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definitiva, el senyor Girón de 

Velasco té raó. Des del seu confortable 

retir ce la costa de Màlaga, el vell fa 

Langista, milionari i ex-ministre, s'ha 

despenjat amb un 

les audàcies aperturistc . 

les "maniobres sinuoses", 1E presen;-..:; 

de "sectaris introduits line del Règim" 

que "encerclen i L cap de 

t , ! ifirmat, i otunó - •-•- no pot 
i situació 

tal ; - - eix franquisme s'es_ 

tà treballant per a ia destrucció del 

règim. 

La premsa ha criticat a Girón» q 

si u ronitsat sobré la se_ 

retòrica, ampul·lósa i demagògica, i 

- I saràcter retrògrad de la ~eva 

• '. -:-.:' les solucions que proposa* 

:i això cert. cal constatar, 

perí , qtte ,&1 senyor Girón t@ raó quan 

amb tintes dramàtiques, la situ 

Er. el fi 

efecte, la d 

ra espectacu 

sible. Ha començat 1 

ueta, la etaps 

n comença a p. 

tda. Ho pas d' 

, però si clara i 

B e, en 
' ans— 

rever— 

se dols canvis 

pi racic i 
maniobrerieme actius deis qui veuen que 

el vaixell fa aigua, i volen salv -se, 

Sigui com sigui, 

rà, sens dubte ampliant-se. I ell, 

les tensions i els en "~-

franquistes. 

és el 

fet resulta po e cap sor-

i i ni l' l'inaobilis— 

me o el retorn al passat. Es una 

ció que té (solts de contacte 

pies del post—salasarisme. 

s passatistes, inmo— 

38, els homes del rè 

gim se ser.~. .sos i es descobreixin, 

al ritme que els hi marca el seu oportunis 

me i el seu instint ce conservació, un pa

ssat de demòcrates de tota la vida. 

1 es comprèn també que el govern d' 

Arias actui d'una manera incoherent, . 

tant-se a una mera gestió policíaca í a 

una política ón alternen les cessions i 

les reaccions crispades» 

Aquest JjJEasge ̂ -e~ règim pô i>a a un 

Is que, si no fos per 

la | ;at del afer, prendrien connota— 

cions francament divertides» 

ar exemple, ha saludat 

amb establiment de les lli-

- .socràtiques a Portugal. Les com 

paracions obertes amb la situació espanyo 

o han mancat* Ningú, dins del règim, 

s'ha aixecat- en defensa del aalazarií 

(el règim germà -o millor dit, bessó-, du 

rant tants anys). S'imposa, en el terreny 

del "quart poder", una situació d'apertu-

riSÏB* ¿JLJX££~¿¿Í e n e~ sentii que el go-— 

franatge d'un aperturis 

de f j cció - - Per Risrja enrera da-

- •:••:' H3 obertes per la crítica i 

la protesta del poble. 

Al matéis temps, la repressió conti

nua i s'amplia. En el q-ae va d'any, més 

de mil processos polítics han estat oberts 

al Tribunal d'Ordre Públic. Processos inú

tils, que no deturen res, que no impedeixen 

res. 31 moviment d'unitat es desenvolupa 

en tots els ps obrers i populars, a 

l'e; ... l'exigència comú de les lli

bertats polítiques, sindicals i nacionals. 

comença la desbandada; 

aat democràtic i revolucionari 

i s'amplia, malgrat els 

cor - ' rat :• tróceseos momen-

no deturen l'acceleració del 

ltari. Mai com ara, la perspe_c 

sabí la dictadura ha

via estat tant a l'abast. Mai com ara, 

havien estat tant grans les responsabili 

tats de les fcreas obreres, revolucionà

ries i democràtiques. 
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• remanaez uez, ocrer 

Sant Adrià, que quan junt 

Indicaven unes 

millores salarials i eocials, va ser a b a — 

tut per les bales de la policia. 

Recordem que aquest fet va provocar una de 

les lli obreres de masses més importants I dant la gran 13 

" - Van ser centenars les empreses I gir la 11 

i Bdl«rs els treballadors q 

"• IOÍ: ; tzaren en repulsa d'aquell nou c.v 

lictadura. 

SNAT 

MÁRQUEZ 
Ara, quan-la repressió no sols no disminu

eix» sinó que s'intensifica i es "perfecció 

na", nosaltres hem d'incrementar la lluita 

antirrepressiva i solidària. Hem d'aturar 

la repressió* Hem d'impedir nous assassinats, 

Recordant a- Manuel Fernández Marques, recoir 

;a de la Térmica, hem d'exi 

molo Feres Esquerra* 

••.. " m t es vs celebrar el judici de 4 
•: irmica* tres dels quals ença 

• eren a la pfesó des de l'any passat. Se' 

a va condemnar a 4 anys (M. Pérez Esquerra) 

i a 1 any (F. Lozano Revuelto, 11. Farrero 

. ". Moreno Rider). Condemnats en ven 

janca per la gran mobilització solidària 

del poble de Catalunya* 

I BERTA! 

V* Pérez Ezqxierra. dirigent du la lluita de 

la Térmica, el àie 6 d'abril - tingut al 

.P. la vista de dos judicis pendents- -

iLe pels fets de Sant Adrià-, d£ 

•'-li en total deu anys de presó. !Hem 

[anuel Férez Ezquerra de la pre 

Recents -dels dies 1 1 3 d'aquest mes- són 

els actes i accions commemorant la mort de 

Manuel Fernández Márquez. El diumenge, al 

voltant d'un miler de persones es reuniren, 

Junt ami la vídua i la mare del treballador, 

e 1'església de Pomar de 3adalona, i poste-

:, d'una manera emotiva i silenciosa, 

rxar fins al cementiri, ón es dipo-

•itenars de clavells vermells i co 

ronee de flors damunt la tomba de Manuel 

iez. 

ï>, en .mig d'un aparatós desplegament 

policíac, que dor.à la nota opressiva al 

ta! 

Ei: 

companys —molts companys—, 

ers, demòcrates, revolucionari;:. 

a presó, condemnats a penes bru-

s, de desenes d'anys. 

s confien en tots nosaltres -en 

sforç i la lluita de les masses-

recobrar la llibertat. Ho els 
ml ! 



WAOÓ : SKMOWCIÓ 
Aquests dr.rrera mesos estem veient, indig

nats, con ela preus s'estar disparant de 

nou. con er. uns mena de carrera contra re

llotge* Aquest no és un fenomen nou. En els 

darrers anys» l'augment constfmt del cost 

de la vicia s'Ha convertit en un fet quoti

dià. L'any 1972, les fonts- oficials parla

ron d'un 11 per cent d'increment dels preus* 
: '-•.' passat, d'un 14,3 per cent. Les forts 

"terioses" no oficials, d'un 20 per cent. 

I lo gent dei carrer juraria que ha estat 

de l'ordre d'un 30 per cent. -—^ 

Però tot això no és res comparant amb el 

que està passant aquest any. La gasolina 

5a ba pujat dues vegades i se n'espera una 

P H 

I 

fcraj 1 pta* els 
çafé» igual e] it 

un 15 per cent 

16 per cent 1' 

eiecxriox -' + -: un 17 per cent el gas ciutat; 

un 20 per cent els autobusos; un 10 per 

cent els productes siderúrgics; el ciment, 

del 25 al 40 pur cent; etc. Fel que fa als 
preus del mercat, un estudi comparatiu ens 

revela que entre 1'abril del 74 5 l'abril 

del 73, la manutenció diària s'ha encarit 

com a mínim un 2:2 per cent. Heus ací la 

comparació esta olori . eiC'-ex 

DESAYUNO 

on 
Fr»c!o 
1S7* 

Uohii 
Huevos  
C B ! Í 

... 12-.66 

... 39.08 

... 113.— 

15.53 
51,78 

135.— 

ALMUERZO 

F-ideoa ... 
c ? ™ 
tomtt» 
F'àtsnos 

... 23.37 

... 149.— 
... 2755 
... 23,49 

30.29 
185.— 

25,70 
29,57 

CENA 

Coi!f!or 

Nsrjrsia» 
?m 

... 14.42 

... 8.33 

... 16.63 

17,61 
43.97 
9.68 

1S.57 

Coi!f!or 

Nsrjrsia» 
?m 

463.34 567.70 

I 

els incrementskctuals (gasolina, electricij 

at, productes siderúrgics, etc.) repercu—| ta 

teixen en molts altres productes. Després, 

la roda tornarà a comença"... i els produc 

smiran augmentant de nou. 

Els medis oficials parlen ja d'un 15 per 
o e n' :- lo3 cost de la vida per a 

tres parlen ja d'un 20 per cent. 

;om al mes d'abril! 

la f a m ossa n-tf lacio 
««*«•« jt-i.j «•«. » mm f a M O » -r,i mrrtm I I»»» 

Inflació: una paraula eue s'ha convertit 

en un mot màgic, que tot ho explica, però 

que no aclareix res. Sí. és -en desequili
bri entre l'oferta i la demanda. Els capi 

ts.listes ens ho presenten com un fet a ï — 

Uát de les qüestions socio-poliiiques. 

Un fet inevitable, que es presenta invo— 

luntàriament. Això és falss la inflació 

es una resultant de la política dels ca.— 

pitalistes. 

A l'Estat espanyol, una raó secular de la 

inflació és la manco de canvis estructu— 

rais necessaris en l'economia; la manca 

d'una reforma agrària, que impedeix als pro 

ductes agrícoles adequar-se a les necessL 

t-ats del pals, encarint-los constantment; 

una estructura industrial anàrquica i de

seo ui- librada, insuficient per a garantir, 

sense traumes, un procés de desenvolupa— 

ment: uns canals de comercialització espe 

culatius, al servei de la corrupció} una 

pelitica del sòl que ha permès que l'edi

ficació- de vivendes (quelcom bàsic en les 

iel poblí1) restés sub-

• l méi ¡acarada especulació, etc. 

fe 



I tel això; no són fets "naturals". Són 
fruit d'una politica franquista al ser 

vei dels interessos dels capitalistes en 
general i de l'oligarquia en especial. 

El mateix podríem dir a nivell interaacio 
nal. S'han encarit les matèries primes (i 
amb elles, seguint la roda, molts produc
tes que el capitalisme esparvol ha d'impor 
tar). Però una de les raons bàsiques d'a— 
quest encariment (del petroli, del sucre, 
de l'oli de soja, etc.) no és altre que 
la lluita entre als imperialistes per a 
controlar les fonts de matèries primea* 
-Aconseguir-les és aconseguir l'hegemonia 
i amb ella la possibilitat d'obtenir més 
beneficis. Darrera de cada augment del 
preu de les matèries primes sempre hi ha 
algú (trusts, grans companyies, etc.) que 
es posa les botes. 

Es cert, doncs, que Is inflrció que patim 
té unes explicacions estructurals i unes 
altres que resulten de la situació inter
nacional. Però ni de lluny pot això expli 
car ".. 'anarquia dels preus que s'està pro— 
"'• ' ; s l'Estat espanyol. 

els objectius de l'oligarquia 

Aquests darrers anys, la politica del ca
pitalisme espanyol ha estat orientada a 
aconseguir el creixement econòmic del pais 
Avui se'ns continua dient que cal impul— 
sar aquest creixement, que el pais no pot 
deturar-se en el camí emprès. Però, qui 
paga aquest creixement? T, qui és queda 
amb els seus beneficis? 

En un sistema capitalista com el nostre, 
creixement econòmic significa augmentar 
contínuament les inversions. Però els ca 
Pitslistes sols inverteixen quan sel's hi 
garanteix que treuran uns beneficis apetí 
tocesc Pel capitalista, aquesta és una 
qüestió fonamental. I en una situació de 
crisi econòmica costa molt més garantir 
el nivell de profits en l'activitat capi
talista. L'oligarqiiia espanyola, en els 
darrers anys, s'havia acostumat a obtenir 

Lsbilitat molt elevada en les se-

(I 

ves inversions (recordem que en el 72 x 
el 73, anys de forta inflació, els monopjo 
lis i les grans empreses espanyoles han 
obtingut uns beneficis extraordinaris). 
Avui pér avui, el capitalisme espanyol no 
està disposat a veure disminuir la seva 
acumulació de capital. En moment de difi
cultats, no importa que la majoria del po 
ble ho passi malament. Quan les coses es
tan difícils, quan el futur no es veu clar, 
el que cal és trobar un mitjà ràpid i .se
gur de guanyar diners. ¿I quin altre de 
millor i més ràpid que augmentar els preus? 

L'excusa la tenen a punt: la inflació in
ternacional, l'augment del preu de les ma
tèries primes, del petroli. L'argument, 
tambes està a punt: "no podem deturar el 

, procés de creixement de l'economia espa
nyola". I l'estratègia, també: lliberti
natge dels preus, que no hi hagi cap obs 
tacle. La diferència entre l'augment dels 
preus i l'augment dels costos és la font 
del rrofit capitalista. 

el govern ari as: un instrument; 

Per a satisfer els seus interessos, el ca 
pitalisme te un; instrument: l'Estat. Actu 
alment, és el govern Arias l'encarregat d' 
adequar aquest instrument. Però la situa
ció no permet gaires alternatives, i la po 
litica que se segueix és la deixar fer els 
capitalistes. 

Les mesures preses el 30 de novembre del 73 
pel govern Carrero ja seguien aquesta tòni
ca: facilitar l'inversió i bloquejar els sa 
laris i els preus. El resultat és seriosa
ment escandalós. Dels preus ja no cal par— 
iar-ne. Els salaris han puja& en alguns ca
sos, però ja veurem com. D'altra banda, la 
inversió està disminuint per moments. Per 
q»uè? Perquè l'anarquia de la politica eco
nòmica del govern inquieta als empresaris, 
que no es volen arriscar a fer inversions a 
mig i llarg plac. En aquests moments, només 
interessen les inversions especulatives, de 
rendabilitat a curt plac, que només estan a 
l'abast de la minoria més potent del capità 
lisme. 



eme 
vern 

?rn Arias aa ~pc-.._-: sarxa noves me— 
;1 passat mes de març» Segons el go—• 

i salaris ja està bé j? 
substituir a l ' iniciativa pri 

vada en la tasca cle potenciar l'economia, 
han decidit així paí ' a un pressupost àefi 
citari (gastar més del que esperen recaptar] 
mitjançant crèdits extraordinaris i augment 
en les inversions públiques. 

11 es paisos europeus han preferit 
.---vires estabil i tzadores a l'econo— 

t i l i tzar el pressupost (dffib súper;?-— 
" ' :• coi • «na peí a frenar una expansj 
conò 5 que en les actuals circumstàncies 

-•' '-•-" e remei a la recessió, el govern 
••• B hi fet tot el contrari i a més d'una 
tera caòtica; decretar, pex exemple, aug-

de preus sense analitzar minimaiaenl 
sións (el cas del gas-oil pels 
JC van tenir que baixar a la 

seltat del preu que una setmana abano havien 
tecretat es un cas simptomàtic), deixar que 
-oïts preus pugin sens 

ÍS reperei 
»s dadora, 

e 

si govern sap el paper qv¡ 

inflació, con la repressi< 
dervir elr interesso,"' &Üi 

i i r anar contra els inter 
.-' rei • jea ;; •'• : únic IBI 

etc. 

D son casuals. 
iTaïftffie ve- 3 
- iej gobl e. 
oent vi vol a 

en el seu discurs programàtic, paria encer

ti lament de "repressió preventiva" » doncs 

sabia que sí no es llençava per aquesta via 

ia justa reacció del poble treballador i 

les reivindicacions populars eJ desborda— 

rien d'immediat. Cal veure si, malgrat a — 

que*' »y«neió repressiva, el desborda— 

produeix també. 

inflació as explotació 
"2 mecs ¿8 clars augmentes els preus 

.8lea matèries primes; això justifica 1* 

ugment dels productes bàsics o primaris de 

/indústria i del camp, que repercuteixen 

¡sn els preus del productes alimentaris i de 

primera necessitat. Però !Heus ací el mira

cle!: no pugen tots els costos, sino sols uns 

port d'ells, i en canvi els preus pugen en 

un tant per cent igual o superior al de 1* 

augment de només una port dels costos! 

¿n la situació d'anarquia existent, . bur

gesia s'aprofita i com que pot anar ; 

la pilota, va augmentant els preus en tot 

aliè que pot. Però quan la pilota arriba al 

poble, al treballador, aquest ja no la pot 

passar i és qui paga. Ss en aquest moment 

que la repressió juga ei seu paper: cal evjfc" 

tar que els treballadors protestin davant 

d'aquesta injustícia. 

Si això és clar, també bo són les censeqüèn 

cies. El poble treballador, davant l'encari 

ment del cost de la vida està disminuint, i 

disminuirà encara- més, el seu consum. DismjL 

nueix, per tant, la demanda en el mercat. 

Quan els fabricants vegin augmentar els seus 

"stocks" on els seus magatzems, començaran a 

disminuir la producció i després les inver— 

sions» Molts treballadors -primer els eventu 

als, després els altres- perdran la seva fel 

na: baixarà més el consum, més la producció, 

etc. Això és la recessió, que sembla que dejs 

pres de 1'estiu començarà a fer sentir els 

seus efectes. 

Els simptom.es són clars. Amb xifres de 1' 

Acción Social Empresarial (entitat gens 

"sospitosa" de subversió) el pressupost per 

'imoni amb dos fills per a alimenta

ció era, el gener de 1974, de 246 ptes. 

(el gener de 1973 era de 200 ptes,). On 

estarem a l'octubre a al desembre? 

Que els salaris no tenen res a veure amb 

l'inflació, està ben clar. La reivindica

ció salarial és l'efecte de la puja dels 

preus, no la causa». Si intenten bloquejar 

els salaris no és -com diuen- per a comba 

tre l'inflació, sinó perquè no volen disrni 

nuir els seus beneficis. A més, cal asse

nyalar que els augments salarials, encara 

que es produexin ara,,sols serveixen per a 

compensar la puja de preus de l'any passat. 

Si bé és cert que en els dos primers mesos 

de l'any, en algunes empreses catalanes ón 

hi ha hagut lluita reivindicativa s'han 

aconseguit augments de sou que van del 14 

al 23 per cent, també és cert que aquests 

percentatges amb prou feines eubreixen el 

increment del cost de la vida, ara. I per 

a la resta del 1974?? I no oblidem que, 

així i tot, aquestes lluites han costat 

uns 350 acomiadaments!! 

No és sino la feblesa del capitalisme espa 

i, àrab ella, la del franquisme, ía que 

Dorta a mesures extremes per a mantenir 

el seu poder: repressió, acomiadaments, ex-

passa a la pàg. O 5  
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• "-efsxó policíacs 
té JIOC actualment, el moviment obrer i 
popular de Barcelona ha donat testimoni» 

i aquest Primer de !• 1974, de la se. 
¡ va combativitat. A l'hora de fer un ba-
I lanç de les accions realitzades, però, 
j constatem que aquestes no e"han adequat 
j plenament a les àmplies possibilitats 
de Etobilitsació que la situació .actual, 
de profunda crisi política i social, ofe 
reix. Han mancat, f " " ™ — ~ 

PRIMER 
DE MAíG 
A BARCELONA 

] en aquest sentit, 
les iniciatives 
unitàries que fe
ssin possible le 
convergència de 1" 
acció dels més amples sectors obrers i 
populars, L'Assemblea de Catalunya i el 
J movimej : dí :ions Obreres hauran 

i.treure, a l'hora del balanç, les con 
j clusions correctes. A elles pertoca, en 
, el moment actual, el paper principal d* 
| organització de los accions de mobilit 
• sació general. Al mateix temps, creiem 
í que una més estreta coordinació entre 
¡les : r,"anitsacions polítiques de la ela.. 

¡rera, sobre la base d'acords con
ti .itat d'acció, és avui una qües_ 

:. ió urgent. 

! El dia 30 es produïren manifestacions al 
carrer Escorial (20 h., 500-700 persones] 

Passeig Maragall (20 h., 700 persones] 
I al carrer Galileu (13.30 h.» 300 perso-
aes), a Travessera de Gràcia (20 h., 
150 persones). Aquest mateix dia es pro 

*-, 1 — - . . - — — . • „ _ . . , . , „ _ > — • , , . ,,. 

duiren moviments de boicot als mercats, com 
a protesta per la carestia de la vida, a la 
Guineueta i a Trinitat Vella. Un grup d* 
uns 300 treballadors del metall acudí a la 
CKS a entregar una carta amb signatures 
(unes 5*000} recolzant la plataforma reivin 
dicativa del ran». Posteriorment celebraren 
una assemblea a la catedral. A Sant Andreu 
hi hagué una concentració d'uns centenars 
de persones del barri davant 1"ajuntament, 
6n entregaren una carta sobre diversos pro 
blemes ciutadans. Es produiren atxirs a di
verses empreses del ram de la construcció, 
a Badalona, i també a Siemens. 

El dia I de Maig, responent a una convoca
tòria unitària de CC00 i del secretariat 
de l'Assemblea de Catalunya, unes 6,000 
persones es concentraren a la Rambla, a l ' 
alçada de l'Arc del Teatre. La policia dis_ 
parà per a disoldre la manifestació. Jío hi 
hagué ferits, però si algunes detencions. 
A Torro Baró, en canvi, la policia actuà 
també a trets i feu vàries víctimes, en un 
incident àmpliament comentat per la premsa 
i davant el qual la Jefatura s'ha vist obli 
"gada a donar una versió falsa. S'efectua
ren, durant el dia, incontables excursions 
de grups de treballadors i de militants de 
les empreses i els barris. A Les Planes, 
es concentraren unes 3.000 persones, que 
celebraren diverses assemblees. 

.ve de 

pàg, 

plotacíó a través de 1'encari
ment de la vida. 

Es per això, justament, que la 
lluita dels obrero per frenar 
l'augment del cost de la vida 
és justa, necessària i urgent 
per tal de: 

— Mantenir ses condicions de 
vida que hem aconseguit 

— Parar els peus a l'oligar
quia 

— Forçar el govern-inflació 
a dimitir 

— Assenyalar que sols en un 
règim de llibertats tindrem 
una garantia contra l'explota 
ció descarada a què avui es— 
tem sotmesos. 



PORTUGAL 

LA DICTADURA 
LIQUIDADA! 

Saludem, des d'-jquestes pàgines -

encara clandestinos - de KAPXA, al poble 

germà de Portugalt en àquerta hora histè 

rica en que recupera, les llibertats tant 

de temps segrestrades per una dictadura 

criminal. 

Els fets de Portugal són, per á 

tots els pobles de la Península, un //ran 

motiu d'alegria i d'esperança. Són,; per 

contra, una amenaça contundent pels ne

nas del franquisme i del continuisrae, que 

s'aferren s les deixalles de la dictadu

ra franquista, en un intent desesperat 

per a sobreviure i continuar exercint el 

seu poder sanguinari. 

A nosaltres ens arribarà també l*h£ 

ra de la llibertat. Per n fer-la més 

pròxima, no hi ha altre camí que el de 

la unitat i el de la lluita, ' 

Que la caiguda de la dictadura sala 

sarista sigui el preludi s la ràpida li

quidació del franquisme! 

_A P R O P Ò S I T OEJLS F E T S O E P O R T U G A L 
V O L E M E X P R E S S A R U N D E S I G Q U E 
E S T E M S E G U R S , C O M P A R T E I X E N E L S 
N O S T R E S L E C T O R S : 

i FRANCO Y ARIAS, 
A MADEIRA! 
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esperances i problemes 
de portugal 
El dilluns 16 ce març, un comunicat oficial 
del govern portuguès anunciava que 33 ofi
cials havien estat detinguts, després de i' 
- ecament fallit d'una guarnició d'infan
ta ': Caldee da Eeinha, a 90 km al nord 
risboa. 

Pocs dies després, el diari Republicà de 
Lisboa, desafiant la censura escrivia: 

"Els homes del nord, que vingueren el da
rrer final de setmana a Lisboa, somiant 
amb le. victòria, han acabat retirant-so, 
L'adversari de la capital, més ben orga
nitzat i equipat (i sobretot més ben in
format de la seva estratègia) ha fàt avo_r 
tar les intencions dels homes del nord,. 
però aquests darrers, repetint 
digué un comandant ast..- fir
mar : "hem perdut una batalla-, però no hem 
perdut la guerra". 

Es tractava, ert realitat, del c'omehts 
: peí : fvtfbol entre el Lisboa i 

lectors no es cridaren 
a engany, i les previsions del comentaris 
ta esportiu han resultat certes, al cap 
d un mes.«• • 

La situació crítica en que es trobava Por 
al 1 que ha dut ai desenllaç actual 

sultat de la política d'un reduit 
grups financers i industrials que 
e les colònies uns beneficis fa 

oso:;.. Fer tal de conservar aquesta si
tuació de prèvilegi, no han vacil·lat en 
desenvolupar una política de guerra con
tra les justes aspiracions nacionals dels 
pobles d'Angola, Moçambic i Guinea-Bissau. 

L'any 1973, les guerres d'Àfrica s'empor
taven el 50 per cent del pressupost portu 
guès. Estimulaven un procés d'inflació 
(21 per cent d'augment del cost de la vi

da el; 1973). Portugal té, en aquests 
moments, un milió cinc-oents mil 
emigrats (que. representen un terç de 
la seva força de'treball) i cent mil 
joves evadíts i disseminats per tot 
Europa per tal d'evitar d'anar a la 
guerra africana. Aquests són els re
sultats -desastrosos de la política 
demencial de l'oligarquia portugue
sa que tingué en la dictadura sala-
zarista, un instrument fidel. 

Els esdèveninéríts _ac tual s pos en de ma 
nifest que, junt al creixent desenvolu 

ert de les lluites populars, contra 
la guerra i per la democracia, com a 
conseqüència d'aquestes i de la greu 

eríoració de la crisi, s'ha produït 
un canvi d'actitud dins de sectors de-
ciesiuB del bloc dominant i de l'apa
rell militar. Aquests no han vacil·lat 
ara a liquidar les seqüelen continuïs- jj 
tes^de la dictadura. Aquests grups de
sitjaven l'acabament de les desastro
ses guerres colonials, i l'establiment 
d'un nou marc .polític a la metròpoli 
ous permetés una integració resolta de 
Portugal à l'economia europea. La fi 
de les guerres, al reduir l'emigració, I 
augmentaria l'oferta de ma d'obra» or 
ria una nova dinàmica econòmica, sense 
per això comprometre els interessos de 
les grans companyies -CDF, Champalimaud 
Espirito Santo, BHU, etc- prou vincu
lades als grups financers internacio
nals per saber que el neocolonialisme 

pot significas* una operació molt rees 
rendable que.la guerra permanent» en 
íiorr- de la defensa de l'.'occident cris
tià. . . 

' 

iT~ ra·r.·g-

L'explosió d'alegria .popular, i el rà 
pid procés de conscienciació que ©1 
retorn de les llibertats ha produit a 

10 



• i 
! 
Ï 

• ;.-.,], creen, no obstant, una situa 

ció probablement no prevista cel tot 

pels grans capitalistes portuguesos que 

han avalat el cop militar. Aquests ce_n 

tenars ce milers d'homes al carrer, que 

retroben una veu i la consciència d'una 

força inmensa, són un element clau, al 

que s'afegeix el cansament d'uns mili

tars que han estat instrúmentalítzats 

cínicament durant molts anyr i que han 

fet ara l'experiència d'un retrobament 

amb el poble. En el període següent al 

enderrocament de la dictí '•• \ 

fets semblen haver-se precipitat, 

en el sentit d'un eixamplament del 

marc de llibertats instaurades, com 

a conseqüència, a la vegada,, de la 

magnitud de -/entusiasme i cfe la mo

bilització de les masses, i del radi_ 

calisme déle ¿ovès militars. 

Amb la constitució d'un govern 

provisional d'amplia coalició, in

duint socialistes i comunistes,li 

berals i tecnòcrates, s'obre un pe 

molt important, caracteritzat 

uns problemes greus que cal re

soldre amb urgència* Is liquidació 

de les guerres colonials sobre la ha 

se del respecte estricte al dret a 

l'autodeterminació dels territorie 
africans; la consolidació de les co_n 

questes democràtiques; la preparació 

d'¡.ma consulta popular que permeti 

definir els futurs camins del poble 

portugués. La forca creixent dels co~ 

rrents socialistes i comunistes per

meten pensar en la possibilitat de no 

ves etapes» m futur no sassa llu

nyà, que vegin l'af lent del po

ble contra uní via cue ha man 

tingut al salazarisme inns 

ha estat útil, i vol 

ta democràtica i ' desarrollisAa. 

fins que no li 

jugar ara la car 

~ ! 

: 

-i 

¡ _ LÓPEZ RODÓ, 
i ' O T E A N D O ec H O R I Z O N T E ' . . . 

Reunits en assemblea, els redactors de 

Nuevo Piarlo, de Madrid, han acusat a 

López Rodó, ex-ministre i actual "borne 

fort" del diari, d'haver prohibit la pu 

blicació 1" D bieles deis e es 
pecial Portugal. Aquests articles, se 

gons López Rodó, eren "un atac directe 

contra el règim espanyol.-." 

Es comprensible 1'actitud de don Laurea, 

no. íntim de Marcelo Caetano, López Ro

dó escrivia, en el pròleg del llibre 

"Escritos Politices" del seu enderrocat 

DIO, ante 

tarea a 

pues 
so otear 

;ar eJ 
' PO : '•' ae 

- rueea a si mis 
a capacidad de adelan-

titos. Desde los 

• lo es preci 

ente el horizonte 

o de esas "corrientes 

storia". 

Si Caetano no ha mostrat ser un bon poH 

tic, en l'acepció . -a. tampoc LÓ 

pez Rodó ha dona!; grans nos res de elari_ 

videncia. Lies abane del canvi de règim 

« Portugal, deia a qui volia escoltar-lo 

que qualsevol intent de cop d'estat a 

Portugal no passaria de ser "un saínete 

protagonizado por ^res o cuatro chalados" 

Recomanem a doi to que "otee el ho 

rizonte" del nostre país amb més atenció 

que la que ha mostrat en el cas dels ho

ritzons portuguesos. 

II 
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