franco, els nuclis
{ d'oposició al règim.

EL DISCURS D'ULLASTRES
El senyor Ullastres, que no sembla tenir massa compte encara de les advertències que li haurien prodigat durant la
seva recent visita al Vaticà, s'oferi per a
reemplaçar a Gual Villalbi que no volgué
asistir a la fira de Mostres, i representar
el Caudillo en el banquet de la Cambra
de Comerç americana. En el seu discurs
escamotejà íiàbilment els temes essencials
plantejats per l'ambaixador americà, entre
altes, el de Mercat Comú Europeu; el de
la Zona de Lliure Canvi i se'n sortí amb
une sèrie de llocs comuns sobre el »diàleg entre l'Administració i els administrats», anunciant també una possible des-

ELS ESTALVIS QUE

centralització de funcions econòmiques,
que no passarà de projecte.
Pel que fa al desastre econòmic que viu
el país, el senyor ministre preconitzà una
solució: l'estalvi. L'estalvi dels particulars,
evidentment. Perquè de l'estalvi de les empreses estatals no en va ni tan sols parlar... Segurament devia témer l'escàndol de
Suances i de Planell.

DIMITIRÀ GUAL VILLALBI?
Gual Villalbi que devia «coordinar els
ministeris econòmics», ha quedat tan apagat d'ençà de l'escàndol de Planell, que
no tan sols no coordina res, sinó que no
té ni despatx per treballar a Madrid.
Els amics de Franco, burlant-se d'ell, li
diuen «Chamaco», «per què, com el popular «novillero», només actua a Barcelona.»
I nosaltres tornem a demanar: Quan
dimitirà Gual Villalbi?

POT RECOMANAR

EL SR. UL LASTRES

LBIIF ESPMNOLI IfS PRESSUPOMOS
L règim actual d'Espanya tendeix a l'empobriment progressiu del país 1
com que els que n'estan mes convençuts sór\ els que usdefruiten el
poder, d'aci l'hemorràgia constant de pessetes i l'evasió de capitals
nogens dissimulada. Només un règim de criminals i de vessànics pot oferir en
el curs del 1956 un augment de 15.220 millions de pessetes, equivalents a uns
305 milions de dòlars, en els mitjans de pagament. Durant el 1955 l'augment
havia estat de 8.862 milions però la marxa vers el precipici pren major velocitat a mesura que es va podrint ^1 règim franquista. Amb el senyor Gual
Villalbi. com sense aquest senyor, les coses segueixen igual : en el mes de
març darrer la circulació fiduciaria va augmentar de 1.329'4 milions, arribant
ñ la xifra de 55.868'9 milions de pessetes.
A fi d'aquest mes de març l'exportació de taronges i fruites citriques havia
arrivât a 206.762 tones contra 640.829 en igual data de l'any anterior. La proQucció agrícola i industrial, en lloc d'augmenter, havia disminuït car, malgrat
l'anunci d'una major producció d'electricitat, les restriccions imposades al
consum indiquen una baixa manifesta A què ve, doncs, en termes econòmics,
aquest 0augment desaforat dels mitjans 1de pagament? Al suposat augment dels
salaris A la puja exorbitant de preus'
Ve de per tots quatre punts cardinals car la única tasca dels que s'han
apoderat d'Espanya és saquejar-la, devorar-la, reprimir qualsevol intent de
rehabilitació i de millora, i abandcnar-la després amb les alforges pienes
quan la situación es faci insostenible. Els pressupostos de l'Estat franquista
ens en donen la pauta : en deu anys, el pressupost ha passat de 14211 milions de pessetes a 43080 milions, sense comptar el dèficit de les administracions paraestatals autònomes que. com sabem, són una forma més de succionar la riquesa del país
El pressupost del 1956 pujava 35834 milions o sigui 8.000 milions menys
que el de 1957 I cal veure quines són les partides del pressupost que justifiquen
aquest augment fabulós: las classes passives passen de 1.177 milions a 2.352;
el ministeri de la Governació de 4330 milions a 5432; el capítol de despeses
al Marroc, de 1.204 a 1 456 milions, i la pobra Falange passa de 81'7 a 102'1
Només amb aquests botons de mostra n'hi ha prou per a que se sàpiguen
quines són les causes generals que produeixen la inflació.
El senyor Ullastres es va atrevir a parlar de la supressió de ¡es despeses
improductives. Si fossin Improductives, rai! Augmentar el nombre de Jubilats
per a fer lloc a altres parasites, augmentar els policies i els mitjans de
repressió, i augmentar les despeses de la Falange, convindrà el senyor
Ullastret que no és solament augmentar despeses improductives, sinó regar el
gram. multiplicar els microbis, extenuar les forces de producció per a deixar
el país desert i perfeccionar-lo en el que és : una colònia africana
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TEMES SINDICALS
Ei nostre amic J. Gilabert ens trameté aquest article en ocasió d'una pretesa
«reorganització» de la UGT de Catalunya a l'exili, que semblava o una maniobra comunista o una nova manifestació d'aquestes múltiples activitats poc serioses que
agiten de tant en tant alguns exiliats.
Com que la UQT catalana ha estat ja reorganitzada a l'Exili, i han estat democràticament elegits els membres del Secretariat, el problema ha trobat la solució
lògica i normal que recomanava el nostre company, i per la qual cl M.S. de C. ve
lluitant des de fa anys a dintre i a fora de Catalunya.
UN SECRETARIAT FANTASMA
nectar amb els companys que lluitaven
heroicament a l'interior de Catalunya.
Fa uns mesos que a Mèxic va publiSuposem, que, per raons alienes a la
car-se un Butlletí d'un anomenat «SecreU.G.T. Miquel Ferrer, Secretari general,
tariat Ampliat de la U.G.T. de Catafrenà
l'estructura orgànica a l'exili de
lunya». Miquel Ferrer i sis amics seus,
la U.G.T. Semblà que no es vulgues
sense altres mèrits que haver estat eledonar compte de que sense l'estructuragits per càrrecs de direcció sindical a
ció d'unes Seccions que plasmin, sugeBarcelona, fa dinou o vint anys, s'eregien
reixin, dirigeixin i renovin la direcció
ells mateixos en màxims dirigents d'una
aquesta restarà fatalment eliminada per
de les dos grans forces sindicals de la
manca de base on sostenir-se. Però. malCatalunya d'ahir. De bell antuvi vàrem
grat tot, no es féu res concret i el «Secreure que l'esperit d'una moderna Pecretariat» deixà d'actuar. El «Secretari
nèlope impulsava aquesta activitat, però,
general» pel seu compte, publicà alguns
veient que el seu «Secretari general»
documents i recava la signatura, quan ho
publica articles intentant justificar un
cregué oportú, dels seus dos companys,
passat per arribar a la realització prei,
posteriorment, d'alguns Secretaris de
sent, creiem que, com a membre substiFederació
que han evolucionat cap els
tut que vaig ésser d'un Secretariat antenostres punts de mira. Finalment, acabarior, tinc el deure de fer alguns aclarida ja la guerra, l'any 1946 es deleguen
ments.
les funcions d«l Secretariat a nuclis que
El mes de novembre de l'any 1937 va
actuen
a l'interior i des d'aquell moment
tenir lloc a Barcelona el III Congrés
molts considerem que l'acció i funció didel Secretariat de !a U.G.T. de Catarecta correspon als que heroicament
lunya. Tenint en compte la prepondelluiten dintre de Catalunya, i, si s'escau
rància adquirida per aquesta organització
alguna
estructura externa, als companys
és lògic que la reunió tingués un èxit
de França per raó de la seva situació
espectacular i que àdhuc es prenguessin
geogràfica.
resolucions favorables per a la guerra
I ara, deu anys després, ens trobem
que veníem sostenint contre les forces
que vol fer-se reviure a terres d'Amèrica
feixistes internacionals. Per la immensa
un
anomenat «Secretariat de Catalunya».
majoria dels delegats assistents era una
Què ha passat? No ho sabem ni ens ho
aspiració que la U.G.T. de Catalunya
han explicat, però creiem que s'intenten
tingués una ampla autonomia orgànica
prendre posicions de cara n un futur
i les seves il·lusions no foren defraucanvi del règim polític de casa nostra
dades puix els acords adoptats en aquest
Sí qualsevol activitat s'hagués de reflecsentit foren ratificats amb la seva pretir solament a l'exili no ens preocuparia
sència per la Comissió Executiva d'Esmassa, però el perill de que això entorpanya i la majoria de Secretaris generals
peixi la tasca dels nostres companys de
de Federacions d'Indústria. En l'aspecte
l'interior ens fa reaccionar.
polític i de càrrecs de direcció va jugar
I es dona el cas que una de les priun cop més la pressió del P.S.U.C. En
meres propostes que fa aquest pretès
una època normal mai no s'hauria ager«Secretariat Ampliat» és demanar la
manat la U.G.T. de Catalunya amb el
incorporació al mateix de tots aquells
P.S.U.C. ni mai no s'haurien elegit almembres que foren elegits l'any 1937.
guns membres directius de poca tradició
Es que el company Ferrer pateix un atac
en el camp sindical de Catalunya com
d'amnèsia i ja no es recorda dels insults
per exemple el president i secretari
que
ens dedicaven? Jo sóc dels que tinc
general d'aquell Comitè.
memòria i afirmo que mai més els
L'any 1940 à Mèxic, i a la majoria
comunistes no em dirigiran ¿Que no es
de països d'Amèrica, es produeix el
recorda l'arruc Ferrer que en un escrit
trencament de moltes organitzacions sinper ell redactat i signat per tots es
dicals i poütiques per creure arribada
comprometia a portar davant la vindicta
l'hora d'eliminar les maniobres imposipública a Vidíella per traicionar els
cionistes dels elements comunistes. El
companys de Catalunya 7
Secretariat de Catalunya de la U G T .
Al marge del greuges personals, polítics
passà la mateixa crisi. i. mentre la mai sindicals, que hàgim pogut rebre cal
joria seguia fidel a les orientacions del
tenir
en compte la realitat í no caure
P.S.U.C.. una petita minoria, composta
en coses que. si no fossin massa seper Miquel Ferrer. Joan Fronjosà i el que
r.oses. podrien semblar ridícules Es que
signa s'aixequen en defensa de la lliberde bona fe creu Miquel Ferrer en un
tat orgànica sindical 1 contra la teninstiturionalisme
sindical que li permet
dència comunista Aquesta minoria pumantenir durant vint anys un càrrec
blica l'any 1941 el seu primer document
sense mai haver rebut una ratificació de
dirigit als ugetistes lliures el qual és
confiança dels seus electors a l'exili''
replicat per l'equip comunista VidiellaEs que no passa el mateix amb ris
Moix-Mofinero amb els insults més grolamics
que diuen representar les Federalers on no manquent els de covards
cions d'Indústria' Cal fer les coses setraïdors, lladres, confidents, etc Malgrat
riases Aquesta és la primera condició
tota classe d'amenaces es sedueix endade l'acció politica i sobretot de l'acció
vant i el mes d'agost del 1943 es consindical
voca una reunió de militants de la
Joan GILABERT.
ciutat de Mèxic Aquesta reunió es enMèxic. 1957
torpida per un assalt d'elements psuquistes que produeixen fets de sang Es
Société Générale d'lmprewion
segueix el camí i es prepara rorganUToulouse
zadó a tots els països lliures per a fer-la
Le gérnnt : A. IBORRA
més endavant extensiva a Europa i co-

NEGRES I BLANCS
Per M. SERRA I MORET
LS hindús, inspirats per Gandhi, van inventar el dejuni com una
arma de combat, sublimant així la doctrina de la desobediència civil
predicada per l'americà Henry Thoreau i l'apòstol rus Lleó Tolstoy.
£1 dejuni va convertir-se sovint en vaga de la fam i va culminar a Irlandaj
en el sacrifici de Mac-Sweeny, l'heroic alcalde de Cork. Quan «1 combat ha
de menar-se amb manifesta inferioritat material, el lluitador civil ha trobat
una forma de superació que dramatitza la lluita amb la suprema aurèola que
el poble sap comprendre i accepta com una lliçó superhumana.
Catalunya i la democràcia espanyola que sostenen una lluita contra un
enemic relativament poderós i paorosament bestial, han de trobar l'instrument moral que situï el combat en el pla de l'èpica grandiosa, allà on els
masells i els insensibles arriben a comprendre que han estat derrotats.
O al menys depassats sense revenja possible. En això els barcelonins tenen
el mèrit d'haver inventat una variant de la desobediència civil que ha fet
escola per bé que no haguem vist reconeguda a la nostra estimada ciutat}
la patent d'aquesta arma avui generalitzada. Es clar que el mot boicot prové
de l'isolament total a que la vila irlandesa de Mayo va condemnar l'odiat
agent britànic, capità Boycott, cap l'any 80 del segle passat. Però el mot
s'ha estès tant com la pràctica del boicot envers les persones, les entitats
0 els productes que la societat rebutja o condemna. Abans, a Catalunya,,
això es feia instintivament i la forasteralla intrusa i colonialista no trobava
pels pobles i les viles altra cosa que refús i absència de tota relació i de
tot contacte.
Fou en 1951 que Barcelona va fer el primer assaig de boicot o de vaga
de tramvies i altres mitjans de locomoció. La gent, sobretot els treballadors,
es sacrificava, caminava i feia distàncies enormes amb decisió i disciplina
per tal de seguir la muda consigna de la resistència, de la desobediència
civil. El règim «s va sentir colpit, impotent, i el poble va guanyar. Es clar
que, després el Gran Mongol, pitjor que Gengis Khan, va apretar més les
tenalles del seu sadisme congènit i va trobar un governador super-energùmeni
en la persona de Felipe Acedo. Però la vaga dels transports es va repetiraquest any i aquesta vegada la van imitar, amb més curta durada, Madrid i)
Sevilla. I de que la vaga es va guanyar, deixant de banda les tarifes tramviaries que ben poc interessen, en són prova tes manifestes preocupacions del
Gran Mongol i la seva escombrada d'un govern de gàngsters substituït per
Opus Dei & Cia.
Pero no solament ha fet escola a Espanya l'invent de la resistència
barcelonina. Els negres de Montgomery, la capitai de l'Estat d'Alabama,
allò que als Estats Units en diuen el «Deep South», cansats de la discriminació racial, capitanejats pel Rev. Martin Luther King, van organitzar el
boicot dels autobusos de la població i, malgrat totes les mesures intentades
per a limitar-ne l'eficàcia, al cap d'un any veieren guanyar la causa llur
1 acabar-se el règim de discriminació racial en els transports de la ciutat
que és en aquesta matèria una de les pitjors d'aquel « Deep South».
I el mateix va succeir a la Unió Sudafricana on la discriminació racial
és tant o més ferotge que al Sud dels Estats Units. Els bantús, natius d'aque-,
lles regions, van decidir boicotejar els autobusos que van d'Alexandria a
Johannesburg i durant mesos han fet a peu la distància dels disset kilomètres
que separa les dues ciutats. I els bantús, també han guanyat, com;
els negres de Montgomery i els blancs de Barcelona. Es a fi de comptes la
valor moral de la lluita i la grandesa del combat el que compta. Els catalans
ho saben i en les sofrences d'avui veuen l'infantament de la llibertat i de
les grandeses futures.
REUNIÓ DEL CONSELL
DE COORDINACIÓ
DEL MOVIMENT SOCIALISTA
DE CATALUNYA
El Consell General del M.S.C, ha convocat la reunió del Consell de Coordinació del M.S.C., el qual es celebrarà els
dies 16 i 17 d'agost, a Perpinyà.
Com cada any, el Consell de Coordinació deurà examinar els principals assumptes polítics i fixar la posició del
MS.C.. elegint els òrgans dirigents de
la nostra organització. Igualment aquest
any deurà estudiar i aprovar el reglament
interior del MS.C.
El Butlletí interior del M.S.C. publica
el report del C. C. í les diferents posicions polítiques enviades pels militants
i per les seccions.

COMUNICAT
DE TREVA CATALANA
Entre els partits i organitzacions que
formen «Treva Catalana», en analitzar la
situació política actual, han sorgit diferentes maneres d'apreciar l'actuació a
seguir per a menar la lluita contra el
règim franquista i per te llibertat de
Catalunya i de tots els pobles d'Espanya.
Per aquest motiu acorden la dissolució
de l'esmentat organisme. Fan constar que
«Treva Catalana» ha constituït una primera etapa en el camí del reagrupament
de les forces catalanes antifranquistes,
creant entre tots nosaltres un clima d'amistat i de cooperació. I confiem que en
un futur no molt llunyà, i en unes altres condicions i noves perspectives, ens
permetrà arribar a més completes i satisfactòries realitzacions.

18 anys d'Ajuntaments
franquistes
MANQUEN MES DE 70.000
VIVENDES A BARCELONA
Com pel problema de les escoles del
qual parlàvem en l'anterior edició, els
nous tinents d'alcalde del senyor Acedo
Calunga, van descobrint lentament l'inmensitat dels problemes que els anys
d'ajuntaments franquistes han creat a
totes les poblacions catalanes. Entre
aquests, el de la vivenda és preponde~
rant a Barcelona.
El senyor Santiago Cruylles va parlar amplament d'aquesta qüestió en la
darrera reunió municipal. Va exposar
uns plans magnífics de barris residencials amb metge, camp d'esports i sales
de reunions; plans per l'estudi dels
quals—en la realitat—podem recomanar-li la visita de les municipalitats socialistes d'Austria o dels països escandinaus.
La realitat de Barcelona, desgraciadament, és molt diferent. Heus ací algunes xifres:
Durant l'any 1956 hi hagué a Barcelona 12 mü casaments i—fugint de la
misèria del .camp espanyol—, arribaven
21 mil inmigráis.
Durant l'any 1956, doncs, per a satisfer aquestes necessitats «normals» de
casaments i inmigráis, s'haguessin necessitat 14.000 noves vivendes. Però només n'han construit 5.200, segons dades oficialsA aquest dèficit anual cal afegir un
dèficit anterior de 60.000 vivendes t es
comprendrà fàcilment els camins del
desastre que continuen seguint els ajuntaments dictatorials, incapaços d'afrontar aquest problema.
El senyor Cruylles, en efecte, reconeix que ell no el podrà resoldre i en
comptes de dimitir—o de cercar una
altra solució, que reclama un canvi polític profund en la governació del país—
acabà demanant la col-laboració de les
entitats benèfiques!...
PAU CASALS
Tots els nostres llegidors coneixen ja
l'accident que sofri el Mestre mentre
dirigia l'orquesta que preparava el festival de Puerto Rico. Com tots els catalans, nosaltres ens hem sumat a les
mestres d'amistat que Pau Casals ha
rebut desitjant-li un prompte restabliment.
Igualment, els socialistes catalans ens
hem sumat a les personalitats i a les
entitats de tot el món que han sol·licitat
pel Mestre el premi de la Pau.
VII 9 APLEC DE LA SARDANA
Tolosa del Llenguadoc,
7 de Juliol del 1957
Per setena vegada consecutiva a França l'APLEC DE LA SARDANA, «lliure
manifestació de catalanitat en terres de
França», tindrà lloc a Tolosa, Capital del
Llenguadoc, el primer diumenge de Juliol, dia 7, matí i tarda, acabant-se amb
una exhibició folklòrica catalana à càrrec dels Grups Folklòrics del «Foment
de la Sardana», de Perpinyà, i de la
«Llar de Germanor Catalana», de Tolosa.
La Cobla «Combo-Gili». de Thuir, assegurarà la part musical.

