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Gonstantmcnt hem defcnsat la tcsi de la irnpossibilitat constitutiva del Hbgim per a 
evolucionar en un sentit de libcralització gradual. Consegüentmcnt, tambó hcm mantingut el 
criteri que el Sistema havia de tendir a tancar~sc, a endurir—se progressivament, a mesura 
que s'acosta la inevitable dcsaparició de qui 1'encarna i de qui ós font i deposit de tot 
el poders el general Franco. 

Uns fets públics i rócente - cada vegada mós sovintojats - així ho confirmen, sense 
dcixar lloc a dubtess 

A) L'articlc "UN POCO LE POBKAIEBéBt" ("Vanguardia" 4.4.70), signat per "Ginós do 
Buitrago", pseudonim darrera el qual s'amaguenV'les dues persones mes importants del país" 
(Franco-Carrero), segons tothon afirma ais cero les ben informats i expressament comenta el 
"New York Herald Tribuno" del dia 3 prop passat, on igualmcnt s'oscrius "L'articlc de Fran 
co-Carrcro, sembla, indicar un decidit proposit de no fer cap concossió a les peticions de 
libcralització que es venen sentint pertot arreu aquests dios, ais Ministcris, a la Preci
sa, a les Corts. i:Aixb cas dúu altra vegada ais anys I94O", comentava avui, tristament, un 
funcionari del Govcrn^, 

Per la seva part, respecte a aixb, "Le Fondo" del dia 4, a l'editorial de primera 
plana, es pregunteva peí valor que cal dañar, des d'ara, a les promeses de "libcralitza
ció" que els ministres mis joves i dinámics teñen fetos, i quina altra política poden ofe 
rir ja els dirigcnts de Fadrid ais scus compatriotcs, que no sigui la d'un total i "impô s 
siblc" replegamcnts sobre ells matcixosz 

B) El Decret~Llei 4/1970, del 3 d'Abril, peí qual Franco, en ús de les seves facul-
tats legislativos exccpcionals, otorga facultats normativos, de general aplicació, al 
"Consejo Nacional del Fovimiontos', ampliant les atribucions que, por al compliment deis 
seus fins li conecdoix l'articlc 23 de la Llei Orgánica do l'Estat, amb la. qual cosa -
si no li ós donat una interprctació diforent - ós vulncrat l'articlc 10 de la Llei do 
SucccssiS, que cstableix que, per a derogar o modificar una Llei Fonamcntal, "caldrá, a 
mós de l'acord de les Corts, la confimació de la Nació". 

C) L'informe, a les Oorts, del Ministre de la Informació, Sr. Sánchez Bella, on, 
entre d'altros cosos, diguós "Democracia si? pero no liberalismo, que es la antidemocra-
ciaH» 

D) El to dcstemprat amb que fou acollida la recent intorvenció do Mons. Cantero, a 
la Comissió de Corts que estudia el projeetc do la Llei d'Educació, el qual obliga el pro 
lat a haver de justificar les seves paraulcs, motiu, per altra part, segons s'indica, de 
la recent dimissió del Sr. Silva Kuñoz, figura destacada de l'Acció Católica. 

E) L'cxabrupte do l'incfablc Kuñoz Alonso relatiu al "virus" que podría contagiar 
per l'tis, en l'onsonyanca, de la llcngua catalana^ La qual cosa fercix pregonament els 
nostres senilmente, i dem^stra. la insensibilitat d'alguns per a comprendre els problcmes 
vius del Paíso 

Aquesta mostra, vcritablcmcnt, no ós exhaustiva, pero sí molt eloqUent. I aquesta 
situació, al nostre cntendre, cmpitjorará (si arriba el cas) en el moment que es concre
tos la successió en el príncep Joan-Caries, amb Carrero, con a efectiu successor, a la 
Presidencia del Govern, i un ministeri "monorcaccionari"0 I ós logic que cmpitjori, por
que la sensació de debilitat i d'alllamcnt serán mós grans que ara i, en conscqUcncia, 
la necessitat de duresa será per a ells imprescindible. 

Resultará viable allb que sembla venir? Creiem que no. I per aixb, mós que mai, 
estimen necessari d'evitar tot confusionismo - no dcixar-sc estovar pels efectos d'una 
hipotbtica retirada de Franco al palau-museu de Fallorca, o per les tcnsions entre les 
fraccions Opus—Movimiento, igualmcnt totalitázales - per a estar on dispoéició de consti
tuir l'autcntica solució de recanvi, per a "tote els cspanyols", que sempre hcm propug-

nat, i la conveniencia de la qual, per los necessitats internes i externes d'Espanya, re
sulta ara mós clara que mai? 


