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ORGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

1957: Balanç catastròfic per Franco
Els esdeveniments d'Ifni demostren el fracàs total de la política exterior franquista. Es amb les
mateixes armes que Franco els entrega, que els moros ataquen avui «El Imperio Azul». Malestar
entre els quadres de l'Exèrcit.
A Barcelona, entretant, 4 dies enters de restriccions elèctriques. La central tèrmica de Badalona, que Franco inaugurà amb gran pompa, no funciona. La central d'Escombrera, tan famosa
com «l'spoutnik» tampoc no serveix.
Els queviures augmenten de preu i els salaris es mantenen bloquejats. Els problemes que suscita el Mercat Comú preocupen els medis finances i industrials.

D'IFNI AL MERCAT COMÚ
Per Josep PALLACH
Potser una de les principals catacterístiques del règim franquista és el seu esforç
per a fer viure el pais lluny dels problemes reals que avui el turmenten. La lectura dels diaris es alliçonadora. No pensem
pas que els periòdics dels altres països
reflexin exactament les crisis, els conflites
o les tendències d'una societat en moviment, sotmesa a les exigències d'un segle
en plena transformació d'estructures socials i culturals. Tots deuen deformar més
0 menys la realitat que haurien de descriure. En els països totalitaris de l'Est,
aquesta deformació és gairebé una exigència governamental. A l'Occident, la premsa capitalista ofega sovint la veritat, la
transforma diversament segons les exigències de les empreses privades. Però tant
als països comunistes com als capitalistessi som conscients d'aquests elements de
deformació no ens serà difícil fer-nos una
idea del món real en pi qual vivim, i dels
problemes que hem d'afrontar, amb la
simple lectura dels periòdics o Revistes.
A Espanya, la situació és molt pitjor. La
voluntat de l'Estat seria que aquest món
real no existis, i com que no pot volatilitzar-lo, obliga els informadors a ignorarlo. I així la premsa ni tan sols esmenta
fets i esdeveniments que en altres llocs
podrien ésser valorats diferentment, transformats, però no negligits. El periodisme
franquista és l'expressió conscient del desig
suprem del Caudillo: separar Espanya del
món, aturar el temps, apartar els homes
que hi viuen de l'època que malgrat tot
els penetra per tot arreu. Dreçar aquelles
muralles de les quals parlà un dia Franco
1 que avui —ai las !—• ja tenen finestres

i no poden resistir els corps feridors que
menacen les dictadures.
PROBLEMES INTERIORS.
I PROBLEMES EXTERNS
Així ocorre amb /els problemes interiors,
socials i econòmics, com per les qüestions
culturals i d'educació. Igualment, passa
amb les orientacions de política exterior.
El franquisme, diferentment d'altres dictadures que cerquen orientar la consciència pública, sense permetre la més lleu
crítica, però dirigint-la vers algun sentit, viu
avui exclusivament de l'estemordiment
d'aquesta consciència. I el que cerca per
tots els mitjans, és que no existeixi en
absolut.
I com que la consciència és primer de
tot réflexe d'una realitat externa, el millor
es anullar aquesta realitat. Naturalment això
és impossible. I, a desgrat de tants d'obstacles, els fets reals s'imposen al pais. Les
inundacions de València demostren que el
règim hidràulic espanyol resta en l'estat
< prehistòric» de sempre. Cada any, les
restriccions elèctriques asseguren quelcom
de similar. Els accidents gairebé diaris dels
trens denuncien la situació dels transports.
Les vagues i les protestes obreres criden
contra el desequilibri econòmic i l'injustícia social. Les revoltes universitàries tradueixen l'impotència d'un sistema d'ensenyament fracassat en tots els plans. Les detencions de gent d'idees dretanes indiquen
que les forces conservadores han perdut la
confiança en la dictadura. Però, contra
aquests fets d'ordre interior, la dictadura
té armes encara potents. La guàrdia civil
reprimeix els obrers, i el pobre senyor Gual
Vülalbí intenta tranquil·litzar a la burgesia
catalana dient-li que la causa de la crisi

és l'afany de luxe de les mestresses de casa.
Els diaris no parlen dels accidents de
ferrocarril. S'organitzen subastes per ajudar
els sinistrats de València i es falseja el
nombre de morts, quan no pot dir-se que
no n'hi han. Qui dia passa, any empeny:
aquest és el lema de la dictadura. I així va
empenyent els anys, bo i obrint esvorancs
en el cos viu del país.
LA GUERRA D'IFNI
I EL MERCAT COMÚ
Pels fets d'ordre exterior, però. ni la
repressió es possible, ni el silenci és fàcil.
I així la nova guerra del Marroc que s'ha
suscitat a causa dels incidents d'Ifni, després d'ignorada, ha hagut d'ésser anunciada per la premsa. L'opinió -—val mé^
saber-ho— s'hi interessà escèptica.
Però els quadres de l'Exèrcit, al contrari,
hi són pregonament interessats. Algunv
d'ells havien manifestat llur descontent per
la política pro-àrab de Franco. I heus ací
eme, en quatre dies, els trets dels beduins
han esmicolat la faramalla de la «gran>
política estangera de Franco. La desconfiança i el descontent regnen entre els militars. Ifni posa el punt avant final —el final
serà Ceuta i Melilla— a la política sdici'da del «Imperio», amb la qual la relativa
consciència professional dels militars anava
també empenyent els anys.
En un altre pla, el Mercat Comú, fa el
mateix amb la burgesia. La cosa no és tan,
ràpida com a Ifni. Però les contradiccions
entre els interessos cerealistes de Castella,
els productes valencians, la indústria pesada del Nord i la transformadora de Catalunya entren en una nova fase amb les
perspectives d'un Mercat Comú Europeu
que ha de començar a preparar-se el primer de Gener del 1958... La gran banca,
que avui domina totes aquestes activitats
econòmiques, ho sap. Desitjaria continuar
visquent arrapada a l'Estat protector i cor
(Passa a la pàg. 2)

PIGMEU, PARLA

per M. SERRA I MORET
WN(WWWWWWW*S
No creiem pas que e!s soviètics s'hagin sentit particularment afalagats per
la remarca que va fer al règim llur i a llurs reeixides científiques el Caudillo!
d'lip pan ya en el diseurs d'inauguració de la central tèrmica d'Escombreras. Si
altres mans no els aplaudissin ben trist hauria estat el destí llur. Ells ^aben,
però, que la idiotesa sol ésser ingènita i inguarible i que no calen exhibiciones
i discursos per a manifestar-se. El confrare de Franco, l'invicte Oliveira Salazar
de Portugal, tan antidemòcrata, antisocial i anticristià com ell, té almenys !a
virtut del silenci i d'abstenir-se d'exhibicions estúpides com un animal de circ.
Inaugurar una central tèrmica és cosa que s'estila des de fa una centúria
arreu del nuïn—àdhuc a Espanya—sense bombo ni platets, posant en marxa les
calderes i sense que ningú no s'astori. Llençar un sputnik a rodar per l'espai
interplanetari és rosa nova i important encara que ho sigui menys que l'invent
del gramòfon, de la peücilina o de hi transmissió del so i de les imatges sense
fils. 1 l'èxit científic dels soviètics podi i convertir-se en una festa de lamilia o
de parentiu encara que l ' u n se n'anés espui> a m u n t i l'altre es quedés a Escombreras.
En realitat, això vol dir que Espaiua. en tots sentits, està per fer i que les
rxcel.l» ncies del r e f i ï n de Franco i de!> anteriors es demostren inaugurant a
grans cuts, en i · i ^ j . una central tèrmica. Fruico ha volgut posar en evidència
a q u i n n i v e l l rs troba el pais i el d'-srnvolupament de la f ¡encía, la tècnica, el
treball, la riquesa i la c u l t u r a dels pobres ciutadans. l'ero la idiotesa no és exclusivament f r a n q u i s t a i no manquen eK q > ; e i reuen que l'rimo de Rivera va fer
carreteres i qn»- Mussolini va fer a n a r el-, trens d'Itàlia a l'hora. El que caldria
és »»studiar els balam.os ile les dictadures però com que totes desemboquen :>n
guerres c mentre es ía molt d i f í c i l de concretar els desastres que reporten.
Els soviètics, amb q u a r a n t a anvs d'cxperu ncia, han après molt i poden
donar lliçons h-> q u a l s , n a t u r a l m e n t , no les destinaran a Franco ni als pigmeus.
Ells hau p « ' g u t c o n s t a t a r (pie tots el- èxits llurs, tant 'l'ordre c i e n t í f i c , com economic, coin nuirai, son f r u i t de la democracia que van implantar sobre les cendres i|el despotisme tsarista. i saben també que la manca d ' u n p u l r n é v - e l pulmó
de la denuvràcia viva i operant ---és justament el que els priva de situar-se a la
c a p r a l e r i de la c i \ ü i t / . n i o . de la riquesa i el progrés. Però q u a r a n t a anys és
un peüode c u r t i no és poden cremar totes Us etapes. Al cap de quaranta anvs.
llem.ar '•! p u n i e r sputnik és una proesa A K span va. al cap de quatre centúries
de c f u t r a ! . > r i n - i t ¡. x;., .n-.tue. ciis fM^'i' 1 !!! a escoltar Franco dient nicieses, esp>-: a n t q r. • una benign.i providi-m i i en> Muir 1 , de tot mal.
1 s'escau q ' i f la v i ' l a per el! i sola en> f n--» uva e! » a m i i ens diu la veritat
més r«>!;'ido:a. ' " s p a n a . t < - i r a de p i g m e u s , h i anat comprovant de manera indubit, ibi-- per m i t ; à <!•• li-s lleves m i l i t a r , qiif e!s espaïu o!s en aquest* darrers anys
fuui ,uiy:i f t i t . i t d ' a l ç a d a i son per terni:- m i u de dos a sis centímetres niés alts
que no eren abans \,i rosta ^'ii:.-- de veure i p : i - els mituons n i : - - han anat
»•ut: ui t ••!) q u i n t a d irre r i m e n t - 'n precisament e!-- (pie van neix»-: en els anys
d'- ' v urta«!:! K ' - p u b ü c . i }[<•<;-, . u i i.,;.i prova fisiologica evident de les v i r t u t s
• ! ;n t ' U ' . t ' ì N i t u r i pari.» Sens,- discursos. \mb uns q u i n t s anvs d<- h'epublica i
d ' A u t o n o m i e s 1rs t e r r e s d ' F s p a t n a s ' h i u r u - n s.uifat haurien d-'^ipan- cu t les
H.irdes i -'N ¡:<;me-;s i i-o h a u r i e n ) conegut l ' e i i v i u m ' - n t i la vergoiiv.i de ço
n !\e t Fr uuv i el franquisme
D'IFM AL MERCAT COMÚ
i Ve de la pair- D
r o m p i l i de la du t.ului.t. peri') tem eU
des ^tres que en pi.»V rel.itiv anu-nt c u r t
sor-jjir.m ¡ne\ i t a K l e n i c n t sitio fs preuen mesures i|ue, t u una r) a l t r e tonn.» t amb totes
les t r à n s i t ions necessàries, ens permetin de
resoldre e!s prob!< mes d<. l'umiu -u-;ó reo
ué'itmM europea
Dues J,. ¡f> .ri ms forces protei ¿orefiel r e d i n i f r a n q u i s t a
l'Exèrcit i I.« Burgesia sein .um lami*'1 \ f( times ile la politi« a
d'estruç pretemiéis del Caudillo. La sortida
a .»i pie--ta polític.« només el poble la pot
trobar I.« i onsnénc ia d aquesta realifat.
que pnx -Limaren fa un am 1rs noves ¿enrraeions mmemtàne-v é--> rada vegada
més v i v a entre e!s tu baüadors que no
i'han ohlul.it mai No tard.tr.tn molt a demosfrar-ho
R A F A E L CAMPAI.ANS
( V e de I« pa*. 4)

sr d'ismes. J4 fossin del camp nacional o
del camp social

Ema'ment. un dels últims dies de Sot t rubre, ni.ina ofegat a les platjes de- Torrt dcmb irr.i. lióme jove. tenia tfi anys.
("at l'urna \ e i a desaparèixer mia ur.rn person.ilit.it dels ú l t i m s anys i el Socialisme
cátala un de's seus més grans precursors
S<H I A L I S M F I SINDICALISME
A CAT\LUNVA
( V , Je |j p4»¿ ,t)

¡ e v t e mir !,< ni pot tenir per les se\ts
idet v a! so i!t- Jrets i dYxplnsious de homÍH^s J dir l'exrrnple ile c i v i l i t a t - de seren i t a t i ii«< tolerància (¡ne va donar en el
s«"t temps inalcr.it la profunditat de les
s<-\;-s opinions i les conegudes polèmiques
que v,i tenir.
I es reposant ì.imlx'-. estar sfÇur que.
àdhuc M troU-tn jiosicioris ;*x raonahles
d'.iloins. trobarem un.i voluntat Coneral
qii«- en pern»rtr.'». .mi rm pl.ni esperar-ho.
<Se revifis t ru i r moralment i materialment el
nostre PAÍS, per veure I prendre de nou el
r,un i tie l'e^oluci«'« ' del progrés dels pobles.

Manifest dels Estudiants de Catalunya

A»f*ct*f
del fatar

Després de la inauguració oficial del present curs feta a porta closa—les portes closes han esdevingut un símbol a la nostra Universitat—, ens sentim obligats
a adreçar-nos a l'opinió universitària—professors i companys—amb el propòsit
de situar les nostres conciencies i anhels davant aquest nou curs que encetem
plens d'intranquil-litat i d'esperança.
No és cap descobriment assenyalar l'estat de crisi que la Universitat sofreix.
Aquest estat de crisi respon a tot un llarg procés madurat de mica en mica, i és
el resultat de la situació anormal que via el nostre país. Els que sàpiguen buscar
la llum en mig d'una aparent confusió veuran amb alegria que afortunadament
la Universitat ha respost. Ha respost dignament a uns fets de tal gravetat que
no podia silenciar si no renunciant a l'alt desti que la societat encomana a aquesta
Institució, tradicionalment lliure, conscient, i extraordinàriament sensible a les
circumstàncies...
En tot el món s'ha sentit la nostra veu. Els Estudiants Catalans hem denunciat la nostra disconformitat amb un règim que prêté convertir-nos en silenciosos
còmplices o abultes titelles de les seves inmoralitat i hipocresia. En principi,
la Universitat és incompatible amb un ambient d'estret paternilisme intellectual que ho sotmet tot—fins la consciència individual—a uns objectius polítics
aliens a l'esperit de la universitat, i—el que és més greu: després de vint anys,
la memòria, la pràctica i l'observació més superficials demostren que. com
arreu del món, el paternalisme dona els «eus productes típics: la injusticia social,
la hipocresia espiritual, la inseguretat personal davant del poder estatal, el privilegi gratuit, el retrocés científic i humanístic, el caos econòmic, i la deserció
de la consciència cívica i col-lectiva.
Si tot això no fos prou. a la Universitat de Barcelona s'ha volgut ignorar
—fent allò tant divertit de certes aui del desert—que li-correspón el paper
«d'Alma Mater»—per dir-ho d'una manera típicament universitària—de la cultura
del poble català, cultura que ha donat proves d'una vitalitat poc corrent, i que
la més elemental justícia i realisme reclamen que la Universitat sigui el lloc on
es desenvolupin les matèries més escollides d'aquesta cultura. Però la situació
actual de la Universitat de Barcelona respon, demés, al «genocidi cultural» a
què la tirania de Franco ha volgut condemnar els catalans sense veure que la
cultura, la llibertat i cl futur d'un país no són material combustible en una ïoUuera d'inquisició política, ni presa fàcil de policies assalariats.
La Universitat de Barcelona que ha viscut durant v i n t anys ignorant l'existcncia d'un idioma europeu de gran tradició culta i força popular, parlat per sis
milions d'habitants que tenen una manera de pensar i de viure i una voluntat
ferma d'organitzar aquesta personalitat, ha significat el revulsiu espiritual—promoció darrera promoció—per aquells que anaven a les aules a buscar quelcom
més que un títol, i es trobaren amb cl mur d'una tirania que ha proclamat la
mort de la intel·ligència.
Seguint una llei natural, la joventut fita els majors, en principi, amb un
esguard on s'uneixen l'exigència i el respecte.
Se n'han adonat els homes que avui ocupen llocs de responsabilitat a la
nostra institució universitària? Temem que no.
Cada cop amb major neguit veiem una herència d'odis, d'incomprensions,
d'egoisme i de covardies.
Aquest estat de coses a la Universitat reflecteix l'estat general del país, del
qual els universitaris no ens podem desentendre. Existeix un malestar social que
té unes cause* sobre les quals cl« universitaris tenim el deure de prendre posició,
i ja l'hem presa. Nosaltres demanem un examen de consciència col-lectiui
adrecem també la nostra veu d'encoratjament a aquells que, malgrat la confusió
regnant i cl desgast produit per un forçós silenci, conserven el cor jove i lliure
de % ¡U interessos, i. encara que resulti paradoxal, som els joves els que avui
acusem de «deserció col·lectiva« a tants que pel seu ministeri tenien l'obligació
moral de defensar la justicia, la veritat i la dignitat humanes. Una guerra civil
monstruosa no és prou excusa després «le vint anvs. per a justificar una passivitat enfront d'aquest estat de coses. Nosaltres volem que la nostra irida protesta arribi també als que interpreten papers de dirigent en aquest macabre «rigodon». Ens referim als industrials i home» d'empresa, als dirigents sindicals, üls
professionals, als catedràtics, i a la jerarquia eclesiàstica, que estan donant proves d'incapacitat i amesellamení.
Adrecem, finalment, la nostra amistat i cordial recort a tants de companys
nostres, que han hagut de patir presó, sancions econòmiques, pèrdua de curs o
de matricula, expulsió de la Universitat i fins a alguns que s'han vist obligats a
prendre el camí de l'esili. La nostra admiració i simpatia per la conducta cívica
de la població de Barcelona que va protestar silenciosament en du« vague«
d'usuaris i sobretot per aquells treballadors que. a desgrat de la força i la intimidació, van intentar fer sentir la «*va veu, veient-se empresonats i sancionats
d'una manera inhumana. Fis Universitaris em sentim en tot moment identificats i agermanats amb ell*.
Ningú no r« «enti decebut. Re» del passat no h« «rstnt estèril: rl règim dona
símptomes clars de malaltia greu i no trigarà a desfer-s*: per accelerar aquesta
drsfeta cal només un aixecament de le« virtuts civique«« i una defensa de la veritat tot hora i a tot arreu. I-a Universitat de Barcelona ha emprés aquest carni.
De la nostra Institució, al règim nomel» H resten Ics paret*. Ol'E SE LES
QUEDIN 1
FEDERACIÓ NACIONAL D'ESTUDIANTS DE CATALUNYA

En general l'existència d'un partit politic s'explica per les raons que té o creu
tenir de respondre a una realitat nacional.
El M o v i m e n t Socialista de Catalunya respon a una realitat catalana i
cristal·litzarà un estat d'esperit, una
voluntat de seguir endavant pel camí de
l'evolució dels pobles.
I es lògic també, si el M.S.C, representa
djemà la massa treballadora dintre l'institució estatal que reunirà els catalans dins
d'una societat demòcrata, estudiar des
d'ara, d'acord amb aquesta perspectiva, cl
problema sindicalista de Catalunya.
Seria aquest fàcil d'analitzar si ens trobéssim el dia de demà cara a nua situació
anàloga a la dels Partits Socialistes europeus per exemple, que es trol>en davant dels
imneratius de la política nacional i dels
de la massa d'electors que representa.
Mantenir d'una banda l'equilibri necessari a la vida de la nació, de l'altre respondre a les aspiracions de l'ideal socialista.
L'oscil-lació que es produeix a voltes entre
aquests dos principis d'acció, si bé deu
ésser considerada coni una conseqüència
de l'acceptació de la tesis socialista d'evolució que fa dels socialistes ardits i convençuts defensors de la democràcia (per
molt que la considerin actualment com un
estat imperfecte i transitori), deu ésser
igualm/ent considerada com un mal necessari i no té de donar mai lloc- a l'oblit de
l'ideal desitjat.
Sortosament, si els imponderables resultant de l'acció estatal dels partits socialistes existeixen, i si a vegades existeivrn
reculs f) pèrdues passatjeres dins les conquestes socials o morals (llei Barangé a
Franca per exemple), existeix al costat, per
a restablir l'equilibri, quin dubte hi ha. el
sindicalisme.
Els sindicats lluiten ]>er la milloració de
l'obrer i al mateix temps donen empenta
per la realització d/- l'cndevenidor socialista.
Vist així l'anàlisi demostra que. en general, l'acció sindical es a la vegada un
factor d'evolució, d'equilibri nacional i íins
i tot de seguretat. F,s. si es vol una imatge,
el toc d'alarma que senyala una p o l i t i l a
asocial, o mal orientada.
Pf ro sj l'equilibri partit polític obiersindicat és necessari a la vida de l'Estat
demòcrata i ú t i l a l Y % o l i u i ó socialista, tot
i donant a l'obrer satisfaccions inincdintes.
aquest és possible únicanvnt quan hom
es troba devant d'una massa obrera organitzada i posseint un esperit pràctic i constructiu.
Per això. r o m dèiem més amunt, cl problema sjiulica! a Catalunva. que es presentant bastant diferent de la més
gran part dels P.ÌÌSOS d'Kuropa. és més
d i f í c i l d'analit/ar i de resoldre
I és que un '•et tor important de ],i massa
obrera
de f ' a t a l u m a rs trobava, abans del
i<i\f> M t - i n t «T. I;M.I posino d i « t i n t , i wm
blava poc disposada a col·laborar en una
acció sfx. ía! (-nin l'assenyalada. F.m referim
a una part <irh obrers anarco-sindicabstr •
de Catalunya.
Pot semblar inútil, àdhuc contraproduent
a vàries persones, que gosem parlar d'aquesta qüestió des d'un periòdic que. per

Socialisme i sindicalisme a Catalunya
Per JORDI COSTA I ROCA
molta voluntat que tingui i per molt que
representi, manca avui dia encara, la situació actual n'es la causa, de l'assegurança
que li donarà la veu i l'apoi del poble.
Però no estem disposats a practicar la
política de l'estruç. '«ENDAVANT- t s
l'única publicació socialista catalana 1U gida
a l'interior i és necessari que cl nostr •
poble es penetri bé de Ics nostres inquietuts, de les seves inquictuts, de manera a
poder resoldre-les amb serenitat i maduresa i evitar els erraments passats.
No volem més ni repúbliques d ' u n dia.
ni guerres civils sangonentes i perdudes !
Es p.-T això que es útil, per exemple,
tractar d'aclarir avui la qüestió ment ionuda.
Considerem conseqüentment els 1res
punts següents:
—-De «juina manera es podia considerar
com poc constructiva la posició del dit
sector?;
—Quina serà la s,"\a importància i la
seva evolució dins el conjunt de la massa
obrera total?;
—"Chimes poden ésser les inciderli íes
d'une presa de posició sobre la vida econòmica i politica di' la nació?
El punt més important, ben entès, /-s el
segon; puix d'ell depèn en gran part la
tercera qüestié> posada i l'interès d'enunciar la primei.i: al v o l t a n t de quines idees
s'aglutinarà la massa obiera anarc-o-sindicalisla? Al voltant ck-ls que \olen e v o l u cionar o dels que mantenen 1rs veües
posic inns?
Creiem sincerament que l'experiència
acumulada d i n a n t tants d'anys d'exili i de
giù rra. j i·l record de ics privacions suportades, anidarán demà a fer imperar la raó
i el sen\. S* ria molt t r i s t , àdhuc tranic.
sj. al contrari de Ics presents esper-inçesmalgrat i contra la llum del satèí-ht a r t i ficial, citat com a símbol del món actual
(que representa i com a index categòric
d'un estat general econòmic nou i segurament fecund), es produís la polarit/.ació
d'una part important dels treballadors de
C a t a l u m a entorn d'una acció destructiva
q w pr'ixaria clc c o r r o j r un pròxim .issau:
d'Estat democràtic.
I si malcrat les n o s t r ( v esperances d orientació constructiva es produís un tal
fenomen?
Ouines ( onst-quem ic<. J Crups específk *.'
Trets i morts? Vagues no économique,
d'-entrenan.enl ?
Deuríem assistir als ass.ngs de dissolució
d'un Estat naixent tan desitjat? 1 veure
frenar l'evolució, l'instrucció i cl progrés
d < l nostre pais?
Es possible ima trinar, a l'hora actual, una
posiï ¡ó tan inr ringriienta?
Es reposant, davant l'anuoixa «pie poden
pr'x u r a r aquest« s considera« ions. recordarse d'un pensador com Proudhon I pensar
ípie mai mneú no r^xlrà .»ugmeiiiar i l re'(Passa a la paí*. 2.)
Snc'íïé Génímlí d'lmpre«»-on
Tiu'^ti««
I,p g e r a n i : A. IBORRA

UNA CONFERENCIA DE JOAN GILABERT A L'ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC

RAFAEL CAMPALANS
Campalans —començà dient Gilabert—
va néixer a Barcelona l'any 1887. Era fill
d'una modesta família de menestrals. El
seu pare, home enèrgic i intel·ligent, va
posar tots els seus esforços perquè Rafael
cursés estudis i després de la primària, on
va mostrar gran aptitut, va estudiar batxillerat i la carrera d'Enginyer Industrial,
tot amb molt d'èxit.
Feu una llarga exposició dels esdeveniments socials i polítics més importants de
l'etapa en que es desenvolupa la infància
i adolescència de Campalans. Atemptats
terroristes i guerres colonials de finals del
segle passat. Renaixença catalana i plasmacions política de la mateixa. Solidaritat
Catalana, Setmana tràgica, etc. Tots aquests
fets influïren en la vida del biografia! que
l'any 1903 ja presidia l'Agrupació Escolar
Robert d'orientació catalanista. L'ambient
que l'envoltava el feu seguir pels camins
del catalanisme d'esquerra.
Acabada la carrera és becat pel Ministeri
d'Instrucció Pública per estudiar en diversos països d'Europa. Deixeble i amic
del físic alemany Einstein adquireix grans
coneixement tècnics i professionals i una
cultura extensíssima. Paral·lelament va
formant-se la seva consciència cívica i
comprèn que els ideals socialistes d'emancipació i justícia són els que més s'apropen
als seus sentiments i pensaments.
Retornat a Barcelona l'any 1914 Prat de
la Riba el crida a col·laborar en la tasca
d'estructurar la Mancomunitat. Ho fa en
serveis d'obres públiques i com a professor
de l'Escola Industrial. L'any 1917 assisteix
a un Congrés Internacional d'Enginyers a
San Francisco de Califòrnia en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

recta preconitzada per certs elements anarquistes i condemna l'acció terrorista. Però,
molt aviat, la burgesia catalana va contestar amb els mateixos procediments i
apoiant-se en les autoritats encarnades
amb els sinistres Anido i Arlegui. Davant
d'aquesta actuació, entén que tot home
digne s'havia de posar al costat dels perseguits en contra d'aquells, que en lloc
de fer complir la llei l'escarnien. Campalans va f,er-ho així i fou víctima d'un
atemptat del que es lliurà per vertadera
casualitat.
En aquest ambient de turbulència Campalans és nomenat director de l'Escola
del Treball. Ell es proposava elevar el
nivell cultural i professional de les joventuts obreres catalanes tot convertint l'Escola en un fogar de civisme. També calia
catalanitzar aquesta casa puix no semblava
dependre de la Mancomunitat. La tasca
fou difícil. Els deixebles el reberen amb
hostilitat motejant-lo de socialista reformista. Ell discuteix i argumenta amb els
alumnes i quan els parla de civisme ells
li responen que primer cal fer la revolució.
A l'intentar catalanitzar-los li responen, en
nom d'un fals internacionalisme, que primer cal endegar els grans problemes del
món puis Catalunya compta poc per ells.
Anys de discussió, de polèmiques, de controvèrsies i finalment una comunió espiritual de professors i deixebles a l'entorn
del seu Director. Anys després, en un moment de protesta, abandonarà la direcció
de l'Escola i la immensa majoria el seguiran en la seva actitut sense preocuparse de perdre càrrecs o d'acabar ensenyaments.

Incorporació al Socialisme.
La C. N. T.
L'any 1918, seguint a Serra Moret i
d'altres, ingressa al P.S.O.E. Com pot comprendre's, que homes de formació catalanista s'integrin a la vella i prestigiosa organització obrera espanyola? En primer terme fins aquell moment ningú s'havia atrevit a constituir organitzacions internacionalistes de caire estrictament català, per
considerar que els interessos de tot el proletariat Peninsular eren solidaris. Per altra
banda no podia saber-se quina seria hi
posició del P.S.O.E. davant del dit problema de Catalunya. Els intel·lectuals més
destacats del mateix, amb Julián Besteiro
al davant, afirmaven, d'acord amb la corrent imperant a la majoria dels Partits
Socialistes Europeus, el dret de Catalunya
a la llibertat que ella lliurement determinés. Conseqüent amb aquestes idees l'any
1919 el P.S.O.E. reconeixia en el seu programa el dret de les nacionalitats ibèriques.
Es refereix a les pertorbacions socials de
Catalunya durant la primera guerra i l'he
gemonía sindical de la C.N.T. Recorda
els primers atemptats de patrons, provocats per elements al servei de potències
bel·ligerants, i lamenta que després, davant
l'astorament de la burgesia catalana, alguns
grups incrustats dintre dels Sindicats Unies
adoptessin els mateixos mètodes de lluita.
Es manifesta contra la tàctica d'acció di-

La majoria de socialistes catalans que
havien ingressat al P.S.O.E. durant els anys
17-18 .es donaren compte que l'esperit de
dita organització i l'estructura orgànica de
la mateixa no corresponia a la sensibilitat
i necessitats del poble català. Per això, el
dia 8 de Juliol del 1923, Serra Moret llegia
una ponència política de caire socialista
que implicava la inmediata constitució de
la «Unió Socialista de Catalunya». Campalans en fou secretari i director del seu
portantveu «Justicia Sòcia/-.
Què era la U.S.C.? En un pla nacional
era l'expressió catalana del Socialisme. Per
primera vegada es deia als obrers de Catalunya, d'Espanya i del món que ens incorporàvem a la lluita d'emancipació social
i humana eixint de casa nostra. En el pla
internacional no pretenia ésser altra cosa
que un més dels Partits Socialistes europeus d'aquells temps.
La U.S.C, fou atacada i menyspreada
per molts elements treballadors de llavors.
Per què? Se l'acusava de reformisme excessiu i de manca d'esperit revolucionari.
Això es devia a que la U.S.C, no va voler
néixer com un partit excessivament doctrinal, dogmàtic o sectari. No solament va
refusar el leninisme, llavors de moda, sinó
que tampoc va voler lligar-se a un marxisme més o menys ortodoxe. Això que als
obrers de casa nostra volia presentar-se'Is
com una heretgia, a la immensa majoria

Fundació de la U. S. C.

dels pobles europeus ja s'havia superat.
Des de la cèlebre polèmica Kautski-Bemstein de finals de segle passat, el marxisme
tenia diverses interpretacions i limitacions
en cada país. La U.S.C, neixía amb la
noble ambició d'enrolar grans masses de
treballadors, tècnics i intel·lectuals i transformar o cooperar al canvi de l'estructura
social i política de Catalunya.
Comprenem bé l'oposició sistemàtica dels
anarquistes puix ells, cremant les etapes,
volien anar directament a la revolució social. Entenem avui com ahir que el sectarisme doctrinal i l'acció violenta sols pot
portar-nos a la catàstrofe. Afortunadament
nuclis importants de la C.N.T. sembla que
hagin iniciat una rectificació de fons i si
aquesta perdura creiem fàcil una entesa
pel futur. I si ens referim als comunistes
haurem d'insistir que l'experiència ens demostra que no són els homes que fallen
sinó el sistema. Sols una personalitat plenament catalana, sense ingerències forasteres de cap classe, i una rectificació total
de certs principis i tàctiques podria portar-nos a una col·laboració.
La República i l'Autonomia
Durant l'etapa de la dictadura Primo
de Rivera, Campalans, igual com molts
homes del socialisme, sindicalisme i republicanisme, actuen a la clandestinitat.
Francesc Macià des de T/exili encapçala el
moviment d'alliberació nacional i se li
presta tota classe de col·laboracions. Finalment la dictadura s'enfonsa i s'apropa
l'hora d'estructurar un nou Estat Espanyol.
En el primer govern de la República Catalana, Campalans és nomenat Conseller de
Cultura i al seu costat col·laboren els socialistes Serra i Moret i Vidal Rossell.
Campalans, junt amb un grup d'il·lustres
personalitats catalanes, és cridat pel President Macià per elaborar un projecte
d'Estatut. Aquest fou plébiscitât pel poble
català el dia 2 d'Agost del 1931. Campalans, ferm partidari de l'entesa amb els
altres pobles hispànics, defensa aquesta
posició en tots els terrenys, ja sigui des de
la tribuna de l'Ateneu de Madrid, des de
les pàgines de «El Sol» o des de les Corts
de la República. Durant la discussió de
l'Estatut són de remarcar dos discursos de
rèplica a Ortega i Gasset.
Aprovat l'Estatut, Campalans, igual que
molts altres dirigents socialistes de Catalunya, creu que és arribada l'hora d'estructurar un gran Partit Socialista Català.
Empeny les negociacions iniciades per a
fusionar la U.S.C, i la Federació Catalana
del P.S.O.E., cosa que s'esdevé una realitat. Pocs mesos després es desfarà per
l'intransigència d'alguns dirigents de Barcelona i pel centralisme creixent de l'Executiva de Madrid. Campalans comet l'error
d'ajudar a entronitzar una direcció de la
nova U.S.C, que serà fatal pel pervindre
del Socialisme a Catalunya. Sense aquesta
direcció i la desintegració posterior és
possible que ens haguéssim evitat la dolorosa experiència del P.S.U.C.
Vaig parlar per última vegada —diu el
conferenciant—• amb Campalans a final«
d'Agost del 1933. Ell entenia que calia defensar l'Estatut i la República contra els
seus adversaris naturals i contra tota clas( Passa a la pa g. 2.)

