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Essencialinent, 1'actual moment polític espanyol es defineix peí seu contingut de 
període constitueirí. Els esquemes nascuts de la guerra civil han perdut vigencia i, en 
lloo seu, ls. soeietet espanyola ha d'estructurar-ne de nous, adients amb les seves ne— 
cessitats reals. i.izo explica les contradiceions, cada, vegada mes patenta, en el desen-
volupament de la nostra esdevinenca col electiva, derivades de la impossibilitat radical 
de coi:,r,tabilitzar les pretensions de permanencia inalterable d'una situado totalitaria, 
arnb les exigencies de reno vació Que co.'.porta una nova etapa histórica. Contradice ions o 
ambigúit.ts quem per altra banda, coui que no acaben d'ésser resoltes amb un plantejament 
ciar., s'on la causa directa de la inseguretat davant 1 'esdevenidor. arrelada en l'ánim 
deis espany :ls oonscientSj per ala quals la prolongaoió d"aquesta expectativa només pot 
ósser 1'origen de greus mala futurs. 

Devant Ir desaparició* de üranoo, factor determinan! de la problemática del present, 
el que cal resoldre realment es l'slecoió" entre dues alternativeá contraposadast o pro-
cedir a 1'efectiva superado del "franquisme" per tal d'accedir a normes de convivencia, 
homogánies anib les vigents a 1'Europa democrática, acceptant les tensions d'una evolució 
en regim de societc.t oberta, o decidir-se per l'alilament de la realitat comunitaria i 
px'eferir 1 'estancament en una "peculiaritat" tancada i immobilista. 

l'arrei del problema, per a tots aquella qui optin per la primera solució (a nosal— 

tres* la segona ens sembla suicida), rau en la determinado de com pot fer-se efectiva 

la superado del Régim, perqué qualsevol acció en aquest sentit, sense que sigui esta-

blert previament el motile institucional adequat, creiem que fóra operar en va. 
Examinem—ne les posoibilitats concretess 

A«- per 1'evolució propia del Sistema, desenvolupant-ne, en sentit "liberal", les 
normes constitucionals i flexibilitaant—ne 1''aplicado deis principis ideológica* Aquest 
ha estat el metode proposat pels distints col«laboreroionismes, -Is resultats deis quals, 
aixó é"s ciar, han estat fracassos rotunas, fins i tot en 1'espectacular ildusió Que fou 
suscitada en tern de la Llei Orgánica de 1'Estat» Davant qualsevol esperanga d'evolució 
"des de dins", la dinámica interna del Sistema ha imposat la indefugible realitat d'un 
pricés de regresaió cap e. formules progreseiframent Iiei-metiques i- intransigents, destina*? 
des a preservar la intangibilitat del Bcgim dárrera la Sucdessió^ 

B.— Aprofitant les c ir curas táncies produxdes per la designado d'un successor en la 
persona del príncep Joan—Caries* Sembla, en efecte, que algún sector creu en la possibi— 
litat que, concretada la designado, franco accedeixi — considerem els seun anys — a re— 
tirar—se a un segon pía, facilitant així 1'acció "liberalitzadora" del nou equip gover— 
nsnt. Pero aquesta tesi presenta les falles següents, que la invaliden? primer, la rea
litat no confirma pac aquest apart-ment del "Caudillo", al contrari, la seva recent in-
tervenció en relacio amb les facúltate normatives del Consell Saciona.1, indiquen la ve— 
lunta.t d'esercir els peders d'excepció fins a l'últim momento En segon lloc, en el cas 
que deixés una part de lee seves responsabilitats com a President del Govern, tot indica 
que la persona que el substituirla en elles (com de fet ja sembla que va succeint) seria 
1'actual vice-presideut Carrero, la mentalitat del qual no es gens oberxa. Finalment, 
1'equip "homogeni" ;,overnamental, baldament digués altra cosa, cara a, 1'exterior, en la 
seva declaració programática inicial, és d'una neta ideología reaccionaria. 

En la hipótesi que s'obriria, desaparegut Franco, amb el Príncep en funcions de 
cap d'Estat, la situado, creicm, es mantindria sensible .ent igual, si no empitjorava 
per les majors limitacións de Joan-Caries, que evidentment no gaudiria de les omnímodes 
facilitats que Franco ha tingut per a prendre decisions responsabilitzant-se davant d' 
ell mateix. 

Les possibilitata que el Ffíncep pogués arribar a designar un President de Govern 
no "buitraguista", raonablements victos ©IB condioionaments, son nul.leo, per la. pressió 
que exercirien les forcee autoritaries, a les GUJIS está lligat ádhuc peí fonament de 
la seva elección I en oas que estigués en el seu ánim, vencent totes les resistSncies, 
de fer-ho, un equip així es trebaria en !<• mateixa situació d'incapacitat d'sctuaciÓ 
propia do tots els col.laboreeionismes» 
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C - Una opció independent del Regio, amb ÍES possibilitats per a obrir camins d'o— 
bertura i que, al mateix teuqpss no suscites temors d'implicar un revisionisme revolu-
cionari: La Monarquía que encarna i representa el Coarte de Barcelona, únic instrument, 
a judiei nostre, de que disposem tots els espanyols, de dreta i d'esquerra, per a propi
ciar una evolució pacífica, ¿uperant ol " f rano uisme", Que eviti un futur plantejament 
de divisió irreconciliable entre reaccionarle i progressistes. 

Il± ha el dubte de si despres del 22 de Juliol del 19&9» el Córate de Barcelona ha 
renunciat a los seves responsabilitats de rei de "íots els espanyols", que va assumir 
COE a successor d'Álfons XIII. lina consta, t̂ aniíiateix, que aquest dubte — explotat de— 
liberadament pergsix sectprs interessats - nofflás té co:: a fonament el desconeixement del 
veritable pensament del Comte de Barcelona, clarament contingut en el text integre de 
la seva Declarado de 19 de Juliol pascat, la publica difusió del qual va ésser prohi
bida peí Govern. En ella, Don Joan, es maniferjta fermament fidel al concepte de Ilonar— 
quia que sempre ha representat, alhora que expressa la seva voluntat que no pugui atri— 
buir-se—li el paper de prctendent d'ui: mer interés personal, en discussio de drets amb 
el seu fill. 

Eecentment, l'u d'abril del corrent, en resposta al document que un grup important 
de monarquics catalsns li enviá amb motiu del 25o aniversari del Eanifest del 1945? el 
Comte de- Barcelona nc solament coní'irmava expressament la interpretació que havíem donat 
a la seva darrera declarado, en el sentit que de cap manera no contenia cap recomana-
ció* d'abstenir-se de qualsevol activitat monárquica contraria o al marge de l'elecció 
del Prfncep coa; a succesaor de Franco, sino que reafirmava la nostra posició dient—noss 
"Mai no he pensat que Bagueu de renunciar ais ideáis polítics que sempre heu defensat", 
i afegia, fidel a la seva permanont actitud, que havíem de fer tots els possibles ''per
qué prevalguin i predominin en la vida nacional"o 

Es a dir - així ho interpreteci - que el eilenci del Comte de Barcelona (iraposat, a 
mes, per les condiciona objectives de manca de garanties I de llibertats d'expressió) 
té" per objecte d"evitar que, malevolament, hom li atribueixi una simple ambició persos* 
nal de pujar al Tron, quan el que persegueix, i mai no hi renunciara, es que la Monar
quía oompleixi a Espanya la seva missió hiotorica» 

t¿uan el Comte de Barcelona ens incita expressament a perseverar en els nostres 
ideáis - la líonarquia que ell encarna i representa - logicaifient es perqué nc ka renun
ciat ni pensa renunciar ale seus deures. 

D*~ En darrera instancia, en cas que falles 1'anterior possibilitat, el període 
constit-uient a que al.Itidíem al comencament, inevitablemont es plantejará en la dijun-
tiva d'uh enfrontament polemic entre dues interpretacions oposades d"Espanya, entre dos 
radicalismes. 
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