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TOTALIT/-HIS s ¿"BLíü3f,0 TECN^CRATS? 

'¡•uan el grup comunament dcnominat "tecnoerat", s'incorpora a les responsabili-
tats del Poder, aprofitant la neceseitat urgent de posar remei a la crisi económica 
en que- desemboca l'autarquia, ja opinavem, amb contradicció amb el criteri aleshores 
forga generalitzat, que les mesures de liberalització económica ner elles soles, sen-
B€ una liberalització política peral.lela i equivalent, no serien suficients per a 
treure el nostie pais del tota litarisme. 

Cap exemple millor, per e confirmar- aixft i per a patentitzar amb claredat ab
soluta les seves greus conseqüe'ncies, que el que ocorregué amb la pretensió d'incor-
porar—nos al I ercat Comú Europeu, en la qual, de la petició formal de negociacións 
per a "una asociación susceptible de llegar en su dia a la plena integración", cur
sada el 9 de febrer de 19Ó2, ens hem vist obligats a descendir a un modest i proble— 
matic Acord comercial pieferencial, ara en curs de negociado angoixosa. 

En el darrer reajustament ministerial, l'esmentet grup incrementa la seva parti
cipado en el Govern. Des d'aleshores, els se-us portaveus mós caracteritzats, tornen 
a la reiterada repetició del conegut ''slogan" que la llibertat política vindra com a 
consecuencia de l'economica, tractant així d'aconseguir un marge de credit de l'opinió 
nública. Pero, qué passa en realitat?; 

a) t.ue l'economia reman, un any derrera l'altre, "congelada" o "controlada", 
sofrint les tensions d'una inflació creixent, causada, principalment, peí conmorta-
ment de] sector públie, que les Corts ni fiscalitzen ni controlen, 

b) <Vue, mentrestant, l'evolució politice, es realitza en un sentit progressiva— 
ment regressiu i en benefici de les tend£ncies mes t-ncades del Sistema. 

Una mostra evident d'aquest fenomen, el recent Decret d'estructureció de la 
Guardia de Franco, a l'article primer del qual hom dius "....integrada por iriembros 
activos al ervicio permanente de los Principios Fundamentales...»", amb la qual cosa 
practicament, hom retorna, el 1970, a la divisió deis espanyols en dues categories; 
la deis afiliats o militents, ajre c.nomenats "actius", i la deis passius, o sigui la 
reste deis espanuols, que no formen part de la Guardia de Franco ni de cap altre or-
ganisme del "I ovimiento". 

I el que és pitjor £s que a aquesta "reinstauració" de les estructures del Par-
tit Unic s'hi arriba - cuan la societat espanyola les ha suneradeF per complet — per 
la necessitat en que- es vt-.uen els "techc-crats" (la típica operado del "Caudillo") 
de negociar un "toquem i toquem" ie lleialtats amb els homes del "Movimiento", per a 
ajudar-se mütuament en l'intent de- continuar el "franquisme" a través de la Tonarquia, 
que representa el Príncep. 

Es aquest el caml que poi? conduir a la restaurado de la llibertat a Espanya? Creiem 
que no. Com no ho fis tampoc per a assolir l'evolució que necessáriament ha de presidir 
la Fonarquia si cal que oomplcixi els ob.iectius que el Comte de Barcelona, en la seva 
Nota del 19 de Juliol de 19°9» en fer-se pública l'elecció unilateral del 'Prlncep, 
definií com a essencials a la missió histbrica de la Institució secular, en la seva 
qualitat de Cap de la. Dinastia i fidel ais seus deures com a hereu i successor del 
seu pare / Ifons XIII. 


