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CURTA DE L1 INTERIOR 

Estimats conpanys t 
La situacio que des de fá un teraps está passant el r.'.ovinent és extremadament 

greu ; no hi ha exagerado en les nostres paraules.3implement,constatem una reali-
tat. 

Davant d'aquesta situacio,tots tenia el deure de cercar solucions.Préviament, 
un esforc d'informado ás imprescindible.Cal que tothom estigui rectament infor -
mat de les dües posicions que avui,dins del L*oviment,s 'afronten. 

aquesta informado no pot ésser unilateral.Cal que escolien ais uns i ais al— 
tres,abans de condemnar o d*aplaudir.Es (~dh aquesta íinalitat que iniciem avui la 
nostra tasca inforaativa. 

Voldrieía, abana de comencar-la,que quedes ben ciar que no ens consideren els 
ünics possexdors de la rao.Volea discutir,volem dialogar.Exigía feraament que es 
respecti el nostre dret a fer-ho.L1Interior juga,per la raateixa forca deis fets 
reala,un paper decissiu en el Loviment.¿plica la politica del kioviment alia on 
s'ha ¿'aplicar : a les ciutats i pobles de la nostra terra.I ho fá,con ja sabeu, 
anb riscs i dificúltate.En multitud d'ocasions -avui nateix n*és una- co^panys 
nostres han estat empresonats.Es aquest Lioviment de 1'Interior el que deaana avui 
que l'escolteu. 

D'un temps enea,la politica del ¡loviment ens arriba no en forma de propos -
tes,sino en forma de "diktaf'.Des de Paris.iientres aquest "diktat" no cesi,i no 
e3 converteixi en un diáleg,en una serie de propostes a debatre i a decidir con-
juntaaent,la nostre obligado,com a socialistes i coa a demccrates,és la d'opo -
sar-nos,eab correccio,pero amb 1*obligada energia,amb tota la fermesa que calgui, 
a aquesta situacio irregular i anti-democrática. 

Les "CORTES DE L*INTERIOR" no persegueixen res mes que aquest doble objectiu 
-informar objectivaaent a tots els companys de l'exili de la situacio del pais 
i del Lioviment que treballa en el pais. 

-reclamar el dret de l1 Interior a jugar un paper ren la elaborado de la estra
tegia i la táctica politiquea del nostre hoviment. 

p ™ "Llegiu les nostres raons.Tenim consciencia de la gravetat de la si-
tuacio.Desitgem arribar a una solacio basada en la llibertat i la responsabi— 
litat.Amb aquest desig ens adrecem a vosaltres. 



• • . * * 

A. la base de totes aqüestes declaracions hi ha,és ciar,la inquietut pek 
l'edat i la salót del general Franco. £úi el sustituirá ? es devanen els ho-
•es. que,a la seva oabra,han anat disfrutánt de tota aena de privilegia i 
d'iupunitats. La Ilonarquia ? Pero bi ha,segons afirmen publicaaent els diaris 
del pais,res aenys que oet pretendents aonársuics. D'ells,tres aab "possibi- l 
litats" : el coate de Barcelona i el seu fill,i el pretendent carlista,Carlos 
Eugo. ¿.ra bé : bi ha una incoapatibilitat violenta entre borbónica i carlis- \ 
tes, i no és gens dificil d'iuaginar el llencaaent d'un C.Á.3. falangisto-car-
lista en el cas d'una restaurado aonárquica liberal. La República? pero l'e— 
xercit,i aés concretaaent qua3i tots els capitana generáis,s'han coaproaé3 a 
defensar la aonarquia borbónica.... 

Ningü,en aque3t joc de probabilitats,seabla pensar en la solucio lógica, 
deaocrática : la consulta al poblé aitjancant eleccions auténtiqueoent lliu-
res i no a través de referendums sáviauent orqueatrats...» .Pero a aida que 
els grups de pressio capitalistes desenvolupen tiaidacent Jlur joc,aque3t po
blé el que fins ara seablaven ignorar ea desvetlla i actüa. A Catalunya i a 
Su3kadi,l'activitat de l'opo3icio ha augaentat extraordináriaaent s aanifes-
tacions i vaguee,canpanyes dé protesta,agitacio universitaria...I cada dia, 
nous oectors,fins ara inactius,s'incorporen a aqüestes accions,passant a po-
sicions deoocrátiques actives. I aixo,no sois entre la clasae obrera sino taa-
bé entre la classe aitja.La narcha deis 130 capellans de Barcelona a la Jefa
tura de Policia s'ha de considerar dins d'aquest conteste. 

L'actitut de l'oposicio.— 

3n front d'aquesta situacio de canvi,quina és la resposta deis grups de 
l'oposicio ? La resposta é3 encara feble,poc articulada.poc coherent. La o— 
posicio está,després de tant3 anye de treball 3ubterrani,aolt disgregada.Hi 
han oasses grupa,petits,aab posicions doctrinarles extreaadaaent aatitzades, 
aab actituts sovint ben poc operatives..íii ha,en el caap de l'oposicio una 
doble carencia : una carencia institucional (aanquen organisaes o institu — 
cions representatives) i una carencia funcional (aanquen instruaents d'accio,^ 

¡,actius,realistes).Taabé es fá sentir l'abséncia tie~ plantejcaetrfcs s* 
tic3r"sef icemos*..-—— _ — 

Gituacio de les escuerres catalanes.— 

Sn el caap concret del socialisae i de les e3querres,a Catalunya,el pa-
noraaa no és pas brillant. L'intent de creacio d'un congloaerat "deferri3ta" 
(l'anoaenat 3.C.C. o "secretariat de la deaocrácia social de Catalu
nya") s'está soidant aab un3 resultats sediocraaent descoratjadors.Convé,ja 
que aolt a desgrat nostre,el Loviaent ha jugat un paper en aque3t intent,que 
analitzea les causes d'aquesta fal.lida. 

ilosaltres pen3ea que la creacio d'una federacio de le3 esquerres és una 
bona cosa. Volea treballar-hi. Pero penses que la cosa és prou iaportant coa 
per a reflexionar seriosaaent les passes que cal donar a fi de que els resul
tats siguin 3atisfactori3. 3n aquest sentit,és evident que hi ha algunes co
ses que no es poden fer : passar per daaunt o peí costat de les organitza -
cions existent3 ; apelar a persones desvinculades de l'accio politica concre
ta i aolt relacionats,en canvi,aab les estratégies de café j presentar aques
ta federacio coa la destruccio deis partits de 1'esquerra previaaent existente. 

31 3.C.C. ha caigut,un per un,en tots aquests defectes,i en alguns uses. 
No ha 3abut presentar-se coa un intent de superacio positiva 3ino que ha apa-
regut coa un nou eleaent de confusio (i la prova n'ha estat el nostre proble-
aa intern i el plantejat al F.N.C.). 



i- la eeva baae no hi he- hagut ni el aéa lleu intent de discuaaio seriosa so-, 
ore que3tion3 d'accio política o de prograaa : les di3cussions s'han cent re. t es— 
cluaibaaent en plantejeaent3 de represeníacio de Catalunya, o de l'IHaquerra cata
lana, davant d'hipotetiques negociaciono eaab el centre,etc. Pero el defecte ués 
gran ha estat aens dubte el pensar cae podrien coexistir orgánicenent,dins d'u-
na aateixa organitzacio,uns hoaes que nc sois parteixen d'una plantejaaenta i -
deologics dispar3,sino ¿acabé de conuepcion3 i análisis politiquea oolt3 dife — 
rents. ¡3it aiso,que pot seablar excessivaaent negatiu per la nostra part,podea 
explicar concretaacnt quin es el caai que nosaltre3 aeguia per arribar a una in-
tiaa cohesio entre leo eacucrrea catalanea,a una aajor i eficac, actuado d'a -
queatea,i coa a conaequencia d'aixo,a una uéa auténtica representativitat. 

Bl caai vera la ur.itat de les e3ruerres.-

I°-Creiea que,coa a tasca primordial,hi ha la de definir i propagar les po-
aicions del socialisoe cátala dina del Contest de l'actual criai suceeoooria del 
regia de Franco. Beta de precisar unes poaicions especificaaent socialistes,no 
sois en l'aapecte teoric,aino practic,real. Eea d'explicar unes alternativea 
concretes,plausibles,i hea de fer-les públiques,aolt extensaaent publiques,a fi 
de que el poblé de Catalunya oápiga uina éa,davant d'aquesta o d"aquella sita-
acio,l'actitud o la solucio que proposen els socialistea. 

F,0-3alvada aixi la especificitat de la posicio socialista,cal arribar a un a— 
cord politic aab les fcrwes d'eaquerra deaocrátiques,i convertir aquest acord en 
una realitat funcional : un organiaae de coordinacio i representacio de le3 es-
querre3 catalanes, aquesta coordinacio pot establir—ae aab persones representa-
tiveo de l'opoaicio,tfcl coa intenta el C.C.C.,pero ha de basar-ae fonaaeutalaent 
en ela grupa ja constituits °. koviaent,P.iI. C. ,3.3.C. ,organiaaea sindicáis i al-

tre3 patita grupa sccialistes i deaocrátics. 
3o—Una vegada ootablerta aquesta coordinacio,basada en uns acorda precisos 

d1 actuado política i de programa,cal gasear a l'accio s cercar una financiado, 
propia o en foraa d'ajudes,Iien$ar unes publicacions,crear una equipa executius 
que elaboran a cada noaent les preaes de posicio i lea accion3 de leo esquerras 
de Catalunya. 

El 3.O.C. no ha pogut reeixir aquesta procos neceasari d'agrupaaent.Ni 
pels hoaes que 1'integren a I3arcelona,ni per l'estil anacronic que presidí les 
seves priaeres activitats,ni pela plantejaaents ~ue ha anat fent publica. Un 
deis seuo capitostos eo peraeté,¿urant els primera diea d'euforia,de viatges pa-
gats a ̂ leaanya i de aanifeotacion3 d'auto-oatiofaccio,a uesta curiosa frase da— 
vant d'un co.uiiiota : "31 i^oviaent i el Front ílacional están coapletaaent lirui-
data,a causa del 3eu dogaati3ae ; el 3.C.C. éa avui 1'autentice;, forja d'eaqaerra 
de Catalunya..." ̂ _:ueat éaul d'cn Pich i Pon lienta taabé una fraae que ha tin-
gut cert éxit : " ¡.'agraden els socialistea aleaanys,perqué de aarxisteo ja no 
en teñen res,i de 3ocialisteo prácticaaent taapoc..." L'opinio aassiva de l'opo-
sicio catalana creu _ue aquesta gent éo poc aeria.IIoaaltre3 pensea el aateis.No 
ha pasoat un aes i les priaeres defecciona ea fan ja aentir ais aigrats rengles 
del ¡3.C.C. : ais escasso3 hoae3 de preatigi abandonen i fan púbiic aquest aban-
do. Cérea tots nosaltres capacos d'iapuloar i de dur a bon teme 1 "auténtica fe-
deracio de les esquerreo a Catalunya ? 

lloaaltres n'estea convencuta.pero oabea taabé aab certesa que aixo de— 
pén d'una condicio previa : la solucio déla noatrea probleaes interna,basada en 
el restabliaent deis procediaenta democrática en la relacio entre l'Interior i 
l'Zxili. 
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