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E d i t o r i a l 

A R A F A D O T Z E A N Y S 

.Ara fa dotze anys, els pobles d'Espanya 
despertaven sotraguejuts per la revolta. Els fia
ntes dciqttinqueni república precedent no haoien 
sabnt extirpar de soca-rel l'esprrit del mititaris-
me espanyol profundament reaccionan i, ara, 
amb tettdéncies inarcadantent feixistes. Llur in
terferencia en els afers públics a través del «pro
nunciamiento» era encoratjada pels latifundis
tas i alt ctergat, temerosos de perdre, en el corrent 
democrátic. llnrs privílegis antisocials. El mol 
camimniáde «conllevancia» caracteritza i assen-
uala la direcció d'aquella política feta de tanteigs 
i puerilitat. Desviada vers l'equivoc d'una con
vivencia impossible mentre no es limites lapui-
xanga económica de les classes dominants. la 
s-gono República es trobaua en la via muí tu de 
¡'estéril discussió. Les sessions de la Cambra ex-
citaven els ánims dense desembttcar a cap de les 
solucions urgents que exigien els prablemes mes 
imperiosos. Les dretee jugaven a l'enderroca-
ment del rjgiin sense que ningú els estorbes en el 
seu /efe crimenal. La malifeta de Saujurjo passá 
sense Vadecuada resposta. El régim, en crisi con
tinua, altada per les áreles, perdía autoritat mo
ral. En l'ámbit peninsular, dretes i esquerres 

• rimien tlurs pleits sense cap intervenció per 
irt del govern. llom i havia perdut la confian-

tu, / els governs es snceien aliviáis d'esquivar un 
desenltac que tot feiapreveue inevitable. Així, els 
fets de JtilUil del 36 es presentaven com una apel 
-iació urgent a les armes cotra el deticte de febte-
sa política de la Repúblca de 1931. La feblesa fon 
una tració. Mancats de tota acetó, el mes espan-
too aiguabarreig s'enduia els úttims vestigis 
d'autoritat i. amb eltst les figures decoratives 
d'aquella híbrida segona República. 

La insurrecció franquista posava al desco-
bert la veritable situado política sense embuta 
i sense terceres parís. La rápida radicalització 
del govern i la inprovització d'un nou ordre eco~ 
nójnic en el qual s'esforcava el poblé, alliberat de 
de tol compromis, apuntaven al cor mateix del 
gran problema politico-económic que tenia plan-

tejat la Península. Hepática progressiva i ordr-
wicíó económico de tipus socialrsta. Elspobi'-s 
d'Espanga eren republicans i socialista. Tota lu 
historia deis darrers cent vint~i-cinc anyshai'iu 
trebatlat a favord'aquesta fesomia peninsular 

Tard en Vhorari del sen trágic desti, Franca 
i el franquisme han acabat per aceeptar el scu 
fracás. A les acaballes de ¡a seva tiranta, enmig 
de la indiferencia general, régnat cobre una eco
nomía en bancarrota, isolat internacionalment, 
sense autoritat moral per a frenar l'agiotisme 
del cual el seu Estat n'és el principal represen-
tant, satlotl de sang, el somni desvetllat per la 
fam esgarrifosa d'aquests darreres dotze anys, 
Franco i el franquisme han acceptat la seva 
derrota definitiva després d'una-passatgera vic
toria. La fesomia política i social de la Penín
sula ha triomfat de l'assaig feixista. Enanco ho 
reconeix implícitament en les seves declaracions 
d'aniversari, ienfaun «mea culpa» públic. / « -
capac d'assenyalar una tíola realització positiva, 
ha parlat no pas del que és el seu régim, ans del 
que «hauria pngut ésser» Espanya sense la seva 
intervenció. El neyativisme hi és patent. Tota la 

Í
tremsa s'cxyressa en tons similars. S'ticabaren 
es profjvgandes sobre realitzacions pseudo-so-

ciáis. Singú, pero, no necessila de tantes aclara-
cions per a fer-se una idea del paradis franquis
ta. Qui recorrí la Península, doni un vop dnll a 
l'economia, s'aturi a contemplar els cuadres de 
miseria del camp i deis barris obrers de les ciu-
tats, se'n fará un criteri certer. L qui mes que 
nosaltresf Dotze anys després. les véunions mi-
nisterials segueixen aprovant tlibertats condi
cionáis. L'atur forcósa augmenta paral-lelament 
a l'eneariment de la vida i les restriccions. 

Reviurái dones, {'entusiasme de la victoria. 
El sacrifici deis nostres miMors companys 

no liattrá estat inútil. I Íes mateixes esséncies 
del H d'Ábrii del 1931 ¡robaran \a seva conti
nuado en una República de mes amplis horit-
zons. 
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TOPAJIV Jk E X D A V A X T 

CRONIQUES INTERNACIONALS 

En aquest número comenccm la publicado de "Cróniquss Internacionals" del nostre 
campan y Serra i Moret. De tota és ben caney ¡uta la personalitat del vell Hurtador socialista, 
una de les figures de mes relleu de la política catalana i espanyola. En el camp socialista in
ternacional, Serra i Moret té aixi mateix un prest ig i sólid. Les seves entrevistes amb Be-
oin. Me Xeil, Lie, Blum, etc., i els seus articles, sol-licitats per totes les publicacions socialis
tes mundials ho demostren. Les seves activitats a l'exili (Xile, Méxic, Argentina, Estats 
XJnits, i ara, Franca) han estat posades sempre al servei deis interessos de Catalunya i del 
sacialisme. 

Conseller del Gouern de la Generalitat durant un any, presenta la dimisió en dtsembre 
darrer, prouocant amb la seoa surtida del Gouern, la dtssolucio del mateix. Les raons de la 
seua actitud (exposada en la tletra de dimisió publicada a l'ENDAVANTdel 15 defebrer) [oren 
el fracús deis seus projectes (relligar estretament VInterior i l'Exili, promoure una aceté mes 
enérgica del Gouern) en ingresar en el Gouern de la Generalitat. 

Desde aqüestes planes enuiem una salutació al volgut campan y Serra i Moret i a tots els 
companys exiliáis, que desitgem que ben auiat es puguin trabar nooament entre nosaltres. 

Congrés de pobles il'Hnropa, Assia i África 
Catalunya ha estat representada en aquest 

importan* Congrés que ha tin^ut Uuc a raAí 
del 1S al 22 de juny darrer. Una delegició del 
Mívinu'nt Socialista, (presidida peí lonipany 
Serra i Moret) donava te de la presencia de Ca-
t ilunya en restrueturaeió del món modern. 

Kl primer acte del Congrés fon un gran mi-
ting a la Sala Pleyel en el qual prengueren part 
orudnrs de diversos pobles del móií i en el qual 
leu sentir la veu autoritzada de Temuient so
cialista León Blum. Fon ell qui va recalcar .el 
let de que la garautia de les lltberlats polítiques 
i socials havia de situar-se en uu pía mundial 
car tots els problemes de llibertat son indisso-
lubles i no poden resoldre's parcialment. So-
viut pobles cum Catalunya que no son «oficial-
ment» coloides es .troben*en situació pitjor que 
les io!ónics de 1* África. 

Kl Congrés va celebrar-se a la (lasa Comu
nal de Puteaux, maguí fe ediliei que es un ele '• 
tants testimonis de reíicient admiüKtra.'ió so- ¡ 
cialist i en els niunh-ipis de Franca, hls labo-
ristei btitauijs hi eren b¿n re'presíntats, tigu- i 
rantal cap de la delegació el camarada Fren- < 
ncr Brockway. Kts socialistes finncesos hi í 
tenien no:lrid;'s representacions amb F g a n s ' 
destacades e.im (iuv Mollet, Marcean Mcert, j 
Claude Boardeí i ¡'alcalde de Dakar, lamine- i 
(itieye. Hi havia delegacions socialistes d*Ale- ! 
manya, Suissa, Italia, Bélgica, Holanda, hiña- i 
marca, Noruega, Txeeoslovaquia. Uigoslavia, i 
Bulgaria, Portugal, Kspanya, Catalunya, ludia, I 
África <lel Nord i África Kquatorial. Figurnven | 
en el Congrés repi esentants de umlts altres í 
purlits populáis, partieiilarment de les coloides \ 
assii'itiqín'.s i africaues. Els representante de la ' 

Indo tina francesa i de Madagascar pogueren 
erpressar lliurement els seus greugues envers 
Franca ¡ defensar la seva independencia nacio
nal cosa que acredita el régim de democracia 
de la metrópoli. 

Aquest Congrés ha resultat una ampliado 
del que va celebrar-se també a París l'any pas-
sat en pro deis Estats Cniti Socialistes d'Kuro-
pa i en el qual el Movimenl Socialista de Cata
lunya hi va teñir un lloe destacat. I/un i I'altre 
no s'han limiait a proposicions teóriques sino 
qu** han discutí t plans de reattlzactóns practi
que*. Ku t'ordi e deis problemes colonials s'ha 
demostrat la |>oliticn coherent deis laboris.es  
hritanics ¡ els socialistes francesos tendent 
a aixecar c) nivel) ríe vida, d'higiene i de cul
tura de les pobhicmnsautóetones per tal deque 
puguin a-solir una independencia digna i se
gura. 

Kl Moviment Socialista de Catalunya, jun
ta ir e d amb e's socialistes portuguesos I el 
l'artit d¿ 1 i independencia mar roquna \a fer 
una proposició que fou unánimament aprova-
da invitiiit el Congrés a ajudar per lots els 
mítjaiiselsan ifeixistesespanyols, portuguesos 
i •»>airoqu¡ns a iliurar-se de íes dictadores de_ 
Franco i de Salazar i proclaman! el dret <'<^^^ 
tres pobles a la democracia i a ruutodeteru^^P 
naein. Ks a'cutador que Catalunya pogués fer 
sentir la seva veu en aquesta brillant man i fes-
tació de IVperit modern d'Kuropa i que els 
i ios tres companys j>ogucssin donar una nota 
de cooperació i de prestigi en la solució deis 
grans problemes de Utbertut humana i de 
justicia social. 

Congregeos socialistes 

S'ba celebra! a Genova el Congrés deis sil- ' sellsc rebutjar Una coalíciócírcUlitsiai:ti!alaaib 
cialistes ilalí uisqiie segueiten les tendéncies ! Ola con» mus tos, proclama la independencia 
coimmítzants de Nenní i el resultat ha estat el 
Iriomf esclatant de la fracció centrista, la qual, | (continua a ta pagina k) -
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F. X I) A V A X T 

E S P A N Y A A L D Í A 

Mis que viuen ;i fora desde la «liberación)», 
o els extrangers que venen a Espanya a pasar-
hi uns dies, dificilment podran fer-se eárrec 
del grau d'inmoralitat en el qual hem caigut 
desde que ens «alliberaren». El fré moral sola-
ment existeix en algunes conciencies selectes; 
la gran majoria del poblé ha perdut la fé en la 
honradesai opina que el que no 
roba es perqué tío pot. 

Mai no hi ha-via hagut tanta 
miseria i mai no s'hautni amas-
sat Untes fortunes. La codicia 
no té limits i els abusos sobrep -
sen totes les previsions. 1.a geni 
ha perdut la llibei tai i e>s drets 

É
imaus que disfruten tots els 
kbles civilitzats; un régiin po-
iac inhuma aplana les volun

ta ts i les conciencies. Pero, tot 
aixó es menvs greu que el fet 
de que el poblé, per Fexemple 
detcontagí, ha perdut la moral. 

Els que en teñen la culpa 
no teñen perdó. I tothom lio 
sap quins son els que en teñen 

la culpa. Quan es normalitzhi les coses, es 

f)lantejará, com fl objectiu inmediat, el refer 
a moral d'tin poblé vexat que l'ha perdut, 

per obra i gracia d'uns homes que li digueren 
que veni*-!! a llibeiar-lo. 

Tots sabem que els articles de consum es-
tan a preus excessius i tots en coneíxem les 

causes: impostoseieseudissin.s, 
monopnii de les importacim*s 
per part de Ffistat, incapaci-
tat i inmoralilal general de 
radministiaciñ pública. A mes 
toís estera assabentets de qufits 
ocupen els carrees del mcro-
poli. 

Quan les famoses Juntes 
de Defensa a l'any 11119. í'AnU:-
n¡ Maura digué, "Que gohici-
nen los queuo dejan gobernar"* 
I bé! Ja governeu! Amb lo¡s eU 
atribnts de govern I 

I els resultáis son a la vista! 

N U E V O O R D E N S O C I A L 

I,a casa Pich Aguilera, amb fabriques a I jat abundantment, qué se*ls ha donat sinósols 
celona, Radalona, Rubí i Reus obliga a ¡ el trist jornal i algún ápat de «hermandad», lo Rarcelí 

portar a part de les seves teixidores quatre te- i sulicient per a que es mantinguéssiu dretes 
lers, mentres al reste les té en atur foreos i a darrera els telers i produir moneda a mans 
setmanada reduída. Vaques niagres? Confor
me. Pero, mentres han estat grasses i han ra-

plenes per ais altres? 

(/alcalde de Villarrobledo publica, el 15 de ¡ Mar en les condicions económiques imposades 
juny un báudol, en el que amenaca amb greus per Tactual régim. 
saucions ais segadors que es ueguint a treba- ¡ 

Una ordre del Ministeri de Industria i Co
meré, de data 8 julio!, autoritzaa les ciupreses 
del Rain de la Pell a despedir ais treballadors 
i fíns i tot a tancar les fabriques, sense cap in

demnizado. 
Al dia segñent, hi «avien en el «Sindicato 

Vertical» les claus de 32 fabriques tancades. 
« . . . que en España empieza a amanecer»! 

• 
E L C R I S T I A N I S M E D E N F It A N C O 

Ei Partit Socialista espanyol a l'exili ha ¡ Aquest crim inconcebible ha revoltat la cons-
puhlicat un vibrátil manif>-st de protesta per ciencia universal i ha posat <Ie non a Fatenció 
I*assasinatde22companyssociaHstesasturians ! deis pobles Uiures la barbarie d'un régim que 
que foren llancats de viu en viu en un pou és la vergonya d'Europa i del món civílitza*. 
auonienat Pozu Fuñieres a la Peña Slavor. í 

J A E S T 

Saben quin marge es queda la Comisaria 

II E 

d'Abasteixements per cada kilo de café de ra-
c¡onament?NOMES23 revsetes. 

« F I S C A L I A 

Per cada kilo de car» coi 
es, TAN SOLS, de 11 pessetes. 

gelada, el guany 

D E T A S A S 

I ¿i Cambra de Comen?, en una de les seves I a pagar el sou de tots els empleáis de la nuitei-
últimes reuuions, proposa al Govern la supre- ¡ xa, durante quatre anys. El Govern no accepta. 
sió de la «Fiscalía de Tasas», comprometent-se i 



K N I) A V A N T 

L ' A T E M P T A T DE T O G L I A T T I 

DtacrapMB ai\o |u> HB lotliom de To-
;,li.iih í di'I l'.ntit Comunista, l'i'i'ó aquesta 
discrcpanncia M M obstarle per I* que u la ji»**-
lílieada i nada protesta del poblé Italia |» I 
criminal alemptat <U- ipir h:i M t l ohjeclc To-
gtuilli n*> tu at'egim sincerante»! la Hostia, 

LM bules que lian IVt hhiiic cu el eos de 
Tojíliatli, en rralitat nn ¡muvi-ii dtrigides úni-
canit'iit nmtia Tnglialli i i'l Partit Comunista. 
Kis trets disparáis per rnnonini estudian! Sici
lia, han e^tat disparáis contra la elásset reballn-
d o n italiana. Toglíattí, per ni capitalismo, re-
presenta aquesta classe i per aixü lia escolüt a 
ell. com escollí en altres temps a Jaures, llosa 
I.uxemhurg, Mateolti, I^iyre), Seguí... i a uiuts 
daltrcs. 

Kis nxbres no eus han d'impedir de veure 
et bosc, ni la nostra pa&sió com a militants 
d'una organiUaeiú no comunista ens ha de 

privar el veurc-hi ciar. No rus hrm d'engHti-
wir. Aqtiest atcmptul te n i o importancia del 
<(ue a primer cop it'ull pugtd semblar. No «s 
un atemptnl m n . No és una lluita entre partits. 
lino una lluita entre classes. entre dos móns, 
Capilalisme i Sociali&ntc MUÍ concepcíóus, des 
de tnts els pin ls de mira, irreconciliables i in
compatibles, t i trloiuf del Soeíalísme es la 
morí del Capilalisme. 

I jt l'.ll.S.S. i el Partit Comunista no reuflabx 
sen ten el Socialisine. No es que estiguem !^B 

' sevn dreta o a la seva esquerra. Senzillanient, 
creiem no sois en el Socialtsnte i la Lliberlat 
albora, sino que en que no pot existir 1'IMI 
sense Cal l re, Pero el Cnpitali&me no distitt-

| gueix. IVr aixo, repetí ni, els trels disparáis 
contra Togliattí, batí estat disparáis contra la 

• classe treballadora italiana. 

fpassa de la ftágtna V; 

deis socialistes i la iiecessilat de reagrupar el 

I iarlit cereaut rentes» mnti els que segueisen 
*• tendéurics de Saragut i Siloue. \M dtreceio 

ilei Partit bn passat a man* de Vittorio Ton. 
1-misto \itti. Hicardo (¿miñardí i Keruccio 
Santo, secrelari de la C. ti, T. italiana, en que 
assegura Calmudo fie la col-laImracíó socialista 
comunista prccouilzada perNenui. Aquest ha 

drital la direccio de l'organ central del Purtil, 
«Avauli*. que es publica a Mili). 

A París s'ba eelebral el Cougres ilel Partit 
Socialista trances S. |*\ 1. O, i el resulta I ha es-
tal lambí' el IhumCde la posicio centrista i de 

eol-laboració en el Govern per tal d*e vitar una 
virada cap a la «treta i una possible solucíó 
dcganllista o comunista. Kl Cotigrés ha pogut 
lonstatar que Ktáeicsala col-lalmracíó socialis
ta els ¡nleressos del proletaria! francés están 
!»erfectanient garnnlits, el laici*me es maulé 
iitegrttliuenl. i la defensa deis nobles colonia!* 

es troba assrguradn en el si del Govcrn. h i el 
non Comité de direeció hi figuren els noms 
prestigiosos de Philip, llene Naegelen. Cuy 
Mollel, Ihiniel Meyer, Majceati Pivcrt, (¡azicr, 
Dcpreus. t oniin. Tauguy-Prigeut, Houtbien. 
Jacquel i l-aminc-íiueve. ^^k 

• ug"»lnvta excluida de! Konunform 

ÍM ñola mes destarada del din é» la con-
demnacio del célebre mariscal Tito i Cesclusió 
del fnrtit Comunista tngoslnudel Kominform. 
Kl drama cmncuea darrera la "certina de fe
rro" i aquesta initlat monolítica s'ha esqtierdnt 
cstrepitosjinienl. Quines ranns hi ha que justi- t 
fiquiu una derisiñ tan greu? 1J» popularitat de \ 
Tito que leía Irontollar la de Stalin. els píaos 
de Tito de constituir una Coiifederació balcá
nica i que Moscú bavia rom ha tu t eiiérgicament 
els éxils de Tito et* la tasrtí de reconstruccio de 
I oíoslav¡¡t i 1'atraceió que aquesta represeii-
tava per a Macedónki son. certamen t causes de- | 

termúiaulsd'aquesl confíicte que teguraiueiil 
ti mira cua i que demostni que el bloc oriental 
no et tan snlid com algún» creien. 

A Bulgaria i a Txecoslováqula la conde ni-
nació de 'lito i Tesclusíó de lugoslasia ha pro-
duit una gran emocio. Ara resulta que Tito es 
troUquísla, traidor, etc., etc. Per sor! de Tito 
i els seus seguidors, els russos no leñen encara 
un poder directe sobre lugoslavia. Altrament, 
a hores d'ara les purgues haurien ja fet una 
estossiiíada esemplar. 

M. SERRAiMOUET 
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