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Què van representar la Generalitat i l'Estatut d'Autonomia per
als immigrats, per als nous cataL·nsf Es respectà el dret dels nous
catalans immigrats a rebre instrucció en la seva llengua materna. No hi hagué xovinisme, no es
barrà l'entrada als nous catalans.
El percentatge de consellers de la
Generalitat d'origen andalús fou
superior al de ministres de la República del mateix origen. Es donà
als funcionaris de l'Estat a Catalunya l'opció de romandre aquí en
qualitat de personal de L· Generalitat, quan els serveis es van anar
traslladant a aquesta, o bé seguir
essent funcionaris de l'Estat espanyol, amb la mateixa categoria
i drets, fora de Catalunya.
Val a dir que els immigrats
respongueren positivament a l'autonomia de Catalunya. Amb ocasió del plebiscit de 1931 es van
recollir 100 000 signatures favorables a l'Estatut de Núria d'immigrats que no pogueren votar per
manca d'anys de residència. En el
cas dels funcionaris de l'Estat, dels
serveis traspassats a la Generalitat, la immensa mejoría van optar

per romandre a Catalunya i al
servei de L· Generalitat, assistint
als cursos d'adaptació que l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya els oferia.
Però avui els socialistes volem
més que això. Volem un Estatut
més avançat per als treballadors
i per als nous catalans. Avui el
38 % dels residents a Catalunya
han nascut fora d'ella, provenen
d'altres zones de l'Estat (segons el
cens de 1970), una proporció Ben
superior a la de 1931. En comarques com el Baix Llobregat,
a l'entorn de la ciutat central de
Barcelona, la proporció de nous
catalans és de prop de 1/2. I com
l'Estat feixista ha condemnat el
poble durant molts anys a L· manca d'escoles i a L· poca qualitat
d'aquestes, com l'Estat feixista ha
condemnat i perseguit L· llengua
i la cultura catalanes, els nous
catalans no han accedit a la cultura del poble que els ha rebut i que
és el seu. En tant que treballadors,
han estat expulsats de la seva terra
d'origen per una oligarquia que
va fer L· guerra contra la reforma
agrària i contra l'autonomia de

Catalunya; és a dir, una oligarquia incapaç de donar-los un lloc
de treball estable i ben remunerat
al camp i contrària també a l'existència d'uns Ajuntaments catalans
democràtics i amb prou recursos
per a oferir sanitat, educació i cultura catalana al treballador.
Doblement explotats, els nous
catalans veuen avui com els sectors més reaccionaris de la dreta
capitalista volen
enfrontar-los
amb la resta dels treballadors catalans, culpant Catalunya del que
només és atribuible als capitalistes
i a l'Estat franquista. Cap socialista autèntic no hauria de caminar
ni un pas juntament amb aquests
sectors.
Avui els treballadors catalans
tenim una cultura per a conquerir
i per a construir, una nacionalitat
popular catalana que defensar
contra l'uniformisme explotador
del capital. I en aquesta construcció establirem llaços fraternals
amb les cultures d'origen del nous
catalans: andalusa, aragonesa
o gallega. El capital separa. El
treball uneix.

La màfia
del sindicalisme
vertical

La candidatura
d'unitat
socialista a Catalunya
Després de quaranta anys de
dictadura franquista, les forces
polítiques democràtiques de Catalunya i dels altres pobles de
l'Estat espanyol ens trobem ara,
per primera vegada, amb el repte
electoral. Hi serem presents, la
qual cosa no implica que hi participem sense un mínim de condicions, i a desgrat de les restriccions que ja d'antuvi sabem que
ens voldran imposar-nos des del
Govern, estem decidits a convertir la contesa electoral en un
combat per la democràcia i la
llibertat.

igualitària i justa, una societat
sense explotació ni opresió d'unes
classes sobre unes altres, d'uns
pobles sobre altres.

Configurar i definir l'espai socialista és l'objectiu prioritari de
la Candidatura d'Unitat Socialista
a Catalunya. Per aquesta raó ens
cal bandejar obertament les opcions confusionàries dels qui voldrien subordinar el corrent socialista a altres espais ideològics
0 polítics —el centre-esquerra o el
front d'esquerres—, per exemple.
En un moment històric com l'actual, d'una transcendència enorL'Entesa dels Catalans, formu- me per a l'esdevenidor més inmelació que el Partit Socialista de diat del nostre país, els socialistes
Catalunya va proposar més enllà catalans hem de ser suficientment
dels propòsits electorals, però que conscients i responsables per
cal concretar en una candidatura a donar una resposta clara i conunitària de totes les forces demo- tundent. I aquesta resposta té un
cràtiques catalanes compromeses _ nom: la Candidatura d'Unitat Soen la defensa de la llibertat sense cialista a Catalunya.
exclusions, l'amnistia total i la
recuperació de les institucions auUna gran força socialista catatonòmiques recollides a l'Estatut lana, articulada sobre opcions
de 1932, a més del retorn del ideològiques i programàtiques
President de la Generalitat, ha de ben clares, és indispensable en
convertir les pròximes eleccions aquests moments. Per això vam
per al Senat en un pleibiscit de tot llençar la proposta de la Candidael poble català, en defensa de les tura d'Unitat Socialista a Catalunostres reivindicacions nacionals. nya, per això la defensem contra
I si això esdevé realitat, n'estem tots els intents confusionaris i disegurs, la victòria serà un fet, i el visionistes, i per això renovem
país podrà iniciar esperançada- incessantment la nostra crida
ment una nova etapa.
a tots els partits, les formacions
1 les personalitats independents
No obstant, la pròxima contesa que a Catalunya es reclamen del
electoral també ha de contribuir socialisme, i estan en disposició
a la definició de cada espai polític, d'acceptar i defensar un programa
de cada corrent ideològic. La comú, de caràcter inequívocaCandidatura d'Unitat Socialista ment socialista, per a les pròximes
a Catalunya per al Congrés de eleccions al Congrés de Diputats.
Diputats s'inscriu en aquesta lí- Perquè creiem en el socialisme,
nia. El vot per una opció socialis- perquè no volem decebre les espeta, el vot per «l'opció socialista», rances dels qui creuen en el sociaserà així clar i inequívoc, i podrà lisme com a defensor eficaç dels
aplegar l'apoi de tots els sectors de interessos dels treballadors i de
treballadors i del poble que es tot el poble, i perquè creiem que
reconeixen en l'alternativa del que l'única manera de combatre les
són i del que històricament han manipulacions informatives goestat els socialistes: una voluntat vernamentals és la claretat, pertot
de poder per aconseguir demo- això defensem la Candidatura
cráticamente una societat lliure, d'Unitat Socialista a Catalunya.

La detenció dels membres de
l'escamot feixista autor dels assassinats dels advocats laboralistes
del despatx madrileny d'Atocha,
encara que ha estat feta pública
amb cautela i a través de tot un
llenguatge molt contradictori, ha
posat clarament en evidència la
màfia del sindicalisme vertical, íntimament lligada als grups més
agressius del búnker franquista.
Vassassinat dels advocats laboralistes madrilenys i el seu company, defensors tots ells dels treballadors del ram del transport privat, va ser un crim contra tota la
chsse treballadora i contra tot el
poble, va ser un crim contra la
democràcia. I L· repulsa popular
unànime va ser una denúncia rotunda del feixisme que encara
continua ocupant els llocs daus de
Vaparell del poder, com ha restat
clarament demostrat ara, quan
hem pogut veure que els responsables dels fets són homes del sindicalisme vertical, homes del búnker sindical.
Aquest fet ens prova L· importància de L· lluita contra el verticalisme, L· gran muralL· que el
franquisme va alçar contra les rei-

vindicacions de la classe treballa
dora i que encara ara és un dels
obstacles més grans que hem de
salvar per defensar els nostres interessos.
La CNS, el sindicalisme vertical al servei del règim, és un dels
reductes del feixisme. La seva política al llarg dels quaranta anys
de dictadura ens ho demostra
a bastament. I l'actuació crimina
de l'escamot que assassinà els ad
vocats madrilenys i el seu company de treball confirma el caràc
ter irreductible d'aquest aparell
sindicalista, capaç de dur a term
atemptats d'aquest tipus.
La lluita dels treballadors pas
sa, arreu de l'Estat espanyol, per l
dissolució inmediata de L· CNS
i per L· llibertad sindical. Sense L
ruptura sindical, sense la desapar
ció del búnker sindicalista,L·clas
se treballadora resta en inferioritat de condicions davant dels qui
com succeí darrerament a Madri
i com pot succeir a qualsevol altr
indret ara mateix, no s'aturen m
davant el crim per continuar mantenint tota L· carcassa verticalist
tota L· CNS, tota L· màfia det
sindicalisme vertical.
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Comuniquem a tots els qui puguin tenir interès en l'adquisició del film de Josep M.
Forn «EL MÍTING DE LA LLIBERTAT», pel·lícula rodada en el ja històric míting del
Palau Blau Grana, que disposem de còpies en Súper 8 al preu de 5.000 pessetes i de 16 mm.
al preu de 9.000 pessetes. Així mateix s'ha editat un llibre sobre aquest míting que es ven al
preu de 200 pessetes.
Adreceu les vostres comandes a
PROMOCIONS SECTORIALS CATALANES
Rambla de Catalunya, 92, 2., 2. - Barcelona-8

RS.C.

P.S.C
El Míting de la LLibertat

El PSC i les eleccions
Els dos eixos fonamentals que tauració de la Generalitat de Cadefineixen la política del PSC en talunya, els principis i les institurelació a les pròximes eleccions xions de l'Estatut del 1932, i el
legislatives al Congrés i al Senat retorn del President de la Genera—en el supòsit que el nostre partit litat senyor Tàrradellas.
L'alternativa unitària d'un am-,'
consideri que hi ha les condicions
democràtiques mínimes per a par- pli front democràtic estesa al conticipar-hi— són, per una part junt del procés electoral hauria
l'Entesa dels Catalans i, per l'al- estat probablement la més correctra, la Candidatura d'Unitat So- ta per a derrotar les forces de la
dreta autoritària continuadora del
cialista.
La nostra proposta d'Entesa règim franquista. Però no era, ni
dels Catalans dirigida a totes les és, viable. Els diferents interessos
forces de l'oposició democràtica de classe que representen cada
pretén d'obtenir un acord entre una de les organitzacions polítitotes aquestes forces per a confi- ques que han col·laborat fins ara,
gurar unes candidatures unitàries els fan adoptar tàctiques i estratèper al Senat que permetin que el gies diferents en relació a aspectes
poble de Catalunya recolzi majo- fonamentals dei mateix procés deritàriament, aquelles reivindica- mocràtic (la crisi de la POD, del
cions fonamentals que ens perme- Consell de Forces Polítiques de
tin d'aconseguir definitivament Catalunya, etc, són la mostra palun règim democràtic, i a Catalu- pable d'aquestes diferències). Els
nya, la reconquesta de les nostres interessos de partit i els electorals
institucions d'autogovern, i hi de les forces democràtiques, el
sistema electoral establert per la
trobi la seva unitat.
Les candidatures unitàries per «Ley de la Reforma Política», la
al Senat negociades entre totes les voluntat de molts de no oferir la
forces democràtiques i dins les imatge de dos blocs enfrontats
quals haurien de tenir un lloc radicalment entre sí i prefigurant
rellevants personalitats indepen- eñ certa manera els de la Guerra
dents de la resistència antifeixista, Civil, etc., han impedit que l'als'haurien de comprometre a si- ternativa d'un front democràtic
tuar al primer pla de la campanya electoral sigui avui viable.
En aquest context el PSC ha
electoral i al de seva acció parlamentària dues exigències bàsi- proposat les candidatures d'Uniques. La primera tendiria a obte- tat Socialista, per al Congrés,
nir un marc democràtic mínim obertes a totes les forces que s'aper a la vida democràtica: llibertat nomenen socialistes a Catalunya,
de tots els partits per a intervenir conscient del fet que la millor
plenament a la vida política; am- contribució dels socialistes a la
nistia total per als presos polítics causa dels treballadors i de Catai exiliats, així com l'amnistia labo- lunya, és oferir als electors una
ral i sindical. La segona compor- opció clara i simple: votar pels
taria l'obtenció del marc institu- socialistes.
cional i del poder polític necessari
Afirmar la candidatura d'Uniperquè el poble de Catalunya pu- tat Socialista, en la claredat de la
gui fer efectiu el seu dret a l'auto- seva intenció i del seu programa,
govern. En concret, la conquesta significa per a nosaltres que no és
d'aquest marc suposa avui la ins- tracta d'una tàctica conjuntural

0 oportunista. Es tracta d'afirmar
clarament la voluntat de constituir l'espai socialista, no solament
en l'objectiu d'ocupar un espai
electoral que considerem molt
important, sinó també de vertebrar aquest espai a nivell polític,
sindical i ideològic. Només una
gran força socialista pot ser capaç
en el futur de protagonitzar una
alternativa de caràcter nacional
1 popular que ens permeti consolidar la democràcia i avançar al
socialisme.
Paral • lelament a la construcció
d'aquest gran partit, els socialistes
catalans hem de contribuir a posar
en peu un gran sindicat de treballadors d'inspiració socialista, garantia fonamental de la defensa i la
millora de la seva situació i element bàsic per a les transformacions socials del futur.
Afirmar la Candidatura d'Unitat Socialista és posar les bases
—no exemptes, lògicament, d'esculls i dificultats— de l'avenç en la
perspectiva de la unitat dels socialistes. Aquesta és una voluntat
que sempre hem assumit i que les
condicions actuals possibiliten al
màxim. El document de Línia Política aprovat al nostre Congrés
Constituent, afirmava en aquest
sentit que una tasca prioritaria era
«la construcció d'un partit basat
en un projecte cohesionat, ampli
i flexible que reuneixi tots els socialistes, i en la formació o renovació del qual tots els socialistes
tinguin un clar protagonisme».
Precisament perquè la candidatura d'Unitat Socialista intenta
d'obtenir adhesions i recolzaments a un programa clar i a una
alternativa inequívoca als seus
plantejaments democràtics i socialistes, seria un error greu pensar que els socialistes podem confluir electoralment avui amb or-

ganitzacions que no han assumit
els postulats socialistes. Potser
una aliança electoral àmplia, sense
perfils definits, podria atreure alguns vots suplementaris al bloc
socialista, però això impediria l'avenç decidit cap al terreny de la
unitat, i impediria també de vertebrar el nostre espai polític sobre
bases clares. Les contradiccions
apareixerien ràpidament i molt
probablement a mig terme ens
veuriem abocats a una situació
idèntica en les seves divisions a la
que ens trobem actualment.
Un front electoral heterogeni,
ambigu i confús no és una alternativa que pugui atraure els socialistes, i encara menys quan ens trobem en condicions immillorables
per a plantejar una alternativa neta i simple en les seves línies bàsiques i en la seva significació. És
ben clar que un cop delimitats
clarament els espais polítics
i comptant cada un d'ells amb el
pes que el vot dels ciutadans li
atorgui, caldrà establir les aliances
tàctiques i estratègiques necessàries que la consolidació democràtica o l'avenç cap al socialisme
demanin.
Els objectius primordials que
pretén la nostra proposta de candidatura d'Unitat Socialista són,
doncs, clars: es tracta d'oferir als
treballadors i al poble de Catalunya una alternativa clara de vot,
i es tracta de vertebrar política,
sindical i ideològicament l'espai
dels socialistes per a anar cap a la
perspectiva del gran partit de tots
els socialistes catalans. I tot això
per a afirmar amb força un programa de reconstrucció social, democràtica i nacional de Catalunya
i de l'Estat espanyol.
Jesús SALVADOR

Ens volen fer pagar la crisi
Contra la reducció de festes laborals
D'acord amb el Reial Decret de
18 de febrer d'enguany, han estat
suprimides algunes festes laborals
—entre altres, dates de caràcter
tan popular al país com I'l de
maig, els dilluns de Pasqua i de
Pentacosta, els dies de sant Joan,
sant Pere i sant Esteve, l'Ascensió, etc. D'aquesta manera, i a
desgrat inclús del manteniment
d'altres festes directament lligades al règim franquista, com el
mateix 18 de juliol, o d'altres d'es-

càs arrelament popular, com el
«Día de la Raza» o la festivitat de
Santiago Apòstol, la classe treballadora i tot el poble es veuen
afectats novament per una decisió
arbitrària i injusta, que en aquests
moments de greu crisi econòmica
provoca una devaluació immediata del seu treball i només beneficia
les empreses, introduint un element inesperat que agreuja sensiblement la ja prou aguda problemàtica laboral del país. De més

a més, amb aquestes mesures es
manté la política uniformista que
nega l'existència de les distintes
nacionalitats i regions que formen
part de l'Estat espanyol, i que
conseqüentment també nega l'arrelament popular d'uns costums
i unes tradicions que formen part
del patrimoni col·lectiu.
Ens cal denunciar aquesta actitud governamental, una mostra
més del tarannà clarament continuista del reformisme. I en de-

nunciar-la, hem de desemmascarar el que implica d'atemptat als
interessos legítims del poble. Es
tracta d'una nova concessió a la
classe dominant en aquests moments de greu crisi econòmica,
i es tracta també d'un nou intent
de negar la nostra personalitat
nacional, imposant-nos per la força el mateix calendari laboral que
a la resta de l'Estat.

La vaga dia a dia
Davant la política anticamperola de VAdministració, que
tóS* deixa el camp en la inanició
més gran i als pagesos un dels
sectors més marginades del
país, en un oblid pràcticament
total, els pagesos, mobilitzats
pel seu sindicat, es llençaren
a la carretera en senyal de protesta i tot reivindicant, junt
a uns preus justos, la llibertat
sindical, una seguretat social
agrària digna i l'assumpció
d'una política que, en definitiva, no els marginés més com
fins ara.
En aquest sentit, i coordinats
amb les sindicals d'agricultors
i ramaders de la resta de l'Estat
espanyol, els pagesos catalans,
obeint la crida de la Unió de
Pagesos, el dilluns dia 28 de
febrer dugueren llurs eines de
treball, els tractors, a les carreteres, mentre una comissió de
L· Coordinadora a nivell d'Estat intentava d'entrevistar-se
amb alts càrrecs del govern.
Carles Andreu i Abelló, militant del P.S.C., era el delegat
català a aquesta comissió.
Anem a donar un cop d'ullal
V'^-.\ què fou la vaga dels camperols,
coneguda com a la lluita dels
tractors:
El dia 2 es cifren en 50 000
els tractors que hi ha a les
carreteres, corresponent a 15
«províncies» de l'Estat. A Catalunya ja eren tres mil els tractors ancorats a les cunetes.
Mentres tant el Ministre
d'Agricultura, tot diguent que
fi* :

m

us.

«comprent la situació», demana que els pagesos tornen a casa. Falla el primer intent de
negociar amb el govern. Al
mateix temps la postura del
Ministeri ha estat de provocar
divisions entre els camperols en
lluita.
El dia 3 de març són 80 000
els tractors que omplenen les
carreteres. Les gestions del dia
abans per negociar amb Sudrez
han fracassat. A Catalunya són
ja 6000 els tractors que participen a la vaga. En aquest sentit
cal destacar L· crida que féu el
nostre partit perquè els pagesos
s'hi sumessin, col·laborant activament i de forma destacada
amb La Unió de Pagesos.
Aquesta jornada es passa amb
Assemblees que els pagesos celebren a diferents llocs. A nivell
de Coordinadora cal assenyaL·r la denúncia que explicita respecte de Mombiedro de la
Torre el qual vol atribuir-se
una representació que no té.
Tanmateix cal dir que aquest
dia les sindicals obreres
(CONC, CNT, UGT, USO
i SOC) signen un comunicat
conjunt pel què s'adhereixen
a la lluita d'Unió de Pagesos.
Girona s'incorpora a L· vaga.
El dia 4 es produeixen nous
intents per negociar. Els tractors catalans a les carreteres
són, ja, 10 000. Més zones de
l'Estat se sumen a la vaga. En
alguns llocs es passen a recollir
firmes demanant L· dimissió de
Mombiedro de L· Torre així

com el desmantelament de tota
l'estructura sindical agraria
feixista.
S'obren perspectives de negociació el dia 5, pel que la
Coordinadora
d'Agricultors
i Ramaders valora positivament la postura del govern
i opta per una enretirada ordenada. A Catalunya ja són
20 000 els tractors que hi ha
a les carreteres. Es reben solidaritats de tot arreu entre les
que cal ressenyar, com el dia
anterior ho feia el Secretariat
de l'Assemblea de Catalunya,
la del nostre partit. Es decideix
sotmetre als pagesos aquesta
consideració de la Coordinadora. Es el dia decisiu.
Els pagesos decideixen enretirar llurs màquines de les carreteres. Hi ha sensació de victòria. En moltes poblacions es
feien assemblees de fins i tot sis
i set cents pagesos. Aquestes
assemblees, que el dia abans
eren reivindicatives, sense deixar de ser-ho, s'han transformat en vertaderes festes popu-

Una política per al camp català
En el sistema capitalista no és
possible una evolució progressiva
que comporti alternatives d'alliberament als models actuals d'explotació pagesa. Això obliga
a plantejar-se les actituds pageses
com a un refús total del sistema.
Solament la consecució d'una ve-

ritable democràcia política i econòmica, solament en el socialisme, els interessos de classe dels
pagesos podran fer-se sentir i.respectar. Per això, cal prendre consciència de l'actual situació i de les
seves sortides; això comporta
temps i obliga a una llarga tasca de
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El diumenge final ha estat
un diumenge de victòria. Festes per tot. En alguns llocs es
veien pancartes que deien:
«Benvinguts els lluitadors del
nostre poble». Cal esperar que
aquelles promeses del govern
siguien aviat realitat. Els pagesos, si no és així, estan disposats
a tornar a la carretera.
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reflexió política, de formació i explicació constant, fent que, ja en
les accions actuals, la lluita s'orienti cap a assolir el domini tècnic i efectiu sobre les produccions
pròpies, el fruit de la terra que el
capitalisme s'emporta. Cal aprofundir ja ara en la reflexió sobre
quin haurà de ser el paper del
camp en una economia cada cop
més complexa, de noves i creixents necessitats alimentàries.
La transformació de l'agricultura forma part del conjunt d'accions globals per la reforma de la
societat. Caldrà acompanyar-la
d'una política territorial que
aconsegueixi repartir equitativament la producció de les riqueses,
resolent els problemes derivats
del desenvolupament desigual de
les comarques.
Els problemes d'infraestructura, la protecció de la natura, la
promoció de viles i pobles, l'establiment d'indústries a l'origen, la
promoció d'estructures d'equipaments col • lectius a nivell comarcal, són elements de planificació
necessària de gestió col·lectiva.
L'oportunitat del socialisme, la
seva necessitat i la seva urgència,
són el resultat de la situació anterior, en son l'única sortida. Perquè avui ja no és possible millorar
aquest sistema, racionalitzar-lo, si
no és canviant-lo. La Reforma
Agrària de la II República, que en
aquell moment oferia perspectives de solució, avui ja no és possible; a casa nostra, l'única reforma
agrària possible, l'única alternativa possible, és la que posa en mans
dels productors la seva pròpia
producció, el fruit del seu treball,
el benefici. I en mans del conjunt
de productors i consumidors, de
la societat sencera, el control del
procés de transformació cap al
socialisme.

El socialisme, però, no és un
mot màgic, una fórmula feta que
calgui aplicar mecànicament, procedent de velles teories o importada d'altres països; és, ben a l'inrevés, un projecte concret d'alternativa, de modificació de la realitat,
de resposta col • lectiva a les contradiccions que la nostra societat
té en el seu si, democràticament
elaborat, lliurement aplicat, i això, per als pagesos de casa nostra,
passa per la recuperació de les
experiències desenvolupades en
èpoques passades de llibertats públiques, alhora que passa també
per la consolidació dels mecanis-

la propietat, parcel • lació i dimensió de les explotacions— fins a
la comercialització, conservació
dels fruits, manipulació, i la seva
distribució i venda, només poden
ser resolts en el socialisme.
Per a això, però, cada país té
unes condicions determinades
que fan necessari l'aplicació d'un
Programa. El socialisme autogestionari, davant la situació del
camp català, té l'obligació de difondre ja les bases per fer avançar
el pas al socialisme i que s'apliquin ja tots els esforços en la
direcció de fer-lo possible.
Aquesta política ara passa per

La transformació de l'agricultura forma part del
conjunt d'accions globals per la reforma de la societat.
Caldrà acompanyar-la d'una política territorial que
aconsegueixi repartir equitativament la producció de les
riqueses, resolent els problemes derivats del desenvolupament desigual de les comarques.

mes que la pagesia —resistint al
quatre pilars bàsics, tal com els
capitalisme monopolista i al franvam definir en el nostre Congrés:
quisme com a instrument polític
de dominació— ha pogut cons— Llei del sòl.
truir al llarg d'aquests anys.
— Llei de contractes de conreu.
L'evolució de l'agricultura i el — Llei de protecció a les pràctiprocés de transformació que això
ques col·lectives.
implica porten a posar en crisi les
— Llei de protecció a les producsolucions individuals i, en canvi,
cions.
posen en primer pla l'alternativa
col • lectiva. Avui ja no és possible
A més d'aquestes bases, una
pensar que aplicar el liberalisme
política de preus adequada per a la
econòmic pot solucionar els procomercialització, el finançament
blemes dels pagesos. La complei la planificació de les producxitat dels problemes agraris, des
cions.
de la producció —amb tot el que
això representa de distribució de
Jaume CASANOVAS

En Josep Vidal
farà aviat 60 anys

Pep Jai,
un pagès socialista
«La classe obrera ha de cooperar en la lluita
d'Unió de Pagesos, perquè és també la seva lluita.»
Ben aviat farà seixanta anys en
Pep Jai. Heus aquí un bon motiu
per a parlar-ne. En Josep Vidal no
és pas cap heori, en el sentit romàntic de la paraula; però sí que
és un home exemplar que es fa
estimar per tothom qui el coneix.
Capdavanter de la Unió de Pagesos i del Partit Socialista de Catalunya, té una biografia ben neta,
que va començar a l'octubre de
1917, «l'octubre roig».
Efectivament, mentre a Sant
Petersburg —avui Leningrad— es
produïa l'assalt al Palau d'Hivern,
naixia al Vendrell —el poble de
l'Andreu Nin, líder del P O U M en Pep Vidal, a la família coneguda popularment pels Jai, una família, de pagesos pobres del Baix
Penedès.
Dels quatre germans ell era l'únic noi. Per això son pare va esforçar-se per a dur-lo a estudiar a un
col·legi religiós del Vendrell.
A tretze anys, però, va haver
de deixar l'escola i anar a treballar al camp. Des de llavors és
pagès.

LLUITADOR PER LA CAUSA
DELS TREBALLADORS
Així i tot, en acabar la jornada
al camp, en Josep Vidal assistia
a classes nocturnes de diversos
temes, inclòs l'estudi de l'esperanto. I també a conferències, una
de les quals, donada per l'Andreu
Nin, va despertar en l'adolescent
Josep Vidal el negit polític.
Des de llavors no ha parat de
lluitar per la causa dels treballadors.
En proclamar-se la República,
es va incorporar a les joventuts del
Bloc Obrer i Camperol. Quan el
6 d'octubre de 1934 el govern de
la Generalitat va trencar amb el de
Madrid, els dirigents vendrellencs
de la Unió de Rabassaires foren
detinguts i el pagès Vidal va moure's en defensa dels empresonats,
assessorat per l'advocat Josep
Andreu i Abelló, avui dia també
militant del Partit Socialista de
Catalunya.
Q Ara en Pep Jai continua lluitant

al costat de tots els treballadors
del camp:
—Hem de trobar una sortida
a la nostra agricultura. I hi ha de
cooperar tot el poble de Catalunya. Els pagesos hem de deixar de
ser ciutadans de segona categoria
i el camp ha d'ocupar el lloc que li
correspon en una economia racional. En aquest sentit, L· Unió de
Pagesos no vol ser només un sindiQuan l'any 36 va produir-se la
cat de caire reivindicatiu, sinó que sublevado feixista, en Pep Jai
es proposa lluitar per a transfor- marxà voluntari al front d'Aragó,
mar profundament el camp.
amb una columna del POUM,
Certament, el sindicat unitari, aleshores el seu partit. Al maig del
democràtic i independent de tota 37 va ser amb l'Andreu Nin, poc
la pagesia de Catalunya està acon- abans que aquest fos assassinat.
seguint mobilitzar milers i milers Després, altra vegada al front. Els
de pagesos, tant als mítings —con feixistes, en un fet de guerra, exel recent de Tarragona, en el qual terminaren la seva divisió. Només
intervingué en Pep Jai— com en quedaren vius quatre o cinc.
a l'hora de treure els tractors a la En Pep Jai es va salvar miraculocarretera, en defensa dels drets sament. Després, més batalles:
Extremadura i Terol, on fou ferit.
dels treballadors del camp.
Quan el 5 de febrer del 39 era
a punt de passar la frontera, fou
detingut i visqué els primers
COMPANY DE L'ANDREU temps de la desfeta al camp de
concentració de San Marcos,
NIN
a León.
—La classe obrera de les ciutats
—Allà hi havia execucions masha de comprendre que el del camp sives, a part dels milers d'homes
no és només un problema pagès, que hi morien per les terribles
sinó un problema de tots. No s'han condicions del camp. Menjàvem
de deixar endur per la propaganda un ranxo fastigós en una llauna de
de les classes dominants, que in- sardines, perquè no teníem plat.
tenten enfrontar els treballadors Tampoc no teníem cap roba persodel camp amb els de la ciutat. Els nal; havíem d'anar embolicats
obrers de les ciutats han de coope- amb una manta. Estàvem tan
rar amb L· nostra lluita, perquè és amuntegats que havíem de dortambé la seva lluita.
mir de costat, amb els peus d'un
altre presoner davant L· cara. Cada matí en despertar-nos, a la sala
on jo era, trobàvem uns deu companys morts...
Després de sobreviure sis mesos al camp de concentració, van
obligar-lo a estar a un batalló
disciplinari durant anys —fins que
ell en tingué 25.

COMBAT CLANDESTÍ
Malgrat tot, així que torna al
Baix Penedès, s'incorporà a la
lluita clandestina contra el feixisme. El combat era cada dia més
dur en els negres anys quaranta i,

per acabar-ho d'adobar, van detenir els resistents antifeixistes de la
comarca —dos dels quals moriren
a comissaria— i en Pep Jai va
haver d'orientar la seva lluita al
llarg d'uns quants anys en entitats
de caire cívic, illes de democràcia
i de catalanitat. Això va donar-li
popularitat, sobretot en el món
casteller, on el nom de Pep Jai va
guanyar-se una merescuda fama.
Més endavant va reincorporar-se
al combat pel socialisme, i ingressà al Moviment Socialista de Catalunya de la mà d'en Joan Reventós. Seguint la trajectòria d'aquesta organització, va militar a la
Convergència Socialista i ara al
P.S.C.
UN HOME SENZILL
Fa pocs mesos en Vidal va ser
altra vegada prop de la mort,
a causa d'un greu accident, del
que sortosament s'ha recuperat,
a la Cooperativa Agrícola del
Vendrell. Allà treballa cada dia,,
des de les set del matí a les set del
vespre. Al míting que el nostre
partit va celebrar recentment al
Vendrell, al qual assistí més del 10
per cent de la població, en Pep Jai
va fer una emotiva i aplaudida
intervenció. Com al nostre míting
socialista de Valls. Com al Congrés de la Unió de Pagesos a l'Espluga de Francolí.
I consti que a aquest pagès solter i vendrellenc no li han pujat
pas els fums al cap. És un home
ben senzill, simpàtic i amic de la
gresca, d'una gran categoria humana. Parla a tothom de tu a tu
i tothom el tracta a ell de la mateixa manera. L'Albert Rovirosa
i tots els nostres companys del
Vendrell poden confirmar-ho.
H. S.

La bandera andalusa
onejant des de la Giralda

Sevilla. Diumenge 20 de febrer
de 1977. Tot està previst per a les
12 hores quan dringuin les campanes de la Catedral.
En la petita plaça, a l'ombra
poderosa de la Giralda, sota els
tarongers menuts s'apleguen colles d'aire misteriós i còmplice,
a l'espera de l'esdeveniment.
Els ulls, com l'alça del fusell,
pugen de l'horitzontal fins el cim
de l'alta torre y tornen a baixar,
giren entorn en una impossible
i instintiva disimulació. Un gest
que quaranta anys de terror i clandestinitat a la manera d'una estaca
ha clavat en l'ample mostrari de
les mirades. *
El públic és divers, com són
diverses les motivacions, com
plurals les significacions y com
dispars seran les explicacions i les
«recuperacions» del fet. Hi ha els
autors, els còmplices, els encobridors, els simpatizants, els casuals
—en aquest cas representats majoritàriament pels col·leccionistes
de segells que tenen el mercat en
un racó de la plaça.
Mentre creix la tensió i «quedamente» en petit comitè comentem
els aspectes tècnics de l'operació,
hom recorda les onades succesives de campanyes de banderes
catalanes en els darrers temps.
Aquelles que em sentit anomenar
i aquelles en què hem participat:
la gegantina de Sant Martí Màrtir,
la de la Sagrada Família, la de la
torre de San Jaume, les de la plaça
del Llapis, les dels fils del tramvia... recordem les precaucions,
les tècniques, les escapades... els
èxits i els nombrosos fracassos...
i sobretot comparem el sentit de
posar una senyera catalana als
anys 50 i 60 i de posar-ne una
d'andalusa als 70.
I concloem que és un idèntic
esforç de redreçament, que és una
mateixa reconquesta de la identitat, que és una comuna afirmació
de futur.
De sobte, allà dalt, cau i es
desplega, impotent, una vel-la
verd-i-blanca que oneja ma-

jestuosament. Són les 12 en
punt a Sevilla, la mateixa hora
que a Barcelona, que a Bilbao,
que a Santiago de Compostelá.
L'enorme bandera, faltada de
llast, dibuixa, empesa pel vent,
gràcils i suaus figures, pren formes imprevisibles.
Ací, abaix, tot és satisfacció. Els
autors es feliciten. Dels espectadors s'escolten comentaris: «A
ver si se enteran» «¡Ya era hora!»
«¡Que nos respeten!»
El Partit Socialista d'Andalusia, el nostre partit germà, acaba
d'hissar en la més senyera, en la
més alta de les torres, en la més
cèntrica d'Andalusia, la bandera
de tots.
A la franja blanca de la senyera
es llegeix en lletres negres «AUTONOMIA». El P.S.A., amb
aquesta operació ha volgut ensenyar que és a l'avantguarda de la
lluita per a la recuperació de
la identitat d'Andalusia.
I que aquesta identitat requereix un nou Estat; una manera
diferent d'entendre la convivència
dels pobles ibèrics és quelcom que
desde Catalunya comprenem
molt bé. Tan bé, que crec que
aquesta data s'incorporà definitivament entre les nostres hores
principals dins la cronologia del
nostre intent secular de contruir
l'Estat de tots els pobles hispànics. Un Estat que perquè asseguri seriosament les autonomies només por ésser federal. Com federal ha d'ésser avui i ja ara, l'articulació dels diversos partits socialistes que porten inscrits al seu projecte la solidaritat y la fraternitat
entre els pobles.
Per això ara la responsabilitat
a nivell d'Estat espanyol dels socialistes catalans és enorme. Per
això han d'ésser combatudes seriosament les dues temptacions
avui més possibles: l'aillacionisme catalanista y els rebaixaments
del plantejament nacional.
J. SOBREQUÉS

NUMAX: una lluita gairebé
en la solitud
El passat 26 de febrer fou celebrat a la Magistratura del Treball
el judici entre l'empresa Numax
i onze treballadors que n'havien
estat acomiadats. Allò que hauria
pogut ser un judici més provocat
per una lluita a favor d'unes condicions de treball més justes i la
repressió consegüent per part de
l'empresa corresponent, adquireix el cas que ens ocupa unes
característiques que pensem que
han de ser analitzades a fons.
La història d,e la lluita a Numax, és, per desgràcia, prou suvintejada. Sous entre 16.000
i 18.000 pésetes al mes, un conveni que cal renovar any rera any
mitjançant el procediment del
laude, la qual cosa no comporta
cap millora social, una lluita per
un conveni nou, la intransigència
de l'empresa, asamblees, aturs
parcials i per fi la repressió que
pren el caràcter d'acomiadament.
S'inicia d'aquesta manera una
vaga total durant la qual els 250
treballadors de Numax s'autoorganitzen en Assamblees, primer
a la fabrica mateixa, fins que tanca, sense permís de la Delegación
de Trabajo, i posteriorment als
llocs on poden bonament.
S'escullen uns comités que representin la totalitat dels treballadors i les decisions dels cuals són
sotmeses a l'Assemblea perqué
aquesta decideixi. El pelegrinatge
per fàbriques, oficines, els actes
públics, etc., a la recerca de l'ajut
de clase són diaris, i és formada
una Caixa de Resistència que és
compartida amb companys d'altres industries en situació bessona
0 semblant.
Però allò que és realment greu
és el fet de contemplar la manca
d'ajut a aquests 250 companys per
part de les centrals sindicals i de
les organitzacions polítiques. En
el full informatiu n" 2 que edità
l'Assemblea de Numax eren citades UGT, CNT i USO pel seu
ajut a Numax, Descasa, Cetesa
1 d'altres. Però la realitat d'aquesta ajuda ha estat mínima, i com
a dada basti el fet que fins al dia 25
de febrer no es presentà un representant d'una d'aquestes centrals
a anunciar... que recolzaven la

vaga de Numax!!! La resposta de
l'Assemblea no es féu esperar i un
treballador prengué la paraula per
a denunciar que eren fetes moltes
ofertes però que l'ajut brillava per
la seva absència. No ens proposem llançar cap atac contra cap
central sindical, però sí que desitgem fer una crida a la tan anomenada solidaritat de classe i que en
casos con el de Numax, solament
s'ha produït en companys que es
trobaven en situació similar. No
basta de vegades amb el fet d'ajudar econòmicament el company
que ve a demanar-nos un ajut
monetari sinó que cal la mobilització necessària de tots els recursos que la classe treballadora pot
aportar. Perquè Numax no s'enfronta solament a la patronal, sinó
que a més ha de lluitar contra unes
mesures econòmiques que l'han
fet anar a un laude que agreuja la
seva situació, s'ha enfrontat a un
sistema judicial que ajornà la vista
de la causa el dia 15 de febrer que,
havent-hi el judici anunciat per al
dia 24, es trobà amb un magistrat
que, segons les seves pròpies paraules, «no estava en condicions
de celebrar-lo perquè habia realitzat un viatge la nit anterior i li
havien fet saber que habia de
fer-se càrrec d'aquest judió el dia
24 mateix.» I els treballadors de
Numax conten amb uns directius
que testimoniaren «haver espiat,
des d'un local annex on podien
escoltar les assemblees, el seu desenvolupment».
En un mot, tot un sistema, que
no ens és desconegut, però que
requereix que, qualsevol lluita,
per petita que sigui, estigui recolzada per la resta de la classe treballadora.
La lluita dels nostres companys
de Numax continua, i la duen els
treballadors mateixos, amb tots
els encerts i tots el errors que un
sistema de democràcia interna implica, amb més o meyns esperit de
lluita, però amb consciència de
classe, i és a aquesta classe a qui
apelem, perquè cap lluita no hagi
de fer-se mai en la solitud.
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Res mes trist que la imatge abatuda d'un treballador en atur forçós. Al treballador, quan li prenen
la feina, li treuen eï seu únic mitjà
de subsistència: el salari fruit de la
venda de la seva força de treball.
Però li prenen també la seguretat
en si mateix, li provoquen un estat
angoixant davant la incertesa del
seu futur.
Darrera de les estadístiques
manipulades que fan referència al
«percentatge del nombre de parats respecte a la població activa»
s'amaga la realitat de nombrosos
drames personals, familiars i socials. Exemples límits són la mort
per manca d'aliments d'una nena
de sis anys filla d'un treballador
parat, suïcidis, etc. D'altres tenen
menys reflex als diaris: alcoholisme, delinqüència juvenil, malalties... I els més corrents: l'angoixa
davant els costos dels col • legis, el
pis, la llum, que es fan més difícils
de pagar amb els ingressos del
subsidi d'atur, o els no-ingressos
d'aquells que no reben cap mena
de subsidi.
L'Estat espanyol és un estat
d'economia capitalista, y com
a tal sempre hi ha tingut en menor
o major nombre, treballadors parats. La crisi que ha sofert el sistema capitalista, l'anomenada crisi
de l'energia, a afectat profundament i en major grau que a d'altres
països l'economia espanyola. Les
conseqüèncias, com de costum,
les ha pagades la classe treballadora y les altres classes populars,
amb la inflació y l'augment desorbitat de J'atur.
•'"'
En efecte, el nombre d'aturats
ha augmentat per la penetració de
la crisi econòmica i s'ha vist
agreujada a Espanya per:
1) el tancament de fronteres,
o la restricció, a la tradicional
emigració de la mà d'obra espanyola a països com Alemanya,
Suisa, etc.;
2) la defectuosa estructura de
les empreses espanyoles, acostumades a quaranta anys de beneficis fàcils obtinguts sobre la base
de salaris baixos, jornades de dotze a catorze hores, pèssimes condicions de treball —tot això gràcies a la repressió exercida sobre la
classe treballadora pel franquisme: prohibició dels sindicats de
classe, del dret de vaga...— ha
portat a la presentació de nombrosos expedients de crisi y al
tancament de moltes empresas;
3) un tercer element és la por
a la democràcia del gran capital
espanyol que es tradueix en l'evasió de capitals a l'estranger y la
manca d'inversions, és a dir la no
creació de nous llocs de treball.
Tots aquests elements donen
com a resultat que en aquests
moments hi hagi a tot l'Estat espanyol un milió llarg de treballadors sense feina. Això vol dir que
estan afectats directament pel
problema de l'atur uns cinc milions de ciutadans de l'Estat espanyol i que representa un llast molt
gros per la lluita reivindicativa
3 que estan portant a terme el con-

P.S.C.

junt dels treballadors de tot
l'Estat.
Els sectors més afectats són,
sens dubte:
— els treballadors de baixa qualificació professional, especialment els camperols, foragitats
de la seva terra per la deficient
política agrària del franquisme,
que es troben ara a les zones
industrials, lluny del seu país,
sense feina i amb negres perspectives, y el peonatge.
— els joves que s'incorporen per
primera vegada a les files dels
assalariats
— i els treballadors de més de
quaranta anys.
EL SUBSIDI D'ATUR.
El reconeixement del dret del
treballador en atur forçós a cobrar
un subsidi per a sobreviure mentre no troba nova feina és una

treballador sense feina sense cap
recurs fix de subsistència. Són treballadors que estan en una situació difícil per exigir a les empreses
el compliment de lesf mínimes
condicions de treball acceptables.
Destaquem com a limitacions
legals més importants al dret a rebre el subsidi d'atur, entre altres:
— la necessitat d^esser afiliat a la
seguretat social y d'haver cotitzat un mínim de sis mesos
dintre dels 18 mesos anteriors
a la situació d'atur. Que això
és una injustícia és obvi, donat
que qui és responsable de la
cotització no és el treballador
sinó les empreses y els òrgans
d'inspecció del Ministeri de
Treball i la Seguretat Social
(INP). El treballador té generalment una informació deficient de quins són els seus
drets i con exercir-los;
— que la situació d'atur no sigui
per voluntat del treballador.

INFORME:
L'ATUR
FORÇÓS

per ENRIC RILO

conquesta que s'ha d'inscriure al
conjunt de lluites de la classe treballadora. Veiem com està a l'Estat espanyol la qüestió del subsidi
d'aatur.
Cal primer fer esment que el
descontrol y el deficient funcionament de l'Administració, la Seguretat Social i la O.S.E., la manca
de potents sindicats de treballadors sense feina que no tenen cap
tipus de subsidi ni ajuda dels organismes pertinents. Aquests treballadors sense feina i sense subsidi d'atur no tenen altre mitjà de
subsistència que l'esgotament del
possible estalvi personal o familiar, i l'endeutament progressiu
amb botiguers, amics o parents.
Són, a més, un grup de fácil utilització per les empreses per aconseguir l'abaratiment de la mà d'obra, per utilitzar-los en feines dures de condicions inaceptables fora d'aquestes situacions límits del

La llei considera que l'atur és
voluntari en ocasions com l'acomiadament declarat procedent per la Magistratura de
Treball, o l'acomiadament no
reclamat pel treballador,
o quan és el treballador qui
decideix deixar una determinada feina, etc.;
— els treballadors, sobretot
nord-africans, que han estat
introduïts pel «mercat negre»
de treball, o que no tenen passaport, no tenen cap mena de
dret.
Els qui reben el subsidi es troben, que malgrat tot i com a norma general, això els representa
una brusca i notable disminució
dels ingressos que cobraven
a l'empresa. En efecte, el subsidi
d'atur consisteix en el 75 % de la
mitjana de les bases de cotització
(incloses les hores extraordinàries
i la cotització pel règim d'acci-

dents de treball i de malaltia professional) dels dotze mesos anteriors a la situació d'atur. És a dir
que el 75 % és calculat sobre el
salari que declara l'empresa, i no
sobre el salari real que cobra el
traballador, i no és extrany que
aquest sigui superior a aquell.
Aquest 75 %, que abans era
normalment el 100 % de les bases
de cotització a la S.S., el reben
durant sis mesos, passats els
quals, i si encara continuen en
atur, poden sol·licitar una pròrroga de sis mesos per la mateixa
quantitat (la concesió de la pròrroga es arbitraria). Finalment
poden demanar una segona pròrroga, també de sis mesos i de
concessió arbitrària, però cobrant
només el 60 % sobre les mateixes
bases. Passat aquest termini (18
mesos), ja no tenen dret a cap
mena de subsidi.
El que és evident és que tant el
fet que hi hagi atur, com les condicions del subsidi d'atur, són una
ofensa a la dignitat del treballador. Només amb la participació
dels treballadors pot arribar-se
a la solució del problema. Ningú
més que els treballadors té realment la necessitat de resoldre el
problema.
S'escapa al contingut d'aquest
article, y a l'espai disponible, detallar les mesures concretes necessàries a tots nivells per assentar les
bases de solució. Alió que sí pot
fer-se és apuntar els elements necessaris i imprescindibles sense els
quals podem estar segurs que no
es solucionarà el problema.
1) Cal que els treballadors par
rats es reuneixin i s'autoorganitzin dintre dels sindicats de classe.
Portar la lluita al marge, i sense la
solidaritat dels altres treballadors
és cercar el fracàs. (L'afiliació als
sindicats de classe és una necessitat, doncs, indefugible.)
2) La descentralització dels òrgans de l'Estat que són competents en la matèria, a fi de apropar
els centres de decisió als afectats
directament pel problema. (A Catalunya es tradueix en el restabliment de la Generalitat.)
3) La participació dels traballadors parats, per mitjà dels
sindicats de classe, i de comissions
unitàries de tots els sindicats, en la
gestió i el control de la Seguretat
Social.
És ociós de dir que per a això
cal d'un marc polític de plenes
llibertats democràtiques. I el que
és segur és que només en el canvi
del poder polític cap als partits de
la classe treballadora serà possible
la consecució d'aquestes llibertats. Podeu estar segurs que
aquells que han estat quaranta
anys al poder (es diguin Alianza
Popular, Partido Popular o Govern Suàrez) i han estat incapaços
de resoldre el problema, ans al
contrari l'han agreujat, malgrat
les verbals conversions democràtiques, continuaran essent incapaços d'assenta les bases per a resoldre el problema de l'atur forçós.
E. R.

