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Els socialistes de
Catalunya per l'entesa
dels catalans
Per primera vegada després de
quaranta anys, el país s'enfronta a
una contesa electoral que, a desgrat
de totes les limitacions i de totes les
tupinades en què es pugui produir,
tindrà un caràcter mínimament democràtic i haurà de contribuir a la
necessària normalització de la vida
política de l'Estat espanyol.
Al llarg de les últimes setmanes,
el panorama polític de Catalunya, com
el dels altres pobles de l'Estat espanyol, s'ha vist sensiblement enrarit a causa de tot un seguit de
maniobres electoralistes. Però tot això
ha servit també per aclarir les distintes opcions polítiques i per definir
llurs espais d'incidència, desemmascarant obertament els que consideren
més importants llurs interessos de
partit que els interessos de tota la
comunitat nacional.
Els Socialistes de Catalunya, aplegats en una candidatura unitària que
respon a les exigències actuals dels
treballadors i de tot el poble del
nostre país, anem a les eleccions, i ho

fem conscients de la nostra gran responsabilitat històrica, definint amb
tota precisió l'espai propi dels socialistes de Catalunya en les eleccions per
al Congrés de Diputats i clarificant
també el panorama amb l'Entesa dels
Catalans, oberta a totes les forces
polítiques del país unides en les reivindicacions que ens han d'ajudar a
recuperar els nostres òrgans d'autogovern, a guanyar la llibertat, en definitiva, amb una elecció plebiscitària
dels homes que hauran de representar
Catalunya en el Senat.
Destriar el gra de la palla. Potser
sigui això, una vegada més, el que
ens calgui a tots en aquests moments, «quan la parauleria electoralista
i electorera irromp amb força, i emmascara l'oportunisme dels que es consideren poseeïdors del monopoli de la
catalanitat, però fan impossible el combat unitari.
Els Socialistes de Catalunya, amb
les nostres propostes clares i concretes, tenim dues alternatives ben definides i que responen a tot un pro-

jecte polític coherent i que és la conseqüència lògica d'una lluita menada
al llarg de tot el combat contra el
franquisme: per al Congrés de Diputats, la candidatura dels Socialistes de Catalunya, i per al Senat, l'Entesa dels Catalans.
Els Socialistes de Catalunya, perquè nosaltres som els socialistes de
Catalunya, i com a tals hem de presentar-nos davant el poble del nostre
país, oferint alternatives i respostes
inequívocament socialistes per guanyar la llibertat, consolidar la democràcia i avançar vers la construcció del
socialisme.
I l'Entesa dels Catalans perquè renunciem a llençar-nos a la cacera salvatge del vot, i creiem que els ciutadans d'aquest país hem de guanyar
la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia, i creiem que per fer-ho ens
cal vèncer plegats el continuïsme franquista, i que això és ara una responsabilitat històrica indefugible, de la
que no ens podem sostreure sense
incórrer en el parany de la traïció.
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Manifest- programa de
la candidatura dels
«Socialistes de Catalunya»
Treballadors: homes i dones de Catalunya!
Es l'hora d'avançar coke a colze i de no cedir. Hem de fer que
aquestes eleccions arribin a ésser l'ocasió de demostrar la voluntat
real del poble, malgrat les limitacions i les circunstàncies no democràtiques que les envolten.
La nostra voluntat és la de constituir, amb la unió de tots els
socialistes de Catalunya, aquell equip humà que representi les
aspiracions de tots els treballadors i de la gran majoria dels nostres
conciutadans, per tal d'arrancar el poder polític i econòmic de les
mans del gran capitalisme.
Tothom ha de veure en la candidatura dels «Socialistes de Catalunya» la més ferma garantia que la veu popular dels catalans
s'unirà ambs totes les veus populars dels altres pobles de l'Estat
per exigir fortament, a través d'una nova Constitució, la més
autèntica democràcia.
Declarem el dret de Catalunya a l'autonomia política, d'acord
amb els principis i institucions configurats en l'Estatut del 1932,
amb la restauració de la Generalitat i el retorn del seu President,
i també els drets de les altres nacionalitats i regions que la reclamen.
Declarem la necessitat d'una legislació urgent que elimini les
restes de les institucions de la Dictadura que encara subsistei-

xen, i acabar així amb la injustícia, els privilegis, la corrupció, el
frau i l'ús dels mitjans de comunicació de masses, totalment en
mans del gobern.
Declarem irrenunciable la llibertat de tots els partits polítics
i de les organitzacions sindicals.
Declarem la voluntat d'unirnos ambs tots els socialistes de
l'Estat, d'Europa i del Món, per a avançar cap a la configuració
d'un futur socialista de llibertat, de prosperitat i de pau.
Declarem la urgència de solucionar l'atur i encarrilar tot el
poble cap a un efectiu canvi de les condicions de vida.
Per la democràcia.
Per l'Autonomia de Catalunya i de totes les nacionalitats de
l'Estat.
Per l'Amnistia total.
Per l'abolició de la corrupció, de la injustícia i dels privilegis.
Per la llibertat política i sindical completa.
Per millorament de la vida econòmica.
Per canviar la vida.
VOTEU LA CANDIDATURA DELS «SOCIALISTES DE
CATALUNYA»
maig de 1977

PROGRAMA DE 22 PUNTS
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
La candidatura dels «Socialistes de
Catalunya» és el primer pas per a la
unitat dels socialistes de Catalunya
i representa la voluntat ferma de propugnar un programa de transformacions indispensables que a partir de
les properes eleccions condueixi el
més ràpidament possible a un canvi
profund en la vida dels treballadors.
En aquest moments de crisi econòmica i política, el programa incideix
només en l'etapa de consolidació de la
democràcia política en tot l'Estat però crean bases per a una nova societat
que puguem anar construint entre
tots els ciutadans a partir d'aquestes
eleccions.

Per a la TRANSFORMACIÓ
DE L'ESTAT PROPUGNEM
1. — Una Constitució autènticament
democràtica, oberta a la realitat plurinacional dels pobles de l'Estat, sense
cap resta d'autoritarisme de la Dictadura.
2. — El reconeixement de l'autogovern de Catalunya, amb el seu Parlament, el seu Govern, el seu President
i el seu Tribunal de Cassació, és a dir,
la Generalitat, d'acord amb els principis que configuraven l'Estatut del
1932, convenientment actualitzat.
2

3, — L'organització dels municipis
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sota els criteris bàsics de democràcia,
participació i autonomia i la institucionalització de les comarques amb el
reforçament econòmic del sector públic local.
4. — La modernització, tecnificació
i democratització de les forces armades i una remodelació de les forces de
l'ordre al servei de la col·lectivitat.
5. — Una política internacional que
expressi la solidaritat amb l'Europa
dels treballadors, cerqui la independència dels grans blocs i se solidaritzi
amb les zones del Tercer Món amb les
quals mantinguem més contacte.
Per a la TRANSFORMACIÓ
ECONÒMICA PROPUGNEM
6. — La implantació d'un model de
creixement que afavoreixi el desenvolupament de la vida dels treballadors
i la satisfacció de llurs necessitats, i no
estigui al servei dels interessos privats.
7. — L'ordenació del Territori de
l'Estat per a crear llocs de treball
a cada comarca i acabar amb la trista
necessitat de l'emigració.
8. — Una lluita eficaç contra l'atur,
mitjançant:
—'Reducció de la jornada laboral a
40 hores setmanals i un mes de
vacances a l'any.

— Increment electiu de l'inversió
pública en indústries i serveis que
ocupin mà d'obra.
— Nova regulació del contracte
d'aprenentatge i efectiva implantació de l'edat laboral als 16 anys.
— Establiment de comitès d'empresa
per a controlar les condicions contractuals.
9. — La transformació del sector públic, contemplat com a punta de llança d'una política imaginativa al servei
de les classes populars i no com a ajut
a la defectuosa gestió privada.
Les socialitzacions s'haurien de portar prioritàriament a terme en aquells
sectors i empreses amb elevades taxes
de beneficis per tal que incideixin en
les necessitats col·lectives.
Endegar les primeres nacionalitzacions (assegurances, sector energètic,
siderúrgia, indústria farmacèutica...
etcètera) i gestió democràtica de les
empreses de l'INI.
Les localitzades a Catalunya es
traspassaran a la Generalitat, sota els
principis de solidaritat i compensació
interregional.
La nacionalització de la .gran banca,
en el marc d'una planificació Democràtica global i sectorial a nivell de
l'Estat. Les Caixes d'Estalvis hauran
d'ésser democratitzades i els seus recursos aplicats a benefici de la col·lectivitat que els originà.
10. — Una Reforma Fiscal progres-

siva sobre les persones i les empreses
amb major capacitat de renda actual
i acumulada, mitjançant:
— Creació d'un impost sobre el
Patrimoni (riquesa física acumulada).
— Reforma progressiva de l'impost
sobre la renda, bó i aplicant en
un primer moment, amb tot el
rigor l'actual normativa.
— Substitució de l'impost sobre el
tràfic d'empreses (ITE) per un
impost sobre el valor afegit.
— Tipificació penal pel frau fiscal
i reforma de l'administració fiscal.
— Supressió de les exemcions i
bonificacions fiscals concedides
per raons totalment injustificables.
11. — Per una agricultura productiva
i una vida equiparable entre el camp i
la ciutat, cal actuar en les formes de
propietat de la terra ,afavorir el treball
en comú i transformar la comercialització dels productes agraris. Per això
propugnem:
1 — Una nova llei de contractes
de conreu: a) que obligui a
redactar un document públic
de contracte, b) que anuüi els
contractes de parceria (masoveria i rabassa) i els substitueixi
per l'arrendament protegit, c)
Pròrroga automàtica, d) Garantia d'estabilitat del pagès a la
terra que conrea.

2 — Política agrària coordinada a
nivell de l'Estat en el marc de
l'Agricultura Europea; coordinació democràtica i descentralitzada mitjançant la creació
d'autèntiques cooperatives i eliminant els majoristes.
3 — Control de les activitats de les
empreses multinacionals del'sector agropecuari.
12. — El sector turístic té una importància vital a certes comarques. Cal
orientar la política turística vers el
control de la qualitat de l'oferta, ordenació de zones fructíferes, classificació dels establiments pels seus serveis
i creació de «tours operators» d'àmbit
estatal descentralitzats.
13. — Relacions econòmiques amb
l'exterior.
— Obertura de negociacions amb

16. — Creació de la nova Escola
Pública i la Universitat de Catalunya.
Escola Pública, unificada fins els
16 anys amb coeducació a totes les
edats, gratuïta, laica, igualitària, amb
especial atenció a les guarderies i escoles rurals, als disminuïts físics i mentals i a l'educació permanent. Renovació pedagògica, que armonitzi el treball
manual i intel·lectual.
Escola depenent de la Generalitat,
descentralitzada i autònoma, gestionada i controlada democràticament per
consells mixtos d'ensenyants, estudiants, pares, veïns i sindicats.
17.-—Creació del Servei Nacional de
la Salut (SNS) depenent de la Generalitat, per a l'obtenció i manteniment de
la salut a tots els nivells de la vida
col·lectiva i personal. El SNS cercarà
la unitat i integració de totes les competències, recursos, institucions pú-

Joan Raventós, cap de llista de la candidatura «Socialistes de Catalunya» per la circumscripció
de Barcelona amb François Mitterand i Felipe Gonzalez a la reunió de Partits Socialistes
del sud d'Europa cel.lebrada a Madrid a començaments de maig.

la Comunitat Econòmica Europea.
• Reducció de les dependències exteriors econòmiques, polítiques,
financeres i tecnològiques.
- Control de la inversió estrangera,
de les transferències de tecnologia i dels beneficis de les multinacionals.

Pel MILLORAMENT DEL MARC
DE LA VIDA I EL CANVI
SOCIAL, PROPUGNEM
14. — Una nova planificació de les
comunicacions i de la localització de
les implantacions industrials, que respecti l'equilibri ecològic, el paissatge
i el genuí caràcter de les comarques.
Una nova planificació democràtica
amb la participació dels veïns, dels
pobles i de les ciutats amb la progressiva municipalització del sòl que acabi totalment amb l'especulació i obeeixi a l'interès dels ciutadans, amb
equitatiu repartiment dels nuclis cívics i de serveis, així com dels espais
verds.
15.— Un salari mínim negociat amb
les centrals sindicals, amb escala mòbil, jubilació als 60 anys amb el 100 %
del salari real.

bliques i privades i serà descentralitzat i gestionat democràticament.
18. — Una política realista d'alliberament de la dona treballadora que
l'equipari totalment a l'home i que
asseguri la lliure disposició del propi
cos i la lliure planificació de la família,
tot garantint l'existència dels serveis
públics necessaris per tal d'alliberarla dels treballs domèstics.

L'HORA
DELS
OPORTUNISMES
Les darreres hores dels partits
personalistes, abans de tancar les
seves coalicions electorals per
a donar-les al registre governamental, han estat —segons expliquen les cròniques— demencials.
De pressa i corrent, la jugada de
pòker del president Suàrez ha forçat a descartar-se, a passar, a acceptar envits, a cantar jugades
i a la fi a mostrar les cartes, les
veritables cartes amagades, el revés de la trama.
Ha estat l'hora dels oportunismes. Millor dit: ha estat el moment en què no s'ha pogut negar
la gran carta oportunista dels partits sorgits a l'envoltant de personatges i no de programes coherents i doctrines sòlides i amb
tradició i solera.
Quan havia de tencar-se definitivament la possibilitat d'aliances
entre partits de personatges, la
qüestió de les candidatures i l'ordre dins elles per assegurar-se el
possible escó a les Corts s'ha convertit, o s'ha mostrat, com la

qüestió que més preocupava
a molts esforçats demòcrates.
I ens hem trobat amb situacions
peregrines, tragicòmiques i abracadabrants.
Hi ha hagut acords un minut
abans de l'hora final. Hi ha hagut
seques negatives telefòniques.
S'han produït canvis de partit, de
jaqueta i de candidatura. S'ha unit
qui res no tenia en comú. S'han
separat amics de sempre. I tot per
una jugada de pòker, calculadíssima des de fa molt de temps des de
les altures del Poder.
Quina consistència ideològica,
de programa econòmic i polític,
poden tenir algunes candidatures? Com fiar-se de la constància
i fidelitat a uns discursos electorals dels qui tanta versatibilitat
demostren? Jo votaré a opcions
clares, a idees sòlides, a grups
coherents. No a personatges de
darrera hora.
J. A. GONZALEZ
CASANOVA

FLASH
INFORMATIU
La primera setmana de maig i L'Hora Socialista es solidaritza
quan es trobava venent L'Hora amb el dolor dels seus familiars
Socialista al carrer, el militant i amics tot i desitjant una ràpida
del nostre partit, Andreu Clavella, millora al nostre company.
va ser atropellat accidentalment
Andre Clavella té vint i tres
per un cotxe que emprengué la anys i feia quinze dias que havia
fugida. En aquests moments el ingressat al P.S.C. integrant-se a
seu estat és crític.
la secció del Clot.
El col·lectiu de redacció de

19. — Establir les llibertats que garanteixin les lliures decisions de la
vida privada, el divorci inclòs.
20.— Nova política cultural i de la
comunicació de masses que garanteixi
la llibertat de creació i d'expressió.
Abolició total de la censura. La Generalitat disposarà de les seves pròpies
xarxes de ràdio i televisió, no manipulables pels diferents grups de pressió.
21. — Majoria d'edat als 18 anys,
amb dret de vot pels dos sexes. Dret al
treball sense discriminacions,
22. — En relació amb la tercera edat,
la implantació d'una pensió per a tots,
hagin o no cotitzat, sense discriminació
de sexe, edat, ni estat civil; adequació
de la pensió amb l'escala mòbil salarial.
Implantació d'un Servei Gerontològic
en el marc del Servei Nacional de la
Salut (SNS).
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PRIMER
DE MAIG-77
Vostès ja son legals. Poden
manifestar-se portant fins i tot
les seves sigles. Encara que perquè no els traumatitzi gaire el
canvi, tindran els mateixos «obsequis» dels vells i bons temps:
bastó, detencions, pilotes de goma, algun tret, «incontrolat», és
clar...
Aquest podria ben bé ser el
parlar del Sr. Martín Villa, o del
acabat d'estrenar governador civil de Barcelona, Sr. Ortiz Sànchez, o del mateix Sr. Suàrez,
amb motiu de la celebració del
Primer de Maig de 1977.
Ens ho haguesin pogut dir als
milers de treballadors i ciutadans
que vàrem preferir expressar les
nostres exigències al carrer, en
comptes de prendre banys de
sol amb truita de patates a Gavà,
al só de la Internacional.
Els qui vàrem sortir al carrer
s'ens va rebre amb les velles (o
no tan velles...?) fórmules. Ja
ho sabem: la costum crea vici. Va
haver-hi garrotades, carreres, ferits més o menys greus. Fins i tot
hi hagué extranyes «caigudes» a
la via del ferrocarril metropolità,
coincidint amb la presència una
mica nombrosa d'efectius dels
«especials» a l'andana. Això sí, a
Barcelona (encara que no a d'altres ciutats), va haver-hi poques
detencions, «per que desprès no
posin problemes...». Pel que
sembla, hi havia la consigna per
a les Forces de l'Ordre de dissoldre com fos i amb el cost que
calgués. Fins i tot robant propaganda legal com la que distribuíem els militants del nostre
Partit.
Per cert, que els aficionats a
la truita de patates, sembla ser
que no varen tenir problemes.
Fins i tot vàrem poder fer-se fotos i signar autògrafs per llurs
seguidors. Àdhuc es diu que tindran (o que han tingut segons
quines siguin les darreres notícies) premi per ser bons xicots:
alguna legalització esperada fa
molts dies.
Qui ha sortit guanyant, però,
d'aquesta partida?
í
Perquè, una vella portera aculli
precipitadament a diversos manifestants, dient «entreu, jo ja no
puc fer la revolució, però entreu
que d'aquí no passen». O que un
senyor, diari i tortell dominicals
inclosos, exclami davant la pallissa donada a una jove manifestant: «No deien que ja estàvem a la democràcia...?» O
que algú comentés: «Encara co4 rren els mateixos temps de sem-

er

UN 1. DE MAIG A L ANTIGA
GRIS
I VERMELL
Gerard Paredes, nord-americà
de nacionalitat que probablement
ignorava que l'origen del primer
de maig com a festa obrera cal
cercar-lo al seu país, en els incidents de Xicago que succeieren en
1886, recordarà molt bé en el futur les contradiccions de la predemocràcia espanyola després d'haver patit en el seu cos l'impacte de
bala que l'afectà greument el cor.
Contradiccions que es plasmaren de valent en les prohibicions
dels actes a celebrar el primer de
maig d'enguany al mateix temps
que s'autoritzava la concentració
de Comissions Obreres en un
càmping de Castelldefels, amb el
teló de fons de la legalització de
les centrals sindicals.
La Dreta de l'Eixample barceloní, es vestí de gris motoritzat el matí del diumenge primer
de maig, en una demostració de
que els grisos continuant essent
els grisos quan convé a la política de l'estira i arronsa implan-

pre...» I tants d'embolics semblants no afavoreixen precisament el projecte de pseudo-democràcia a terminis dels Suàrez i
Cía.
Perquè aquest Primer de Maig
ens manifesta dues coses que no
per connegudes són menys importants.
Que quan se'ns autoritza amb
desgana i amb disgust, no hi ha
cap violència. O és que no s'en
recorden de la celebració entusiasta d'un quart de mil·lió de
ciutadans cridant: «Volem l'Estatut», la diada de Sant Jordi.
:
I el que encara ens interessa
més: es que els traballadors no
canviem les falsas llibertats, les
mitigades llibertats, els falsos processos democraticzadors, les concessions forçades i a compta-gotes dels Suàrez, per cap plat de
llenties... o truita de patates. O
acceptem que existim tal com
som, i per tant volem manifestar els nostres drets quan volem
i encara més al nostre dia, el
Primer de Maig, o seguirà havent-hi carreres, ferits i d'altres
brutalitats que -—és estúpid recordar-ho— som els primers interessats en no rebre.
L'ERNEST •

tada pel fotogènic president Suàrez. Tothom coincideix en que pogueren aplegar-se poques vegades
els manifestants convocats per
UGT, USO, CNT i SUT degut a
la contínua acció policial.
Paral·lelament, Castelldefels era
una festa del sindicat de Comissions Obreres, festa que als ulls
d'alguna de les altres sindicals
era un primer de maig domesticat.
,
Hi ha gent que encara va més
lluny i que afirma que el Primer
de Maig ha perdut el seu sentit
reivindicatiu en una societat de
miniconsum com la nostra, i es
refereixen a l'escàs ressò que tingué la crida de Comissions el
29 d'abril —el divendres anterior al primer de maig, ja en
previssió de que molta gent el
diumenge fot el camp— cara
a fer vaga general.
I tanmateix, ningú pot negar
que el moviment obrer continua
tenint moltes reivindicacions pendents: l'atur encara creixent, la
puja continuada dels preus, condicions laborals precàries en moltes empreses... Reivindicacions

que en altres temps, i encara avui
dia, constituiren el moll de l'os
de més d'un Primer de Maig:
Els qui el jjrimer de maig de
1890 «estrenaven» a casa nostra
la data com a jornada reivindicativa, i es mantingueren en vaga
uns quants dies, malgrat les dificultats habituals d'ordre públic,
s'haguéssim sentit identificats, 87
anys després, en els carrers de
l'aleshores naixent Eixample. Els
papers de la representació històrica seguien essent els mateixos:
els obrers seguien corrent amb
les seves banderes roges; la policia repartint llenya en defensa
de l'ordre públic; i la patronal,
inquieta, perquè veiem com sempre revifar, malgrat tots els aixafaments, el moviment obrer.
Davant dels fets, i de que la
interpretació segueix essent força fidel a la de qualsevol temps
passat, el significat del Primer
de Maig es manté, amb totes les
limitacions que els nous temps
imposen.

IGUALADA

màtica de la classe obrera igualadina.
L'acte, al qual s'adheriren alguns partits de l'oposició democràtica local—entre ells el PSC—
es desenrotllà dins un clima de
gran entusiasme i es clogué amb
el cant de l'Internacional.
J. BRUCH

Prop d'un miler de treballadors igualadins s'aplegaren, el
propassat 30 de maig, al Pavelló Poliesportiu de la piscina cuberta per a participar al gran míting convocat per les centrals sindicals assentades a Igualada, per
festejar conjuntament el Primer
de Maig. Malgrat el gran nombre d'assistents les centrals sindicals comentaven que aquesta
hauria pogut ésser molt més elevat, si no haguesin circulat rumors que parlaven de la seva
prohibició.
Al llarg del míting intervingueren Francisco Berdel del
CSUT; Josep Ribas de la UGT,
Francisco Viera de CCOO. En
primer terme el representant de
la CSUT denuncia la crisi econòmica i parlà de la necessària unitat sindical per a fer-hi front tot
seguit, Josep Ribas de la UGT
reclamà uns serveis assistencials
d'acord amb les necessitats dels
treballadors i convidà als assistents a la liquidació i desmantellament de les estructures repressives del Sindicat Vertical.
Finalment el representant de
CCOO explicà la significació
històrica del Primer de Maig i
analitzà, a grans trets, la proble-

Josep M. HUERTAS

VILANOVA
I LA GELTRÚ
La festa del Primer de Maig
va transcórrer a Vilanova amb
tota normalitat, ben diferent a
l'any passat en que va haver-hi
fins i tot ferits.
Al matí a la Rambla proliferaren les, cada cop més nombroses, parades de partits polítics
afegint-s'hi les de CDC i UDC.
Algunes com les del PSC lluïen
pancartes al·lusives al Primer de
Maig.
A la tarda es celebrà el primer
míting obrer que s'ha fet a Vilanova des del final de la guerra, el
míting de la UGT. Més de 1600
persones, obrers la majoria, hi
assistiren. El míting fou, més que
un acte propagandistic de la UGT
un clam per la unitat sindical, la
lluita per aconseguir les llibertats
del món obrer; es va exigir la lli-

tació de CCOO centrà el seu parlament en el primer de maig sota
el franquisme, les limitacions i
censures sofertes pels treballadors dins la CNS. Es manifestà
contrari a qualsevol tipus de
Pacte Social.
Xavier Claveria del CSUT va
cloure l'acte amb una exposició
de la crisi econòmica, referint-se
també a la tradició del primer de
maig i els parats, que poden evaluar-se en un milió, donant com
única sortida possible la degravació fiscal.
L'acte va acabar sense que es
produis cap tipus d'alteració palesant-se una vegada més el civisme de la classe treballadora.
M.N.

SABADELL

bertat sindical, es va parlar de
sindicalisme i de democràcia i es
va demanar als obrers que a les
properes eleccions votessin a partits autènticament obrers. Els
oradors foren: Miquel Martorell,
secretari local de la UGT i els
membres d'aquest sindicat a Vilanova, Frederic Linares, Marc
Munoz, Jaume Veltràn, J. Antón
Rius i Jordi Llambric. L'acte es
clogué amb el cant de l'Internacional.
X.C.

TERRASSA
Uns quants milers de treballadors es reuniren a Terrassa a la
festa popular que organitzaren
les centrals sindicals: USO,
CCOO i UGT en el Parc Vell
Paradís. Una festa popular que
es va centrar en la venda de material de propaganda de les centrals sindicals (per un acord unitari no es permeté la presència
dels partits polítics), les parades
de begudes i els parlaments dels
representats de les centrals sindicals, Ramon Puigròs per la USO,
Francesc Bordillo per CCOO i Benet Martínez en nom de la UGT.
El primer reclamà el dret a la llibertat sindical plena i la legalització sense exclussions. La necessitat de que els treballadors facin política i la reivindicació de
l'Estatut foren els eixos del parlament del segon, el tercer va incidir en el necessari desmantellament de la CNS. Foren llegides
nombroses adhesions d'associacions de veins, comissions d'empresa i partits polítics.
La força pública va mantenir
vigilat el recinte en el que no es
va produir cap incident i avortà
un intent de manifestació que es
va produir a la tarda a la plaça
de Can Anglada.

VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

CNS sigui entregat a la classe
treballadora.
Abans d'acabar l'acte es va fer
El primer de maig es celebrà un minut de silenci en record de
a Vilafranca amb un míting a l'an- tots aquells que moriren per detiga casa sindical. Al contrari del fendre els interessos dels trebaque havia anunciat el Ministeri lladors.
de la Governació l'acte no fou
V.L.F.
prohibit i uns tres-cents treballadors es reuniren per escoltar SEGRIÀ (Lleida)
les intervencions dels represenl.er de maiga Lleida
.. .
tants de les quatre central sindicals que havien convocat l'acte.
Amb raó de la diada dels treEl primer parlament el va fer balladors el diumenge l.er de
un membre de CCOO que es re- maig les centrals sindicals UGT,
ferí bàsicament al recent decret- CNT, CCOO i CSUT van conllei de relacions laborals qualifi- vocar un míting al Pabelló de la
cant-lo de pas enrera en els drets Torxa; els grans absents van ser
aconseguits pels treballadors ja USO. L'acte, que era autoritzat,
que imposa l'acomiadament lliure va tenir lloc amb l'asistència
mentre retalla al màxim el dret d'unes 700 persones. El local esde vaga.
tava guarnit amb pancartes de
La representant de la CNT les organitzacions sindicals que
parlà de la necessitat d'assegurar havien convocat l'acte i la taula
el lloc de treball per a tothom i on eren els oradors estava cobertot seguit va dibuixar les líneas ta amb una senyera catalana.
bàsiques del què, segons la CNT,
Obrí l'acte Blanca Ortega (prehauria de ser un sindicat. Es mos- tentadora) que va lleigir les adhetrà contrària a l'elecció de dele- sions de les centrals sindicals i
gats dels treballadors per a apor- els partits polítics.
tar les negociacions i defensà que
Tot seguit parlà Lluís Santatota negociació ha de passar sem- maría d'UGT i militant del PSC
pre per l'assemblea dels treba- que va fer referència a les cirlladors.
cumstàncies en què han viscut
El representant del SUT va els treballadors sota el franquisfer un breu anàlisi de la situació i me i la lluita que han portat en
econòmica actual, qualificant-la la clandestinitat per a aconseguir
de greu, i recordant que els tre- la llibertat sindical. Parlà també
balladors no han de ser els qui de la indefugible necessitat d'arripaguin «els plats trencats» de la ' bar a una consolidació dels drets
situació provocada pels capitalis- de l'home a través dels sindicats
tes.
democràtics i lliures.
A la fi, i essent el més aplauEn Manel Lledonosa, en nom
dit, va parlà el representant de la CNT, va parlar de la vind'USO que va analitzar la llei de culació del l.er de maig amb les
relacions sindicals i proposà una reivindicacions de la jornada de
línea d'actuació per aconseguir 8 hores. Es referí també a dades
la llibertat sindical. «Estem en un històriques: la vaga general de «la
estat d'excepció laboral» —va Cariadiense».
dir—•. Va parlà també de la neAntoni Cantano prengué la pacessitat que el patrimoni de la raula a continuació i en represen-

Els treballadors de Sabadell,
malgrat les prohibicions, celebraren el Primer de Maig. En efecte, unes 2000 persones es reuniren en assemblea prop del bosc
de Can Déu; en el transcurs de
la concentració feren ús de la
paraula representants de totes les
forces sindicals. A través de les
seves intervencions restà palès
l'importància del Primer de Maig
pels treballadors d'arreu del món
i en especial dels sabadellencs que
en el curs dels. darrers dos anys
han protagonitzat importants
lluites en la defensa dels seus
drets i en la reivindicació de les
llibertats polítiques i sindicals.
El PSC juntament amb d'altres
forces polítiques feu pública la
seva adhesió a aquest acte. Posteriorment es formà una manifestació que fou durament reprimida per les forces de l'ordre.
Una barricada mantingué paralitzat el transport públic per espai
de dues hores.
Joan BRUNET I MAURI

MANRESA (Bages)
Per explicar com ha anat la
festa del treball al Bages, deixem
el triomfalisme per a millor ocasió i reconeguem que ha estat un
fracàs. Ben poca cosa interessa
que el míting de CCOO, el dissabte, hi hagués unes 700 persones, si els actes unitaris de
diumenge només aplegaren 300
persones al míting i 60 a la manifestació que dissolgué la policia. Les difícils negociacions entre les centrals sindicals i en especial l'actitut de la filo-eurocomunista, que dedicà més esforços al seu acte que als unitariSj causaren la desorganització i
confusió i desànim general que
abocaren a aquest desastre, que
ha superat amb escreix les ànsies
desmobilitzadores de Martín Villa i el seu sindical reformisme.
LACET
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CANDIDATURA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
BARCELONA
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Joan Reventós
Josep M.a Triginer
Josep Andreu
i Abelló
Josep M.a (Raimon) Obiols
Luis Fuertes
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FELIP LORDA
Felip Lorda i Alaiz va néixer a Almoselles (Segrià) ara fa 58 anys.
Va fer la guerra a l'Exercit Popular
fins que un cop enfonsat el Front de
Catalunya va ser obligat a incorporar-se
a l'exercit invasor.
El 1948 va sortir d'Espanya un cop va
tenir acabada la carrera de Filosofia i
Lletres i va instalar-se a Holanda on treballà en el camp del periodisme radiofònic.
El 1962 va ingressar en el PSOE que

era l'únic partit que tenia força política
entre els immigrats i els treballadors espanyols a l'exili. Dins aquesta organització ha treballat en l'organització del
PSOE i de la UGT a Holanda i ha arrivat al càrrec de President del Comitè
d'Amsterdam i de President de la Casa
del Poble també a Amsterdam.
És membre de la FETE de la UGT i
ha contribuit al desenvolupament del
sindicat d'ensenyants organitzant innombrables cursets a l'estranger per a ensenyants de l'interior afiliats a la UGT.
Actualment treballa a la Universitat
d'Amsterdam ensenyant Llengua i Literatura Catalana i Castellana.

Va ser l'organitzador del segon col·loqui de Llengua i Literatura Catalanes el
1970 i va ser fundador de l'Associació
Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes.
Felip Lorda encapçala una llista en un
districte difícil. Amb una composició laboral equilibrada, un 30 % de la població dedicada a la agricultura, i amb una
majoria d'empresaris rurals en procés de
proletarització; amb un 25 % d'indústria i un 30 % de serveis i de comerç.
És un districte malgrat tot pobre i bastant desinformat, per tant, segons ens
diu ell mateix, «tot dependrà de com es
desenvolupi la campanya».
Sobre les mesures que haurem de
prendre els socialistes a Lleida, primerament haurem d'incidir sobre la pagesia
i la qüestió de la fruita per a prendre
«totes les mesures que calgui per a neutralitzar els efectes catastròfics de la metereologia i per a crear indústries subsidiàries que permetin regularitzar el
règim de collites. Caldrà també que promoguem l'ensenyament tècnic agrari que
permetexi una explotació més racional
de la terra».
Felip Lorda valora enormement el
Pacte d'Abril perquè «ha estat una de
les solucions més indicades per a la coexistència de dos corrents que de fet coincideixen en els seus plantejaments. El
nostre socialisme és revolucionari en els
seus plantejaments, però mesurat en els
seus procediments. Aquest socialisme ha
tingut una gran possibilitat de cobrir
l'espai socialista de Catalunya, gràcies a
l'esmentat pacte».
Ens recorda també que la candidatura
dels Socialistes de Catalunya, juntament
amb la fracció parlamentaria dels socialistes de l'estat lluitarà amb totes les
seves forces per obtenir l'Estatut que el
1938 varen usurpar-nos.

JOSEP VIDAL
Josep Vidal i Riembau conegut en
la seva vida militant i personal per
Pep. Jai va néixer al Vendrell l'any
1917 en una família de pagesos pobres, anomenats popularment els Jais.
Com era tradicional en aquells temps,

P.S.C.

els nois eren educats de manera preferent, ell era Tunic noi dels quatre
germans i per això va ésser educat en
una escola religiosa fins que les necessitats ho varen permetre; és així
que als tretze anys va començar la
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Eduardo Martín
Juli Busquets
Francesc Ramos
Marta Mata
Rodolf Guerra
Garlos Cigarràn
Juan Alamillo
Narcís Serra
Joaquín Jou
Rosa Barenys
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seva vida, ja definitiva, de pagès.
Molt aviat, però, va prendre consciència de l'opressió que minava a la
classe pagesa i als treballadors en general i als catorze anys va iniciar la
militància política a la Joventut Comunista Ibèrica del Bloc Obrer i
Camperol, organització a la que romangué fins a la constitució del
POUM (Partit Obrer d'Unificació
Marxista). En Pep Jai ens confessa
que «tenia una gran simpatia personal per l'Andreu Nin, que també era
del Vendrell i a qui haviem tingut
d'iniciador a l'esperanto». Juntament
amb el POUM va prendre part activa
en els Fets d'octubre de 1934 participant després en les campanyes per
la llibertat dels empresonats arrel
d'aquests fets.
Al produir-se el sullevament feixista
del 18 de juliol de 1936, Josep Vidal
passà à formar part de la Comissió
Militar del POUM recrutant voluntaris per les columnes del POUM,
que després es convertirien en la famosa XXIX Divisió. Va lluitar també en la Divisió fins que arrel dels
Fets de maig de 1937 va ser disolta,
i és llavors quan s'incorporà a l'Exercit Popular.
L'any de la derrota, el 1939, va ser
detingut pels feixistes quan anava
a creuar la frontera i deportat al camp
de concentració de San Marcos a León
on va estar-hi sis mesos; destinat a
batallons disciplinaris va estar primer
a la península i després al Marroc,
llavors ja va començar a organitzar activitats de resistència juntament amb
d'altres companys deportats.
L'any 1944 va aconseguir lliurar-se
dels batallons disciplinaris tornant al
Vendrell per organitzar de nou el
POUM, en aquelles dates va participar en la creació de l'Aliança Democràtica del Baix Penedès. Un any més
tard i com a conseqüència d'una visita
d'un militant del Moviment Socialista
de Catalunya, en Pep Jai va abandonar el POUM passant als rengles del
MSC. A la primera reunió en que el
varen convocar a Barcelona varen caure
detinguts els seus companys de Tarragona, dos dels quals van morir a la
comissaria, quadant-se completament
sol.
Pep Jai coneixia al company Reventós i amdós estaven assabentats de
llur militància socialista però a causa
de la clandestinitat no gossaven trencar el glaç per posarse en contacte i
reorganitzar el MSC. Cap el 1960 el
company Reventós va decidir-se i Josep Vidal va dedicar-se al Front Pagès del MSC.
Va ser un dels promotors de les
Comissions de Pagesos i va ser en
representació de les quals que va par-

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jordi Vallverdú
Victoriano Sànchez
Ramon Fernàndez
Anna Balletbó
José M.a Irurtia
Josep Font
Antoni Soler
Francesc Martí
Manel Garriga
Antoni Verdaguer
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ticipar en la constitució de l'Assemblea de Catalunya.
Es un dels fundadors de la Unió
de Pagesos, organització que va sortir
de «veure la inefectivitat de les Comissions de Pagesos, que eran localistes i que llur dispersió geogràfica les
feia inoperants. Va ser gràcies a l'ajuda
i a l'espenta del company Albó de Vic
que la Unió de Pagesos va ser una
realitat». En la reunió constituent, Pep
Jai va ser proposat pel Secretariat
Provisional. Aquest secretariat va montar l'Assemblea de Fundació a Penyafort (Penedès) al novembre de 1974
i des de aquell moment va lluitar amb
l'idea de la formació del Sindicat i
per ampliar la xarxa de la Unió de

Pagesos fins que el 1976 es va fer el
primer Congrés a l'Espluga del Francolí.
Es l'unic militant de la Unió de Pagesos que no ha amagat mai la seva
afiliació política, cosa que ha provocat alguns recels «però la honradesa dels militants del PSC ha fet esborrar tots els problemes que podia
tenir la gent».

QUÈ FAREM
ELS SOCIALISTES
AL CONGRÉS
Pep Jai ens diu què en relació a
la política a portar en l'àmbit agrari
«hem de defensar pel camp la idea que
sobre la qüestió pagesa queda reflexada
en la Ponència del Front Pagès del
Partit... un sindicat unitari per la defensa del sector social i com a motor
de la transformació política del camp;
el desenvolupament d'un moviment
cooperatiu de producció, transformació,
i comercialització que funcioni de manera democràtica, es clar, amb possibilitats d'eixamplar-ho fins a les coo-
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Garcilaso Aguado
José Ramon Canizares
Jacint Humet
Josep Espinàs
Mercedes Aroz
Ramon Manent
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Elías López
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peratives de segon grau i a les cooperatives industrials... i a la vegada fomentar el cooperativisme de consum
i el seu desenvolupament...».
Afirma que a Tarragona s'ha dut a
terme una política basada en el desenvolupament turístic de la costa amb
un increment de l'especulació i de la
corrupció.
—«Les comarques interiors es converteixen en un desert i de seguir així
ens trobarem amb una gran ciutat a
la costa i amb un desert a l'esquena.»
—«El que necessiten les comarques tarragonines és una amplia planificació del territori que permeti la
cooperació i la valorització de l'ambient rural de les comarques interiors.
Cal una ordenació seriosa dels nostres sectors industrials que actualment les grans empreses i els monopolis han instalat a les zones més
poblades per assegurar els millors medis de comunicació i això ha fet que
es barreigessin les indústries nocives
amb les zones més poblades, produint
molts perills per la població i fent
que l'aire fos irrespirable (Tèrmica de
Cubelles, Refineries, Nuclear de Vandellòs...).
Els socialistes hem de mirar de salvar a la població d'aquest estat de
coses com a tasca prioritària.»
Parlem també de la necessitat d'una
política sanitària que acabi d'un cop
amb la calamitosa situació que els treballadors i les classes populars atrayessen en aquests moments amb les
insuficiències que existeixen i amb la
corrupció que genera aquestes insuficiències.
Sobre l'ensenyament Pep Jai ens recorda que els socialistes lluitem per
un ensenyament públic, laic i gratuit
que doni al poble treballador la possibilitat d'arriyar als més alts estudis
sense discriminacions ni problemes econòmics.
, Quan ja acabàvem la nostra xerrada, Josep Vidal ens afirma que tant
«els problemes del camp com tots els
altres, només tenen més sortida que
en un avenç cap al socialisme». Va
dir també que «la situació en el camp
és molt greu degut l'abandó que ha
sofert per part de tothom i no crec
capacitada a una democràcia burgesa
per a resoldre aquest problema».
«El nostre Partit —va dir finalment— és l'únic partit que s'ha enrecordat dels pagesos i n'ha posat un
encapçalant una de les llistes, demostrant que pensa i lluita per a tots perquè és un partit de classe». I és per
això que en Pep Jai ha volgut sacrificar la seva llarga i eficaç trajectòria
sindical per presentar-se a les eleccions
per a defensar als pagesos i a Catalunya.

LLEIDA
i.
2.
3.
4.

Felip Lorda
Josep Pané
Josep S. Sanmartín
Manuel Hueso
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Josep Vidal (Pep Jai)
Pedró R. Moliner
Josep Bayerri
Sabine Moller
Ramon Barrabeix
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ERNEST LLUCH
Ernest Lluch va néixer a Vilassar de
Mar el 31 de gener de 1937.
Estudià a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona, on fou el primer delegat dels estudiants escollit democràticament des
del final de la guerra civil i per aquesta
causa va ser expedientat.
Com a economista s'ha dedicat a la
Urbanística treballant a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a l'investigació
publicant diversos treballs i a la docència.
Del 1966 fins el 1968 treballà com a
docent a la Universitat de Barcelona
d'on fou expulsat a causa de la seva militància socialista. El curs 1968-69 passà
a la Universitat de Madrid, trasladant-se
el curs del 1970 a la Universitat de València on ha vingut realitzant activitats
docents fins el 1977.

La seva activitat professional palesa el
seu coneixement i el seu arrelament a la
realitat gironina; així el seu primer treball com economista versà sobre l'Industria del Suro i més tard escrigué les «Repercussiona Comarcals del Turisme a la
Costa Brava», llibre que pretenia, i va
reixir-ne, obrir un debat sobre els efectes del turisme i la actuació del Govern
a Girona. Ha col·laborat diverses vegades
a Presència i a Olot-Misión i ha recorregut tota la geografia gironina donant
conferències i participant en col·loquis
i debats.
Ernest Lluch està convençut que els
socialistes tenim un paper clau a jugar
en l'enfortiment de la democràcia al nostre país, perquè «allí on els socialistes
son forts hi ha democràcia i llibertats,
doncs els socialistes no han col·laborat
mai en cap mena de dictadura». En

Políticament és un militant socialista
de «tota la vida», encara que ha preferit
durant molt de temps mantenir-se independent. Així va participar en la formació de la «Taula Rodona», precursora de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya i de l'Assemblea de
Catalunya; per aquells temps Reventós
deia d'ell que si fos d'algun partit ho
seria del Moviment Socialista de Catalunya. Posteriorment a València va militar activament en els rengles del socialistes del País Valencià.
Per la seva lluita en pro de la llibertat
i el socialisme ha sofert nombroses detencions. El 1958 fou detingut a Montserrat. El 1964 quan estava fent una
pintada exigint la llibertat d'en Jordi
Pujol fou interceptat per la policia i detingut. El 1967 fou processat i absolt
pel TOP per parlar sense permís governatiu a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona; i darrerament el
1975 sofrí la darrera detenció quan participava en la creació del Consell Democràtic del País Valencià.
No està afiliat a cap sindicat encara
que ha col·laborat diverses vegades, en
treballs teòrics i col·loquis, amb la
«Unión Sindical Obrera».
Està casat amb Dolors Bramont natural de Banyoles amb qui ha tingut tres
filles.
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LES MESURES
INMEDIATES
DELS SOCIALISTES
A GIRONA

«Tant a Girona com a la resta de Catalunya, els socialistes ens trobem enfront d'una crisi que, encara que ve de
lluny, s'arrossega des dels Governs Carreró i Arias. Aquesta crisi l'han de resoldre els seus responsables, perquè nosaltres ni l'hem creat, ni ens pertany»,
diu l'Ernest Lluch.
Ens farà un esboç ràpid —tal com li
va sortint— dels problemes inmediats a
solucionar a Girona. Donada la tirallonga tan completa que ens ha fet, l'equip
de l'Hora Socialista, n'hem fet una petita tria:
Pel que fa referència al turisme és
necessari en focar de ple el problema de
que la Costa Brava acabi convertit en
un grup balneari, car és necessari que
hi hagi activitat industrial.
Pels treballadors d'hosteleria és precís
articular un sistema que asseguri l'estabilització dels contractes de treball.
És necessari una política que reguli
els «tours operators» que protegeixi i
arregli la zona tant en l'aspecte ecològic
com en el paisatgístic.
«La qüestió del camp és un dels aspectes on haurem d'incidir més els socialistes, perquè els pagesos són actualment la classe més expoliiada».
En els problemes urbans més inmediats que se'ns presenten resaltem «la
corrupció en la gestió de les institucions
municipals i l'especulació».

aquest sentit assegura que la «Candidatura dels Socialistes de Catalunya és la
candidatura del catalanisme i del socialisme, alhora que és una eina útil per
aconseguir la solidaritat necessària, en el
futur Congrés, per assegurar l'Estatut».
«El franquisme —ens diu a l'Hora
Socialista— ha transformat profondament la constitució social a Girona. La
proletarització del camp, la industrialització i el turisme han enfortit les classes treballadores, provocant que les comarques gironines perdessin les característiques dretanes que en altre temps
havien tingut».

I d'entre els problemes que desde Girona s'han de soiventar cal que ressortim
el d'assegurar una xarxa de comunicacions internes que garanteixin unes bones conexions desde qualsevol poble.
Perquè l'autopista actual és del tot insuficient.
El company Lluch ens repeteix que el
que més desitja actualment és «dedicarse plenament als problemes de Girona»
i que si fos cridat a participar en un govern «ho faria en tant que estès confirmat pels gironins i pels companys sòcialistes».
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JOAN REVENTOS

Els socialistes de Catalunya
estem decidits a participar a les
eleccions per tal de satisfer la
necessitat que el poble català te
avui de que se li ofereixi un projecte de futur. Els socialistes de
Catalunya tenim aquest projecte
i estem capacitats per dur-lo a
terme.
Sabem que no estem en una
situació democràtica. Les llibertats totals encara ens son negades. Molts partits democràtics
han quedat fora de la legalitat i
a Catalunya encara no gaudim
d'un autogovern que ens és tan
legítim com irrenunciable. Es
cert doncs que les institucions
de la Dictadura es mantenen vigents. Malgrat això els Socialistes de Catalunya anem a les
eleccions perquè volem que
aquestes eleccions siguin sobre
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tot un autèntic plebiscit a favor
de la democràcia i de la llibertat.
Participem a les eleccions perquè volem recuperar la Generalitat. Participem a les eleccions
perquè volem defensar els interessos dels treballadors i de les
classes populars. Participem a les
eleccions, en definitiva, perquè
volem impedir que aquells que
durant quaranta anys han servit
al franquisme puguin ara, convenientment disfressats de demòcrates, continuar amb els seus
privilegis.
Per això participem en aquestes eleccions i per això invitem
al poble a participar-hi al costat
dels «Socialistes de Catalunya».
La nostra candidatura està convençuda de que el socialisme es
el gran projecte per la Catalunya
d'avui. El socialisme obre un
camí ample, net i definit per
guanyar la llibertat, amb un programa que dona resposta a la doble crisi econòmica i política
que tots estem patint. Un programa vàlid per a tot el poble
de Catalunya, els nascuts aqui i
els que han vingut d'altres terres,
pagesos, treballadors i assalariats. Un programa que es basa
en sis punts fonamentals que reflexen les exigències del nostre
poble.
Els objectius dels «Socialistes
de Catalunya» son la consecució
de:
— L'Autonomia per a Catalunya. Això vol dir la recuperació
de la Generalitat i el restabliment dels principis i les institu-

cions configurats a l'Estatut de
1932 i el retorn del president de
la Generalitat, en Josep Tarradellas.
— Una Constitució Democràtica per tot l'Estat espanyol. Es
a dir una nova Constitució de
caire democràtic, federatiu i laic.
— Un nou model de creixement
econòmic. Acabar amb la inflació i l'atur i amb l'explotació
del treballador a tots els nivells.
— Lluita contra la corrupció.
Denúncia dels fraus i abolició
de tota mena de privilegis. Sanejament de les entitats i de
l'Administració Pública.
— Millorament dels serveis públics. Assolir l'ensenyament gratuït i una medicina eficaç i per
a tothom. Millorar la qualitat de
la vida en tots els seus apectes.
— Una vida personal lliure i
digne. Igualtat d'oportunitats laborals i culturals. Igualtat de la
dona en tots els seus aspectes.
Dret al divorci.
Perquè creiem que aquest programa es una passa definitiva
per guanyar la llibertat i consolidar la democràcia. Perquè
creiem que els «Socialistes de
Catalunya» estem preparats per
dur-lo endavant, ens presentem
aquestes eleccions amb l'objectiu
de conquerir una Catalunya lliure en mans del poble treballador.
Votar Catalunya és votar Socialisme.
Votar Socialisme és votar Catalunya.
Pel Socialisme. Per Catalunya
necessitem el teu vot.

ELECCIONS 77
Candidats a diputats
per la circumscripció
de Barcelona
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Va néixer a Barcelona l'any 1927.
És llicenciat en Dret.
La seva orientació socialista és prou
coneguda a Catalunya. Precisament per
raons polítiques va ser separat de la
docència universitària en les Facultats
de Dret i Econòmiques de Barcelona.
Va ser detingut i processat sota
l'acusació de pertànyer al Moviment
Socialista de Catalunya.
Té publicada la seva tesi doctoral
«El Moviment Cooperatiu a Espanya».
És també autor d'un pròleg extens a
una obra traduida de Harold Wilson
i coautor de «Dos infants i la Guerra»,

evocació dels seus records d'infantesa
dels anys de la Guerra Civil.
Pertany a la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, filials de l'Institut d'Estudis Catalans.
Amb un grup de companys del
Moviment Socialista de Catalunya va
fundar la Convergència Socialista de
Catalunya, grup promotor del Partit
Socialista de Catalunya. Es membre
del Secretariat del PSC.
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JOSEP MARIA TRIGINER
(PSOE)

Josep M.a Triginer té 33 anys i va
néixer a Agramunt (Lleida) en el si
d'una família d'un petit industrial, amb
tradició d'esquerres a la comarca d'Urgell. Va estudiar a l'Escola Industrial
de Terrassa, Peritatje Industrial, especialitzantse en mecànica el 1965.
El 1962 va entrar en contacte amb
les «Joventudes Socialistas» des de les
que va participar activament en la renovació del PSOE a partir de 196'8.
Pertanyé a la «Ejecutiva Federal de
Juventudes Socialistas» i en l'actualitat és Primer Secretari de la Federació
Socialista de Catalunya (PSOE) a més
de pertànyer com a vocal a la «Comisión Ejecutiva Federal del PSOE».
En la seva activitat política ha destacat la seva actuació per impulsar la
participació de la Federació Socialista
de Catalunya en l'Assemblea de Catalunya.
Fins fa pocs dies ha compaginat la
seva activitat política amb el seu treball professional en una empresa d'exportació.
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JOSEP ANDREU I ABELLÓ
(PSC)

Va néixer a Montblanc, Tarragona,
el 8 de novembre de 1906 en una família de camperols i de petits industrials de tradició liberal i nacionalista.
L'any 1923 va ser secretari de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana a Reus. Perseguit per aquest fet
va haver d'estudiar a Saragossa els dos
primerè- anys de carrera. Va exercir
com a advocat a Reus i va estar vinculat políticament al Foment Nacionalista Republicà, del que era president, passant a ser fundador de í'Esquerra Republicana de Catalunya.
Proclamada la República va ocupar
els càrrecs de membre de la Generalitat de Catalunya elegit per les comarques de Tarragona, membre de la
comissió que va redactar l'Estatut Interior de Catalunya; va presidir la comissió de Justícia i Dret, va ser President de l'Audiència Territorial de
Catalunya i darrer president del Tribunal de Cassació de Catalunya.
A l'exili va treballar per la caiguda
del franquisme, essent membre de la
comissió per la ajuda als exiliats juntament amb Prieto i Giral. El 1949 es
va trasladar a Tànger on treballà du-
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A partir de 1973, va començar a
prendre part en les negociacions dels
convenis, sufrint, per aquest motiu,
nombroses sancions de suspensió de
feina i sou i perfilant-se ja, a l'hora,
com un autèntic líder obrer. Després
de la seva participació en el conveni
1974-75, fou acomiadat junt amb 56
treballadors, entre els que es trobaren
alguns militants també de la UGT i
del PSOE, havent estat, amb anterioritat, un dels treballadors més sancionats de l'empresa.
Des de el seu acomiadament, i sota
la protecció de la «cartilla de desempleo», va invertir tots els seus esforços en els moviments obrers, formant
part, molt aviat, de la Executiva de
Catalunya de la UGT, encara en plena clandestinitat. Durant els anys de
major rigor, va mantenir una gran activitat, essent detingut en bastantes
ocasions i, alguns períodes estretament
vigilat per la DGS.

JOSEP MARIA (RAIMON)
OBIOLS I GERMÀ (PSC)

Va néixer a Barcelona al 1946.
Es llicenciat en Ciències. Casat, té
tres fills de 9, 6 i 3 anys.
Actualment treballa en un centre
d'informació i documentació estadística. Fou militant desde 1957 en el
Moviment Socialista de Catalunya,
després a Convergència Socialista de
Catalunya i al PSC desde el Congrés Constituent. Fou detingut i multat al juny de 1964 en una manifestació de solidaritat amb les vagues dels
miners d'Astúries. Detingut i empresonat a l'abril de 1965 amb uns companys de CNT, UGT i CCOO, acusats de constituir el comitè unitari
del ler. de maig.
Detingut i expulsat del seu càrrec
de professor de la Universitat al març
de 1966 per participar a la «Caputxinada» (Constitució del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat
de Barcelona). Detingut i empresonat
a l'octubre de 1973 junt amb 113
membres de la Permanent de l'Assemblea de Catalunya.
Es membre del Consell i del Secretariat General del Partit Socialista
de Catalunya.

JOAN REVENTOS (PSC)
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El 1964 va retornar a Barcelona essent un dels promotors de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya i de l'Assemblea de Catalunya.
Ha estat detingut diverses vegades i
multat dues vegades.
Amb un grup d'Esquerra Republicana de Catalunya va intervenir en
el Congrés Constituent del Partit Socialista de Catalunya del que n'és
membre del Consell General.
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Nasqué a Màlaga el 1942. Està casat i té tres fills. Es inspector de treball i professor de Dret del Treball
a l'Universitat Autònoma de Barcelona. Va participar en la fundació del
CEALSA (Centro de Estudiós y Asesoramiento Laboral, S.A.) que era un
centre unitari d'assessorament dels treballadors.
Es coeditor de les col·leccions «Guías
Jurídicas para Trabajadores» de la Editorial Fontanella i «Primero de Mayo» de l'Editorial Laia.
Ha escrit dos llibres: «Guia Jurídica para Trabajadores» i, juntament
amb Jesús Salvador «Elecciones y Enlaces Sindicales».
La seva militància política va començar a Màlaga als cercles cristians.
Arriba a Barcelona al 1967 com Tècnic del Ministeri de Treball i aquí passa a militar, del 70 al 72 a la ORT
sortint-ne quan es produeix la escisió a Catalunya i al País Valencià a
causa de la nova tendència pro-xina
d'aquell partit.

8.

JULIO BUSQUETS
(Independent)

Julio Busquets, que fins fa poc era
comandant de l'Arma d'Enginyers, ha
estat el primer militar que ha abandonat l'Exèrcit per anar a les pròximes eleccions generals, després de 26
anys com a militar. Busquets és el
primer independent de la candidatura

FRANCESC RAMOS (PSOE)

Va néixer a Alacant el 19 d'agost
de 1910. L'any 1929 va ésser fundador de la Federació Universitària Escolar a Catalunya. L'any 1932 ingressà
a les Joventuts Socialistes de Catalunya on va ocupar càrrecs directius a
nivell de Catalunya.
Detingut el 1934, compartí part de
la seva condemna amb el President
de la Generalitat i demés membres del
govern de Catalunya, en el vaixell
«Uruguay».
Juntament amb la Federació Socialista del PSOE ingressà en el Partit
Socialista Unificat de Catalunya en el
moment de la seva fundació.
El 18 de juliol va ésser ferit devant
les Casernes d'Atarazanes. Es va incorporar al front a on va ésser anomenat per General Pozas, el seu ajudant. Es va diplomar a l'escola de
«Estado Mayor del Ejército» i ocupà
el càrrec de Cap d'Estat Major del
18 Cos de l'Exèrcit Republicà.
Va ésser enviat a la URSS a on
quedà retingut, i el 1948 va patir
arrestament i condemna de 10 anys
per agitació antisoviètica. Alliberat i
rehabilitat amb la desestalinització, el
1958 retornà a Espanya.
El 1962 entrà novament en contacte
amb el PSOE a on ha continuat la seva
activitat política, ocupant diversos càrrecs de responsabilitat.
9.
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MARTA ÀNGELA MATA
I GARRIGA

Va néixer el 22 de juny de 1926.
La seva activitat política començà
l'any 1964 en que va pertànyer a
l'Aliança Sindical Obrera. El mes de
maig del 1976 va incorporar-se a la
Convergència Socialista de Catalunya
i juntament amb aquest col·lectiu va
passar als rengles del PSC al no. / . Aa 1CT7/Í
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EDUARDO MARTIN TOVAL
(PSC)

LUIS FUERTES (PSOE)

Des de fa quasi dos anys, Luis Fuertes es Secretari General de la Unió
General de Treballadors de Catalunya,
després d'haver-se dedicat amb continuïtat a la lluita sindical, especialment
desde els seus primers contactes amb
el moviment obrer al arribar a Catalunya.
Luis Fuertes té en l'actualitat 29
anys i va néixer a Boisan (León). Al
1966 va emigrar cap a Catalunya junt
amb la seva família, i aquí va començar a treballar molt aviat a l'empresa
«Olivetti», coincidint la seva arribada
amb una vaga que va durar alguns
mesos. Des d'aquest moment, es va
incorporar plenament a les lluites obreres, participant activament en les assembleas, repartiment de propaganda

Va néixer a Barcelona l'any 1932 i
va ingressar a l'Acadèmia Militar de
Saragossa als 17 anys, patint molt aviat
grans problemes per les seves ideas
democràtiques. D'entre les actuacions
represives préssec en contra d'ell, trobem sis arrestos, un procés, el segrest
del seu llibre «El militar de carrera
en Espana» i la prohibició total d'escriure col·laboracions o llibres així com
donar conferències, desde fa sis anys.
El decembre de 1970, juntament
amb d'altres 15 capitans de guarnició a Barcelona, va escriure dues cartes: una al llavors Príncep d'Espanya
i l'altra al Tinent General Díez Alegria, en les que demanava una apertura política. Per mantenir aquesta
mateixa posició en una reunió de Caps
i Oficials ceHebrada a Capitania General, va ésser sancionat amb sis mesos de pressò a la Fortaleza de Hacho
(Ceuta), essent traladat posteriorment
a Salamanca.
Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, és profesor de les Universitats de Barcelona desde 1963. Ha participat en sis congresos internacionals
de Sociologia, ha escrit quatre llibres
i ha col·laborat en nombroses publicacions. Va treballar per la «Gran Enciclopèdia Catalana» i forma part de
diversos organismes internacionals, dedicats a l'estudi de la Sociologia militar.
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realitzant per tant un treball vinculant
durant tota la seva activitat professional amb associacions de veïns i culturals dels diferents barris on ha treballat.
És membre del Comitè Nacional de
Catalunya del Partit Socialista Obrer
Espanyol i pertany al Comitè Executiu d'aquest partit.

CARLES CIGARRAN
(PSOE)

Fou camperol i peó de la Construcció en el poble d'Asturias on va
néixer. Emigrà a Barcelona l'any 1965
i treballà a la Construcció durant uns
mesos fins que ingressà a la Seat.
La seva activitat política començà a
desenvolupar-se dins aquesta empresa
i en contacte amb les lluites sindicals.

Actualment no està sindicada car els
ensenyants estan portant a terme diverses discussions sobre el Sindicat
Unitari d'Ensenyants.
No ha estat mai detinguda, encara
que durant un any li fou retirat el
passaport sense justificació.
Formada en la seva infantesa en les
escoles de la Generalitat i essent la
seva mare mestra, ha viscut sempre
en contacte amb el món de l'ensenyament. Així quan per motius de
salut hagué de fer un llarg repòs a
Saifores aprofità l'avinentesa per estudiar Pedagogia presentant-se lliure als
exàmens. La seva vida com ensenyant
va proseguir a Saifores fins que el
1965 va començar a dedicar-se a l'Escola de Formació de Professorat i de
Mestres, conegut per Rosa Sensat.
Ha realitzat diversos treballs i investigacions sobre Vaprenentatge de la
lectura i ha aconseguit un equip d'investigació sobre l'aprenentatge del català.
Es soltera i en l'actualitat prepara
una Tesi Doctoral sobre l'ensenyament
de la lectura als infants.

de la Universitat a causa de la seva
militància anti-feixista.
Actualment és professor agregat de
Teoria Econòmica de la Universitat
Autònoma de Barcelona. També és
coordinador del Departament de Teoria
Econòmica d'aquesta Facultat.
També és membre del Centre d'Estudis Socialistes (CES) del què és responsable del grup de política econòmica.
Arran dels conflictes de Seat del 1974
decidí d'entrar a l'UGT i poc més
tard al Partit Socialista Obrer Espanyol.
El gener del 76 fou escollit Secretari d'Organització del Sector del Metall de l'UGT. Fou escollit, també, el
maig d'aquest mateix any, del Secretariat Nacional de l'UGT, en el Congrés que tingué lloc a Terrassa.
Actualment és membre del Comitè
Executiu Federal.
Està casat i té quatre fills.
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RODOLF GUERRA

FONTANA (Independent)
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Va néixer el 21 de maig de 1935
a Madrid i es traslladà a Barcelona
l'any 1940. Començà la seva activitat política a la Universitat col·laborant a la Nova Esquerra Universitària (NEU).
El 1962 fou condemnat a tres
anys de pressó per militar a ASDPC
(federada al Front d'Alliberament
Popular) del què era membre del
Comitè a Catalunya.
Ingressà al MSC l'any 1964 i a
l'UGT el 1967. Participà en la creació del Segretariat per a l'Orientació
Democràtica Social de Catalunya.
El 1973 amb companys del MSC
participà a la creació del Reagrupament Socalista de Catalunya que es
convertí el 1976 en el Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament).
Abandonà el PSC(R) l'any següent
juntament amb 50 companys per a
integrar-se a la Candidatura dels Socialistes de Catalunya.
És membre del Consell Directiu
do l'Institut d'Estudis Europeus, Secretari General del Club d'Amics de
l'UNESCO i membre del comitè directiu d'Amics de les Nacions Unides.
Professionalment és advocat. Ha
treballat des de 1964 defensant
nombrosos cassos davant del TOP
i en problemes laborals.
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JOAN ALAMILLO CUESTA
(PSC)

Va néixer a Córdoba fa 34 anys i
vingué a Barcelona l'any 1960. Està
casat i no té fills. És electricista i ha
treballat a diferents empreses: AEG,
PHILLIPS, CROLLS, RESISTEL i
EMPISA destacant a totes per la seva
militància al camp sindical. Per raó
de la seva ideologia i de la seva activitat reivindicativa fou acomiadat de
PHILLIPS i de RESISTEL.
Inicià la seva militància política a
la JOC (Joventut Obrera Catòlica),
seguí a l'ORT, després al Topo Obrero i a la fi a la Convergència Socialista
de Catalunya. La seva activitat sindical
es centra a les plataformes de CCOO
i a la creació dels Cercles de Formació de Quadres, essent el fundador
amb altres de les CCOO de Terrassa.
A conseqüència de la seva militància
política i sindical ha estat detingut
dues vegades.
13.

JOAQUIM JOU FONOLLA
(PSOE)

Joaquim Jou i Fonolla, veterà militant socialista que provenia de les
files de l'anarquisme, té ara 60 anys,
és vidu i té tres filles casades.
Fou tinent de l'exèrcit de la República durant la guerra civil espanyola.
Sotmès a Consell de Guerra l'any 1942
li fou solicitada la pena de mort però
se'l condemnà a 12 anys i un dia, condemna que fou revisada més endavant
i a la fi el procés clogué amb el sobreseïment de la causa. Novament, el
1949, fou jutjat en consell de guerra
i condemnat a 18 anys de presó.
Ha estat, alhora, detingut i jutjat
pel TOP per militar al PSOE.
Ha estat membre de la Comissió
Executiva de la Federació Socialista
Catalana del PSOE dos manaments
consecutius i actualment pertany a
l'Executiva de l'Agrupació Socialista
de Barcelona.
;
Per raó de la seva militància política ha estat, fins fa pocs mesos, privat
de passaport.

NARCÍS SERRA I SERRA
(PSC)

Va néixer a Barcelona l'any 1943.
Milità l'any 1962 en el moviment
febrer passant immediatament al Front
Obrer Català i quan aquest es desarticulà es mantingué com a independent
fins 1974 any en què va entrar a Convergència Socialista de Catalunya. Actualment milita al Partit Socialista de
Catalunya des de novembre del 76
data en què és clausurà el Congrés
Constituent del Partit.
Estudià a la Facultat de Ciències
Econòmiques i el 1967 fou expulsat
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Nascut a Sant Andreu (Barcelona)
l'any 1944. Està casat amb Anna Agenjo i Bosch, mestre del barri de la Sagrera; no tenen fills.
Treballa d'administratiu a la DAMM
des de fa dos anys.
Abans i compaginant-los amb els
estudis de Ciències Econòmiques havia
treballat de representant a una empresa de confecció infantil.
Durant l'etapa universitària sufrí un
expedient i dues pèrdues de matrícula
per la seva participació al SDEUB.
Fou, l'any 1973, un dels impulsors
de la campanya d'en Rodríguez Ocana,
candidat obrer a concejal pel districte
IX. Des d'aleshores ha estat un dels
més coneguts impulsors del moviment
associatiu dels veïns als barris de Barcelona.
Vicepresident de l'associació de veïns
de Sant Andreu des de 1974 i secretari de la Federació d'Associació de
/veïns en la què durant els últims tres
anys ha estat responsable de Coordinació d'Associacions.
Ha estat un dels impulsors a la
Federació i a les Associacions de campanyes en favor del reconeixement de
la Llengua i cultura catalanes. Fou
també un dels impulsors de la manifestació pro-amnistia del dia 1 de
Febrer del 76 i igualment de la què
s'organitzà per demanar la dimissió
d'en Viola.
17.

ROSA BARENYS (PSOE)

Des de 1969, Rosa Barenys Martorell, ha dut a terme una ampla activitat als barris, com assistenta social,
tant al Camp de la Bota-Besós com al
barri de la Catalana a Sant Adrià.
Fa tres anys que es dedica professionalment al camp de la deficiència
mental a Santa Coloma de Gramanet,

VICTORIA SANCHEZ
(PSOE)

Un dels veterans lluitadors socialistes de Catalunya. Ha militat al Partit
Socialista Obrer Espanyol i a la Unió
General de Treballadors des de fa
quinze anys. Durant la repressió es
dedicà a la militància política i especialment a la sindical.
Treballador de l'empresa RENFE
ha exercit una tasca important en les
reivindicacions laborals plantejades en
aquesta empresa, a l'àmbit de Catalunya.
Ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat tant en el partit com a la
central sindical.
Està casat i té una filla.
18.

15.

JORDI VALLVERDÚ
I GIMENO (Independent)

RAMON FERNANDEZ
JURADO (PSC)

Va néixer a Almeria el 6 de gener del
1914 i vingué a Barcelona als quatre
anys. Està casat amb Pilar Gómez i
tenen dos fills: una noia de 34 anys
nascuda a Barcelona i un noi de 27
nascut a Xile.
Ha treballat durant 50 anys d'ebanista fins que fou acomiadat de l'empresa PETRAM de l'Hospitalet amb
tota la plantilla. Té el títol de professor de català amb el que treballa actualment donant classes.

pendent tot i que està pròxim a
UGT.
Ha treballat a l'Escola d'Aprenents
de SEAT i a Talleres INSEL. Actualment treballa a AFA, empresa en la
que entrà fa dotze anys i de la que
fou desepatxat el 1972. Guanyat el
judici a Magistratura l'empresa va optar per la readmissió, essent ara un
dels seus càrrecs sindicals.
21.

Ha estat militant del POUM des
de la seva fundació, integrant-se en el
PSC, amb la resta de companys, en el
Congrés.
Durant la guerra participà activament en el front en el batalló que
formaven els militants del POUM arribant a ser Comisari de Guerra.
Milita a la UGT des de l'any 1931
ininterrompudament.
Ha viscut durant 15 anys a Xile i
després a l'Argentina i a Paris.
Té 63 anys i és membre del Consell General del Partit Socialista de
Catalunya.

Torner de l'empresa química «AÍscondel», Josesp Font és un lluitador
sindical que sempre ha encapçalat les
reivindicacions dels seus companys.
Ingressà a la UGT i posteriorment,
el 1974, al Partido Socialista Obrero
Espanol. D'ençà aleshores ha estat en
càrrecs de responsabilitat tant a UGT
com al Partit.
Actualment és membre de l'Executiva de l'Agrupació Socialista de Cerdanyola i del Secretariat de UGT.
Està casat i te tres fills.

22.

19.

ANNA BALLETBO (PSC)

Te trenta-tres anys. Es periodista de
RTVE i treballa als programas informatius en català de TVE. Està casada
amb l'economista Eugeni Giral i dona
classes a la facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Va participar activament en la comissió organitzadora de les Jornades
Catalanes de la Dona.
Militant de Convergència Socialista
de Catalunya i posteriorment del PSC
des de la seva fundació. Al míting del
Palau Blau Grana va parlar en nom
dels moviments feministes que van integrar-se al Partit Socialista de Catalunya.

JOSEP MARIA IRURTIA
I LÓPEZ (PSC)
Neix a Pamplona el dessembre del
1940 i ve a Barcelona el 1960. Es
casat amb Teresa Gonzàlez i te dos
fills de 4 i 2 anys.
Políticament va militar al Topo
Obrero durant dos anys desprès d'un
període de cinc durant el que va actuar
com a socialista independent. Recentment s'ha incorporat al Partit Socialista de Catalunya. No ha estat mai
detingut.
Sindicalment sempre ha estat inde-

JOSEP FONT (PSOE)

ANTONI SOLER (PSOE)

Antonio Soler va néixer a Aguilas
(Múrcia) el 1936.
Emigrat amb la seva família a Barcelona va començar la seva activitat
política a l'Associació de Veïns del
Barri de Can Tunis. Mes tard va traslladar-se a viure al barri de Pomar de
Badalona on fou president de la Cooperativa de Convivència Obrera que
va fundar-se al barri ara fa cinc anys.
Igualment participà activament en
la promoció del Centre Social de Pomar, entitat en la que els veïns organitzaven la lluita per la millora de les
seves condicions de vida.
Va intervenir a les eleccions municipals com a apoderat de Cecília March,
considerada com la única regidora lliberal de l'Ajuntament de Badalona.
El 1974 va ingressar al Partido Socialista Obrero Espanol, on ha estat
secretari d'organització de l'Agrupació
de Badalona. En l'actualitat és secretari de formació de la Secció de Poble
Nou.
Es casat i te tres fills. Treballa a
«Macosa» com a tècnic d'organització.

20.

23.

FRANCESC MARTI
IJUSMENT

Neix a Barcelona l'any 1946. Té per
tant, 31 anys. El seu pare pertanyia a
la Minoria d'Oposició Mercantil del
CADCI (MOMC), juntament amb en
Jaume Compte i altres companys, i fou
un dels fundadors de l'Institut de
Ciències Econòmiques de Catalunya i
Joan P. Fàbregas.

L'any 1970 es llicencià en Filosofia
i Lletres en la Universitat de Barcelona. Juntament amb Eduardo Moreno
publicà, l'any 1974, el llibre «Barcelona <;a dónde vas?» del qual es van
fer quatre edicions en l'espai de quatre mesos, i que va repressentar una
dura crítica a la gestió municipal feta
a Barcelona sota el comandament dels
batlles Porcioles i Massó. •
Militant del Moviment Socialista de
Catalunya, va passar al Reagrupament
Socialista i Democràtic quan el MSC
s'hi va integrar. Tant en el RSDC com
més tard en el PSC-R, va ser secretari
de la secció de Barcelona del Partit.
Membre de l'ala esquerra del PSGR,
va deixar la militància en aquest partit junt amb en Rodolf Guerra Fontana, per a constituir el Col·lectiu per
a la Unitat Socialista de Catalunya.
24.

MANEL GARRIGA
I MIRALLES (Independent)

Nascut a Sabadell el 16 d'abril de
1937.
Treballà d'ajustador matriçaire primer, després en una Cooperativa Industrial i actualment és professor no
numerari d'Hisenda Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona des
del 1972.
El 1957 junt amb altres companys
de Madrid, Barcelona i Bilbao funda el
FLP (Frente de Liberación Popular)
que a Catalunya funciona amb el nom
d'ADP (Agrupació Democràtica Popular de Catalunya) i més tard el 1962
com a FOC (Front Obrer Català).
Amb militants de la FOC i FSF (Força Socialista Federal) i altres crea
l'Assemblea Democràtica de Sabadell
i el Grup de no-alineats de l'Assemblea
de Catalunya que esdevindrà el nucli
impulsor de la Convergència Socialista
de Catalunya a Sabadell.
Ha estat detingut tres vegades. La
primera l'any 1957, durant la seva estada a la Universitat, encara que conclou amb la seva declaració com inocent per manca de proves li suposen
7 anys d'expulsió de la Facultat de
Ciències. Detingut també l'any 1958,
amb un nou expedient acadèmic, i l'any
1960, a resultes de la qual passa tres
mesos a la presó repartits entre la
«Modelo» i la presó de Sòria.
25.

ANTONI VERDAGUER
VILAPLANA (PSC)

Va néixer el 30 de decembre del
1940.
Relacionat amb l'Assemblea de Catalunya des de la seva constitució representà en la primera reunió l'Assemblea Comarcal del Vallès Oriental.
Fou detingut juntament amb 112
persones més a la parròquia de Santa
Maria l'any 1973 acusats d'estar reunits com a permanent de l'Assemblea
de Catalunya.
Fou elegit l'any 1975 president de
la «Asociación de Cabezas de Família»
local. El mateix any passa a formar
part de Convergència Socialista de
Catalunya en la condició de membre
no-alineat.
Està casat amb Maria Teresa Cot i
tenen dues noies de 9 i 10 anys.
Treballà de fuster durant tretze anys
a casa dels seus pares i actualment està
de metalúrgic a ROEN (Sant Feliu de
Codina).
Detingut i empressonat a la Model.
És membre del Consell General del
Partit Socialista de Catalunya.
26.

GARCILASO AGUADO
(PSOE)

Garcilaso Aguado Sànchez, fill i net
d'ugetistes va començar a treballar
com a mosso als dotze anys durant
la Guerra Civil a la Cooperativa de
Camperols de la UGT de Mazarambroz (Toledo) ocupant el lloc dels
camperols que eren al front. La tradició socialista de la seva família li va

fer conèixer la represió franquista dels
anys inmediatament posteriors a la
guerra. De sempre va ésser considerat
com a «desafecto al Règim», condició
que li va impedir trobar feina a molts
llocs.
El 1947 va entrar en contacte directe amb el PSOE. El 1950 ve a
Barcelona i treballa com a peó de la
construcció. Mes tard va començar a
treballar a la PEGASO, empresa en
la que actualment presta encara els
seus serveis com a administratiu. Durant aquests anys ha participat activament en l'organització del moviment
obrer dins de la seva empresa on va
fundar una secció de la UGT. Ha
estat membre de PExecutiva de la
Federació Catalana del PSOE i avui
és primer secretari de l'Agrupació Socialista de l'Hospitalet.
Té 51 anys. Es casat i amb dues
filles.

27.

JOSÉ RAMON CANIZARES
LÓPEZ (Independent)

Nasqué a GOR (Granada) fa 55
anys.
Als 14 anys ingressà a la UGT i a
les Juventuts Socialistes Unificades.
Fou voluntari en la guerra civil, al
terme de la qual és empresonat.
Roman a la presó fins l'any 1942.
Desde fa més de trenta anys, viu a
Olesa de Montserrat.
Milità a Catalunya, en la clandestinitat, dintre del moviment obrer, havent sofert més de vint detencions i
registres durant el període franquista.
Al mateix temps estive fortament vinculat al moviment cooperativista i
fundà la Cooperativa de Construcció
CICO, de la qual n'és administrador,
i la de Consum «La Olesana».
Militant del Reagrupament Socialista
i Democràtic de Catalunya (més tard
PSC-R), va ser conseller polític
d'aquesta organització fins a l'escisió
de la seva ala esquerra per passar a
formar part juntament amb en Rodolf
Guerra i altres companys del Col·lectiu
oer a la Unitat Socialista de Catalunya.
28.

JACINT HUMET I BLET
(PSC)

Neix a Badalona el mes de juny
del 1921.
Està casat i té 8 fills de 28, 26,
24, 22, 21, 19, 15 i 12 anys. És un
dels fundadors de Justícia i Pau i
membre actiu de l'Assemblea de Catalunya. S'ha destacat especialment en
la lluita per l'amnistia, i es actualment
President de la Comissió Gestora de
l'Associació Catalana Pro-Amnistia.
Forma part de Trobada Permanent

ns i

II

en el grup de Química fins que poc
a poc es va anar decantant cap a la
militància política i dintre del barri
és secretari en el Centre Social de
Sants. Asistí a diferents congresos internacionals d'USO. S'afilià al MSC,
després a CSC i a la fi al Partit Socialista de Catalunya, del què és militant
de la base.
Participà amb altres companys en la
creació de l'Editorial Novaterra, però
en moderarense els seus plantejaments
va deixar-ho.

d'Entitats d'església i va ser temps
enrera President de la Federació Diocessana de Pares de Família, al front
de la que va dur a terme una tasca
molt destacada à nivell cívic.
Va tenir un contenciós administratiu contra el Ministeri de Educació i
Ciència, per causa del canvi del calendari universitari.
És membre fundador de Cristians
pel Socialisme.
Forma part del Secretariat General
del Partit Socialista de Catalunya
30.

29.

JOSEP ESPINAS
í XIVILLE (PSC)

Casat amb Maria Montserrat Riera.
Tres fills, una noia de 16 anys, un
noi de 5 i una altra noia de quatre.
Nascut a Barcelona el 25 de novembre del 28. 48 anys.
Tècnic en una empresa química fa
18 anys i abans havia treballat en una
empresa de pinturas quatre anys.
Relacionat amb la JOC en els seus
primers anys. Més tard es president
de l'escola activa de pares, i va entrar
en contacte amb la Coordinació Escolar de la Marta Mata. Va entrar a USO

MERCEDES AROZ (PSOE)

Encara que Mercedes Aroz nasqué
a Saragossa, és a Barcelona on du a
terme la major part de la seva activitat política, doncs hi vingué per estudiar Ciències Econòmiques. Posteriorment, i per causes econòmiques, abandona la Universitat per a poder treballar, però acaba més tard la carrera
universitària.
Desde la seva incorporació al PSOE,
ha participat activament en els moviments democràtics.
En els últims mesos, dençà del
darrer Congrés del Partit, al qual va
acudir formant part de la Delegació
de Catalunya, ha estat treballant intensament en la construcció de la
unitat dels socialistes catalans.
En l'actualitat és professora de la
Facultat de Ciències Econòmiques de
la Universitat Central. Forma part de
la Comissió Executiva de Catalunya
del PSOE, com a responsable de l'Oficina de Premsa.
31.

RAMON MANENT I RODON

Nascut a Mataró el 17 de maig del
1948.
Està casat amb Pilar Gonzalez Agapito. Tenen un fill de 3 anys.
Treballa de fotògraf. Ha fet nom-

brosos reportatges fotogràfics per diferents diaris i revistes de les que és
col·laborador. Ha publicat tres llibres
sobre fotografia d'art amb textes d'Alexandre Cirici i Pellicer: «Barcelona,
ciutat d'art», «L'arquitectura catalana»
i «La ceràmica catalana».
Dés dels 7 anys es relacionà amb el
món de l'escoltisme. És membre del
Patronat del Museu Municipal de Mataró i vicepresident de l'Associació
d'Antics Alumnes i Amics de les Escoles Pies de Mataró.
Té el títol de Mestre Industrial
Químic.
La seva militància de partit començà
amb la incorporació a la Convergència
Socialista de Catalunya en els seus
inicis per a passar més endavant a
formar part del Partit Socialista de
Catalunya del què és membre del
Consell General.

Socialista de Catalunya, milità després
a la Convergència Socialista de Catalunya passant a formar part del Partit
Socialista de Catalunya des del seu
Congrés Constituent el novembre del
1976. .
/
Està afiliat a la UGT des del gener del 1977 i ha col·laborat en la
creació de la Unió de Pagesos de
Catalunya.
Durant la vaga general del 12 de
novembre del 1976 fou detingut quan
anava a exigir la llibertat d'uns companys també detinguts. Ha estudiat el
batxillerat superior y és perit mecànic.
Actualment treballa a l'empresa
Construcciones Gari de Vilanova i la
Geltrú.
Està casat amb Josefina Serra i
Pascual amb qui ha tingut tres fills:
una noia de 8 anys i dos nois de 4
i 6 anys.

33.

32. JAUME CASANOVAS
IESCUSSOL

ELÍAS LÓPEZ BLANCO
(PSC)

Va néixer a Barcelona el 30 de maig
del 1953, és solter i té 23 anys.
Treballa al Banc de Santander des
de fa sis anys. És enllaç sindical i
jurat d'empresa.
Milita, a USO a la Federació de
Banca y Estalvi.
A 1974 comença la seva trajectòria
política a Reconstrucció Socialista,
passa a CSC el novembre del 15 i seguint el procés fins la constitució del
PSC.
Fou detingut amb altres companys
quan estava en una reunió de Reconstrucció Socialista decidint el seu pas
a CSC. No va ser processat.
Va parlar al míting del Palau Blaugrana en nom del Front Obrer de CSC.

(Vilanova i La Geltrú)
Militant des del 1967 al Moviment

VOTAR SOCIALISTA
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VOTAR CATALUNYA
ES VOTAR SOCIALISTA

LA RESPONSABILITAT
HISTÒRICA DEL CENTRE
No sé si encara som a temps, si encara serà possible evitar la divisió de les forces democràtiques catalanes per a formar una sola candidatura al Senat, la candidatura que ha de convertir les properes
eleccions en un plebiscit del poble de Catalunya a favor de la llibertat i de l'autonomia. Per això és d'importància trascendental que tota
persona que pugui tenir influència sobre els partits centristes, i en
especial sobre Unió Democràtica de Catalunya, intenti per tots els
mitjans que aquests partits reconsiderin la seva postura antiunitària.
El poble català que el dia de Sant Jordi demostrà la seva resolució
de recuperar les institucions i principis configurats en l'Estatut de
1932, i secundà massivament la crida unitària de l'Assemblea de
Catalunya en la campanya «Volem l'Estatut», té dret a exigir que
les forces que han portat fins avui unides aquesta lluita es presentin
com un bloc solidari en el moment decissiu de les eleccions. El poble
català té dret a que les forces catalanes mostrin un bloc sense fisures,
que representi la seva voluntat irrenunciable de guanyar la llibertat
i recuperar la Generalitat. El poble català té dret a convertir les properes eleccions en un plebiscit esclafant que deixi sense cap mena
d'arguments als qui dintre i fora de Catalunya s'atreveixen a dubtar
de la nostra voluntat i ressolució de tornar a vèncer.
La responsabilitat històrica que recau sobre els partits centristes
que s'han negat a formar una candidatura unitària no té nom, o en té
un que es preferible callar per a no enverinar els ànims i possibilitar
l'entesa. És molt dolorós, però cal fer-ho, denunciar l'actitud incomprensible de la Unió Democràtica de Catalunya. Aquest partit, que
en les circunstàncies terribles de la guerra civil tingué el coratge de
defensar entre els catòlics el respecte a la legalitat republicana, que
lluità valentment contra el franquisme, en canvi ara s'ha plegat de
manera injustificable devant del temor de caure sota les ires de la demagògia anticomunista, que tots sabem per qui està orquestada, pels
mateixos que durant quaranta anys han perseguit la democràcia i
Catalunya. Perquè els democrata-cristians no han refusat només la
participació de candidats comunistes a la candidatura unitària, sinó
que han refusat totes i cada una de les fórmules que han anat sorgint al llarg de les converses per tal de mantenir la unitat, amb importantíssimes cessions per part de l'esquerra. Tot ha estat inútil per
la voluntat manifestada finalment per l'UDC de no voler la candidatura unitària. Però aquesta responsabilitat històrica recau també sobre
els que han seguit als democrata-cristians, el Pacte Democràtic, que
s'autoanomenen salvadors de Catalunya i nacionalistes radicals: tots
plegats s'han posat en una dinàmica política de la que no podran sostreure's i que porta a les claudicaciones més greus.
Perquè, per més que es digui, per més xerrameca nacionalista que
s'utilitzi, no es pot defensar el mateix amb dues candidatures, no es
poden defensar en candidatures diferents un objectiu aparentment
únic: el restabliment dels principis i institucions configurades en l'Estatut de 1932. La única explicació possible, més enllà de personalismes o d'exclusió de grups, és l'existència de diferents posicions davant
el procés reformista. Es tracta de l'acceptació del procés reformista de
manera integral per part dels partits centristes, encara que no s'atreveixin a afirmar-ho categòricament, encara que ho neguin. En efecte,
el bloc centriste al Senat és format pels partits que s'inhibiren durant
el referèndum o recolzaren la «Ley para la Reforma Política», pels
partits més receptius a les propostes de formació del «Consejo General de Catalunya», com demostren unes declaracions, ja fa dies,
d'Anton Canyelles a «La Vanguardia», pels partits que mós han
defensat les negociacions amb el Govern a través de la Comissió dels
Nou. Tot això és sistemàticament defensat en nom del realisme polític. I contra això cal afirmar d'un costat que hi ha vies que porten
al reconeixement dels drets de Catalunya i de l'altre que el reformisme
no porta mai a l'Estatut de 1932, no porta al reconeixement del caràcter plurinacional de l'Estat espanyol, sinó que com a màxim porta
a succedanis inacceptables. La no recepció de la subcomissió de les
nacionalitats per part del Govern Suàrez, i en canvi la seva proposta,
d'una «Ley para las Regiones» sense abast constitucional, sense cap
mena de contingut, demostra el que hom pot esperar del projecte
reformista. Ho podem afirmar sense por a equivocar-nos: el camí del
centrisme no porta a la recuperació de les institucions i principis con-

figurats per l'Estatut de 1932, sinó que porta a una situació no molt
distinta de la Mancomunitat de Diputacions, encara que sigui disfressada amb el nom de Generalitat.
Però els milers i milers de catalans que el dia de Sant Jordi secundàrem l'Assemblea de Catalunya en la seva campanya «Volem
l'Estatut», sabem el que volem i no ens deixarem enganyar pels clams
de sirena del possibilisme claudicant. Perquè sabem que hi ha altres
vies que no són el reformisme per arribar a la llibertat i a l'autonomia.
Cal una nova constitució redactada per les forces democràtiques i no
pels neofranquistes. Una constitució que reconegui el caràcter plurinacional de l'Estat i suposi el restabliment dels principis i institucions
configurats en el nostre Estatut. Per això un plebiscit gairebé unànime del poble català a favor de l'autonomia, amb unes forces nacionalistes sense temptacions de possibilisme, seria una força política
imparable que no podria ser ignorada en el nou marc polític. Al mateix temps seria una contribució extraordinària a la redacció d'una
constitució democràtica. Aquesta estratègia constitucional no és de
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1&Punto del Programa de Gobierno:

El Estatuto de Autonomia
serà el primer objetivo
de nuestra Democràcia.
Unió Democràtica de Catalunya

V/
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La Candidatura Unitària al Senat trencada per UDC. De quin Estatut ens parla la democràcia
cristiana?

cap manera irresponsable, sinó tot al contrari, respon al mateix temps
a les exigències del realisme i a les exigències dels nostres drets nacionals.
Per això Catalunya té dret a demanar que els partits centristes reconsiderin la seva posició, per això cal que tothom pressioni sobre
aquests partits per a trobar els camins de la necessària entesa. Perquè encara hi ha possibilitats de refer la unitat. Així els socialistes
hem previst, en continuar amb la candidatura unitària, un sistema de
desistiments de candidats per a poder arribar a l'Entesa. Perquè és
possible la unitat, cal que tots els catalans, i en especial els que militem en partits polítics, fem nostre la crida per aconseguir aquesta
unitat que ha de cristal·litzar en una candidatura única al Senat.
Josep PINYOL I BALASCH
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HISTORIA DEL SOCIALISME
A CATALUNYA (1)
La lluita dels socialistes contra
la Dictadura a partir de la vertebració dels treballadors en el
seu combat per una societat sense classes, la democràcia i l'autodeterminació de Catalunya ha
estat un fet constant des de final mateix de la nostra guerra
i la derrota per les armes de les
forces obreres i populars. Des
de Catalunya i des de l'exili els
socialistes han estat sempre en
primera línia per l'emancipació
dels treballadors, i amb ells la de
tot el poble. El Partit Socialista de Catalunya que avui construim no ha nascut del buit,
sinó que s'inscriu en tota aquesta llarga i fecunda tradició del
combat socialista. El P.S. és un
salt endavant en el procés de
construcció del partit de tots els
socialistes catalans. Per això s'insereix plenament en la història
del corrent socialista, per tal de
prosseguir-la, i assumeix l'herència que forjaren els seus militants, la llarga llista dels cents
caiguts, exiliats i empresonats al
llarg del franquisme. No podria
ésser d'altra forma. Encara que
no ho tinguem diàriament present, el nostre passat és viu en-

tre nosaltres. Cal ésser-ne conscients per a aprofundir les nostres arrels, per tal de reforçarnos amb l'experiència col·lectiva
de tots aquells que han entrat en
la lluita abans, en el temps, per
tal de buscar un replantejament
de les qüestions obertes que facin possible l'avenç vers la superació dels grans debats que
creuen el moviment obrer.
Amb aquesta perspectiva i
amb aquests objectius el Centre
d'Estudis Socialistes convocà el
22 i 23 del passat abril unes
«Jornades sobre la història del
socialisme a Catalunya»: adreçar
un primer balanç de la nostra
trajectòria històrica que faci més
fèrtil el combat actual. Precisament quan som ja en un canvi
de fase. Conèixer la nostra història per a comprendre millor
la nostra realitat present, conèixer el nostre passat per a fer més
fructífera la crítica i l'autocrítica,
i la nostra voluntat de renovació.
El CES convocà i reuní així a veterans lluitadors i a estudiosos
per tal de debatre la història dels
socialistes i contribuir al nostre
major i millor coneixement.
Les Jornades s'estructuraren al

voltant de quatre ponèncias: «La
formació del Moviment Socialista de Catalunya» (Frederic-Pau
Verrié), «El Front Obrer de Catalunya» (Pasqual Maragall), «El
MSC i la lluita per la democràcia» (J. LI. Martín i Ramos), i
«Els socialistes i l'acció sindical
i obrera» (Jesús Salvador). Les
sessions presidides per Josep Pané, Francesc Casares i Josep Pujol anaren seguides de valuoses
comunicaciones sobre fets concrets, aspectes parcials o treballs
sobre figures senyeres. Així Josep Pané ens parlà de Josep Rovira, antic dirigent poumista cap
de la Divisió 29 a i fundador del
Moviment Socialista de Catalunya
i Andreu Castells recordà a
Jaume Vilas-doms, el veterà dirigent socialista de Sabadell a qui
la mort sorprengué pocs dies
abans de les jornades de clausura del Congrés constituent del
nostre Partit, que ell tant havia
contribuït a fundar. •" Apart del
tractament del fet nacional en
J. Comorera i Manuel Serra i Moret (Celestí Martí i Ismael E. Pitarch), diverses ponències tractaren també d'altres organitzacions
del socialisme (Carles Monner

parlà de «Força Socialista Federal»; Lluís Portela, Enric
Adroher i Manuel Alberich del
POUM, Joan Quer, Joan Oliver, Jordi Estivill, Francesc Casares del MSC).
Una de les sessions, la centrada en les aportacions dels socialistes a la lluita sindical i obrera,
reuní diverses i sugerents comunicacions sobre la integració tradicional dels socialistes a la Unió
General de Treballadors i la seva
activa participació en la formació de CCOO com a moviment
unitari (Josep Pujol, Ignasi Carvajal, Jaume Bertran), de la constitució de la USO a Catalunya
(Juli Morera), així com la crisi i
trencament de CCOO i USO a
finals dels anys 60 (Juanjo Ferreiro i Juanjo García). Finalment, Jaume Barrull centrà la seva comunicació en l'anàlisi de
l'actuació dels socialistes dins el
moviment de la pagesia catalana.
En resum, una important iniciativa que permeté un debat ric i
ampli i que contribueix a aquesta
tasca de recobrament de la nostra memòria, de la nostra identitat. Esperem que el text de
les Jornades sigui editat aviat.

JOSEP ROVIRA
Josep Rovira, una de les figures més importants del socialisme català, va néixer a Rubí el
1902 i va morir a París el 1968.
Paleta de professió, començà de
molt jove la seva militància política a «Estat Català». Pren part
com a cap militar, en els fets de
Prats de Molló (1926) sota les
ordres de Francesc Macià i, com a
conseqüència, coneix uns primers
anys d'exili, a França i Amèrica.
Instaurada la República el 1931
considera superada la plataforma de lluita nacionalista petit
burguesa i col·laborà amb un
grup de companys procedents del
nacionalisme radical, per tal
d'aconseguir un doble objectiu:
que el moviment obrer assumeixi
la voluntat del poble català per
la llibertat de Catalunya, i que
el catalanisme militant intervingui, d'una vegada, activament, en
les lluites socials catalanes.
És l'època de formació del
Partit Català Proletari. Els esdeveniments s'accetleren de tal forma que per Rovira el PCP no
podrà assolir els seus objectius
1 4 a curt termini i decideix ingres-
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sar al Bloc Obrer i Camperol,
que, si bé creu que és encara
un partit en formació, té ja una
implantació real a Catalunya, i hi
trobarà un camp adobat per a
fer cristalitzar la seva voluntat
d'acció. Pep Rovira era, essencialment, això: un home d'acció.
En aquell període de formació
del pensament socialista català hi
juga un rol de primer ordre un
grup de militants del BOC que
inspira el setmanari «L'Hora»,
la primera època del qual és l'expressió en català de l'internacionalisme idealista del moviment
obrer de l'època. «L'Hora» passa
per un període de crisi econòmica, i deixa de publicar-se per
un espai de dos anys.
Rovira ingressa al BOC a primers de gener del 1933. El primer nucli de «L'Hora» es reconstitueix entorn d'ell. Rovira en
serà el veritable renovador. La
seva concepció política del catalanisme és completament diferent d'aquella que «L'Hora» havia defensat anteriorment. En
comptes d'expressar en català un
internacionalisme dur i pur, Ro-

vira creu que és el contrari el
que cal fer. Per a ell, si el catalanisme ha estat fins ara un concepte burgès, és perquè la classe
obrera no hi ha vist una causa
de llibertat a defensar. Més ben
dit: per a Rovira la defensa de
Catalunya en tant que nació — i ,
per extensió, els altres fets nacionalitaris de la Península— no
es només un element teòric del
socialisme, ans un concepte revolucionari de primer ordre a
desenvolupar contra el centralisme reaccionari espanyol. La classe obrera, en lloc d'inhibir-se políticament, el que ha de fer és

fer-sel seu. La idea de «refús»
del catalanisme en nom de l'internacionalisme és, per a Rovira,
falsa i, en el fons, reaccionària. La
missió del proletariat no és solament l'alliberar-se socialment ell,
perquè aquesta emancipació porta en sí, com a condició essencial,
el reconeixement de qualsevol fet
nacional. Per tant, aquest reconeixement crea l'obligació de
lluitar per tal de fer-lo efectiu.
El socialisme en un país com el
nostre, no pot de cap manera
restar al marge de les aspiracions
de tot un poble per el retrobament de la seva pròpia identitat. Es més, el socialisme té una
dimensió social i política, alhora
que ha d'assumir, al primer rengle del combat, l'objectiu de la
conquesta i la defensa de la llibertat. No comprendre aquesta
plenitud és no copsar la totalitat
de la idea socialista. «Insisteixo
—deia en Rovira— en que no
n'hi ha prou de dir que teòricament, com si passéssim el rosari, reconeixem el dret dels pobles a determinar-se per ells ma
teixos. El que cal és combatre

essencialment a primera fila. La
classe obrera es la única que precisament pot dur a terme aquest
combat fins a la seva fi. Ella sola
és capaç de donar-hi solució política juntament amb el problema
social. Jo no us demano que
sentimentalment sigueu catalanistes si no en sou capaços. Això
és com l'amor: ve o no ve. Es
inútil cercar-lo. El que v u l l d i r
és que a Catalunya, per un socialista, és primordial, car a la Península no existirà mai la democràcia si no es trenca el centralisme; en aquest hi ha tot el llevat que, en el transcurs de tota
la trista història peninsular, ha
fet fermentar l'anti-llibertat. L'antídot d'aquesta malura són els
fets nacionals. La burgesia 'català-

car la seva veu per desenmascarar els falsos i enganyosos sentiments de pàtria amb els quals
s'intenta desviar el nostre problema. Encara que sigui l'embrionari xauvinisme català, el clàssic
pairalisme reaccionari. Que no
s'aixecaren per ells, a Prats de
Molló, les ardides banderes de llibertat d'una pàtria viva, jove,
generosa i afanyosa de fraternitat universal».
(...) «Què volem? Volem
ésser els hereus d'aquella herència fecunda de rebel·lia que les
masses proletàries de Catalunya,
en hores històriques de la batalla
social, van deixar-nos com un
exemple i un estímul. Volem reavivar, volem engrapar tota aquella inquietut de lluita que les

na, és digui liberal o no, és masses afanyoses van deixar als
inapte, en tant que classe, nostres carrers tacats amb la
d'assumir aquesta missió. En el sang de Francesc Ferrer i de Salmoment d'un trencament d'equi- vador Seguí. Volem enquadrar
libri, si els seus interessos són aquella herència dintre de l'hora
afectats —ho seran sempre— nova que comporta realitats nocanviarà de camp. Reviseu la ves i horitzons nous. Volem lluihistòria política de la Lliga —o tar contra tots els imperialismes,
de la «Lligueta» («Acció Cata- contra totes les injustícies, conlana»)— i no us caldrà cap més tra tots els pairalismes reacciodemostració. I no és perquè la naris, contra els capitalismes proburgesia traeixi. El concepte de motors de la desfeta moral i matraició, per a un partit burgès, té terial de la vella Europa».
un altra significació que en un
Acabada la guerra civil, dupartit obrer. L'escala de valors rant la qual fou cap militar de la
no és la mateixa. Per un partit 29 a Divisió, la I I Guerra Munliberal la cosa essencial és el sis- dial el sorprèn a l'exili, a Frantema capitalista. Dins d'aquest ça, on intervé en la lluita antiquadre tot va bé. Fora d'ell, res nazi a través del famós grup
no compte. La traició és, doncs, «Martin» de la Resistència, forrelativa. Tot depèn de l'equa- mat bàsicament per catalans. Al
ció política en la que es basin mateix temps impulsa la formauns i altres.»
ció del «Front de la Llibertat»
Heus aquí una altra mostra a Catalunya, alhora que comendel pensament de «L'Hora» ex- ça a replantejar-se les vies estratret d'una «definició» publicada tègiques de pre-guerra i a buscar
en el primer número de la sego- formes d'articulació d'un sociana època: «La burgesia basteix el lisme de combat.
seu clos dintre dels quadres
Es l'època de la creació del
obrers en silenci. Per això no re- Moviment Socialista de Catagateja elements de defensa. Es, lunya, que s'inicia a finals del
doncs, per eticisme que el grup 1944 i cristalitza en la seva fund'amics de L'Hora ha de viure dació el 14 de gener del 1945
en un constant alerta i ha d'aixe- a Tolosa de Llenguadoc. Ben

aviat sortirà a la llum «Endavant», portaveu del MSC, on
podrem veure cóm es va concretant la evolució del pensament —en ell sempre agermanat
amb l'acció— socialista d'en Rovira.
Provarem de sintetitzar algunes de les seves idees en aquesta
nova fase.
«La guerra civil ens havia deixat orfes en destruir el sentit d'infallibilitat de les nostres fórmules polítiques. Els antics dogmes
quedaven ultrapassats, morts i
enterrats. Si l'objectiu final permaneixia invariable —el socialisme— tàcticament i estratègicament el que calia era canviar
de pell. La Catalunya que trobariem no seria la mateixa
d'abans de la guerra civil. I no
ho seria en cap aspecte: ni econòmicament ni políticament, ni
tampoc demogràficament. Fins i
tot la idiosincràsia de la gent seria un altra».
Era, doncs, necessari, reformarse i fer-ho depressa. En política
militant no hi ha res que pugui
esperar. Els problemes són al viu
i són al carrer. Cal examinar-los
i trobar solucions d'impuls i de
canalització, de concreció, per a
poder-los resoldre de cara als objectius que hom determina. Per
això és evident que cal una organització i un pensament polític units a una ferma voluntat
d'acció. El sistema dialèctic
d'anàlisi ha d'ésser molt àgil per
a poder «fixar», per a cada situació, una síntesi vàlida i prou
«flexible» per a poder adaptar
l'acció a l'evolució d'aquesta situació. Car, en política, no hi ha
cap conjuntura estàtica.

Josep Rovira es va plantejar
tots aquests problemes i va assajar de trobar-hi solucions. «Hem
de renovar —deía en Pep— i cal
començar pel nostre propi partit, el POUM». I així va elaborar, en grans línies, un plà de
transformacions que comprenia
diferents nivells així com diferents períodes per a la seva execució. El principal d'aquests períodes era obrir un gran procés
d'unificació de totes les forces
socialistes, fent una clara distinció entre aquestes i les «socialdemòcrates». Rovira tenia una idea
molt clara de la diferència existent entre ambdues concepcions.
«Socialisme» per a ell era la força organitzada dels treballadors
que volia aconseguir un canvi
d'estructura del règim capitalista, tot i respectant la pluralitat
política. «Socialdemocràcia» significava una força política no massa
definida, que volia «regentar» el
capitalisme y reformar-lo.
Aquest procés de renovació
arribà a terme amb l'aprovació,
per una gran majoria, en la conferència del POUM celebrada a
Tolosa en la data esmentada de
gener del 1945, on es creà, junt
amb altres militants obrers procedents d'altres àrees polítiques,
el Moviment Socialista de Catalunya. La idea inicial del MSC
era la d'un moviment de Convergència Socialista. No s'havia de
convertir en un partit fins que
les circumstàncies d'exercici normal de llibertat i democràcia ho
permetessin a Catalunya. Tota altra concepció, era per a Rovira,
hipotecar l'avenir.
Josep PANÉ
Abril de 1977
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Ultima
hora

El sentit
revolucionari de
la lluita
de la dona

Els períodes revolucionaris han estat beneficiosos, al llarg de la història,
per a la lluita de la dona. Va ser-ho
la Revolució Francesa, la prova que
tenim és la «Declaració dels Drets de
la Dona i de la Ciutadana», opuscle
publicat per Olympe de Gouges, guillotinada posteriorment com tants d'altres revolucionaris. Va ser-ho la Revolució Russa, encara que posteriorment el període estalinista marcà també una determinada regressió en
aquest aspecte. Ho ha sigut la Revolució Cubana, la Revolució Xinesa i
va ser-ho, sense cap dubte, el període
de la II República Espanyola en la
mesura en que va ser un període inestable de destrucció d'institucions, d'intents de realitzar coses noves. Per això
va ser un període creatiu. És en aquesta mesura que la Generalitat de Catalunya va ser més revolucionària que
les Corts Espanyoles. Precisament perquè gràcies a l'autonomia podia el laborar una nova legislació. Aquells catalans es proposaren construir unes
noves estructures i establir unes noves jerarquies, organitzar una nova
burocràcia. El Parlament de Catalunya no tenia el fre d'antigues institucions, al contrari de la II República
que no va poder destruir l'estructura
burocràtica amb la que es va trobar
al començament perquè heretava estructures inmòvils com el cos militar
amb totes les seves variants: exercit,
policia..., etc, i tota la burocràcia ministerial.
Això permeté als Diputats catalans
guanyar temps i per això les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i
els decrets de la Generalitat, són els
més avançats de l'Estat Espanyol en
matèria d'igualtat de la dona.
Les «Jornades Catalanes de la Dona», que a finals d'aquest més cumpleixen el primer aniversari, varen ser

4 TREBALLADORS D'UGT
ACOMIADATS
Quatre treballadors de Transportes
Luque afiliats a l'UGT foren acomiadats el dia 26 per faltar a la feina,
segons fonts de l'empresa, set dies,
incorrent en vaga il·legal. El què és
cert és que l'empresa va canviar l'horari feiner a 8 hores intensives; determinació que prengué sense consultar als treballadors, raó per la
qual els que han estat acomiadats no
acceptaren la resolució acudint a treballar a l'hora de sempre. Immediatament els hi fou comunicat el seu
acomiadament.
METALL:
ATUR PER A PRESSIONAR
AMB EL CONVENI

un acte revolucionari perquè les seves
conclusions van més lluny que l'intent d'un simple canvi legislatiu, fan
intuir transformacions més profones i
renovadores. Aquests canvis profons
són els que Marx anomena «revolucions socials» perquè pretenen subvertir l'ordre social existent, no son
revolucions polítiques que tant sols
originen canvis de superfície.
Per poder anomenar revolució a
una revolta ha d'existir un clar intent
de subvertir l'ordre establert donant
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un programa alternatiu. En aquest
sentit i reflexionant a través de la història, podríem dir que fins avui no hi
ha hagut cap intent clar revolucionari
en la lluita de la dona. La concessió
del vot, la igualtat devant la llei...,
etc, resultaren reformes d'abast limitat. Tantmateix quan els socialistes
demanem la revisió de la célula familiar, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius
finançats amb fons públics i gestionats democràticament des de la base;
reclamem una ordenació urbana i la
construcció de vivendes que permetin
un plantejament col·lectiu; o preconitzem la lluita ideològica dirigida a la
desaparició dels rols tradicionals masculí i femení, anem més lluny que
unes simples reformes, s'apunta cap
un nou ordre social i familiar. S'està
donant en definitiva un primer apunt
d'alternativa revolucionària perquè,
com dirà Gramsci, es preconitza una
transformació econòmica «orgànica»
relativament persistent, no «cojuntural» tendent a causar canvis considerables en l'estructura de l'economia.
Aquest seria el profund sentit revolucionari i dè la lluita femenina,
lluny del mers reformisme patrocinats per alguns partits polítics que
avui semblen haver acabat de descubrir la força del vot a la capacitat de
la lluita política de la dona a favor
dels seus propis interesos un cop degudament instrumentalitzada. I lluny
també d'un mer fenomen de cojuntura que per a Gramci donaria lloc a
la crítica política mesquina i quotidiana que es refereix als petits grups
de dirigents i a les personalitats que
tenen responsabilitat inmediata del
poder. Aquesta tendència podria convergir en certs aspectes del feminisme
radical al fer un plantejament antihome. No, la lluita de la dona tant
sols serà revolucionària si dona lloc
a la crítica històrico-social que es refereix als grans agrupaments més enllà
de les persones inmediatament responsables i dels homes que avui detenten
el poder.
Anna BALLETBÓ

A l'envoltant d'uns 1.300 treballadors del metall es reuniren en assemblea per a aprobar mesures de
pressió en la negociació del pròxim
conveni que afecta a més de 300.000
treballadors. Es votà majoritàriament
la celebració d'una assemblea el divendres dia 6 en què es ratificà l'atur
de dues hores aprobat ja anteriorment
en aquella.
A la mateixa assemblea es parlà de
l'actual repressió que exerceixen deteminades empreses del ram per a dificultar la celebració d'assemblees, essent aquest un altre dels factors en
favor de la convocatòria de l'atur del
dijous dia 12.
••:..
Un altre debat important fou el que
es dugué a terme per a parlar de la
necessitat de què les grans empreses
com Pegaso, Seat, i altres no negociessin convenis parcials ja que així
perjudicarien el conveni de les petites empreses que restarien soles en
la seva lluita en front de la patronal.
LABORAL (Breu)
AUGMENTA LA TENSIÓ
A MATEU MATEU
Més de 500 treballadors es van
presentar davant les oficines centrals de l'empresa intentant rebre
contestació a les seves reivindicacions
de pagament de salaris endarrerits. Un
altre cop, però, la contesta fou que
l'assumpte estava en mans dels advocats.
A la tarda els treballadors es van
reunir a Sindicats, reafirmant la seva
voluntad de negociació, remarcant
que el retorn al treball no es feria
fins que no fossin readmesos els 41
acomiadats.
, .
Pel que fa a la comissió de treballadors que es troba a Madrid per
a aconseguir una entrevista amb el
ministre de Treball, la situació continua estacionaria, ja que fins ara no
han rebut cap mena de contesta.
NUMAX: L'EMPRESA
TRENCA EL PACTE
El dijous dia 5 al matí a requeriment de l'empresa, la policia va detindré el treballador Pere Navarro
d'UGT, el qual, malgrat estar acomiadat, era membre del comitè de
negociació acceptat per l'empresa.
La detenció és una mostra més del
total desinterès de la direcció per a
arribar a solucions viables per ambdues parts.

