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Editorial

Eleccions 77:
Ens cal vèncer!
Els tràgics fets recentment succeïts al País Basc, i tota la tremenda seqüela de morts i de violències que se n'ha derivat arreu
de l'Estat al llarg d'aquests dies, són un toc d'atenció que ens caL
tenir molt en compte especialment ara, que per primera vegada en
quaranta anys ens trobem ja en plena contesa electoral..
El lent procés reformista continua cobrant-se els seus morts, les
seves víctimes, i imposant-nos la seva política de desordre públic
institucionalitzat Això és ben lògic, puix que els hereus del franquisme són plenament fidels a la seva nissaga: s'entesten encara a
mantenir-se en el poder i es neguen obertament al reconeixement
dels drets exigits pel poble^i per fer-ho continuen practicant una
1
política que respon exactament a les més pures essències autoritàries i repressives de la dictadura. L'euro-franquisme del govern reformista de Suàrez, com ja succeí abans amb el neo-franquisme del
govern aperturista d'Arias, ha demostrat ben a bastament la seva
absoluta incapacitat de canviar, i ara empra novament tota la força del gran aparell repressiu de l'Estat per ofegar el clam popular i
crear una psicosi de pànic i de desconcert general, els beneficiaris
únics de la qual són els que només poden recórrer a l'argument de
la por a la llibertat per continuar mantenint tota l'estructura sòciopolítica i econòmica del franquisme, del que són continuadors.
La incapacitat de canvi del govern reformista és prou evident.
En l'estrany ball de disfresses muntat pels franquistes d'ençà de la
mort del dictador, vam assistir ja a la caiguda de la màscara deh
homes que, aplegats ara a l'tAlianza Popular», ens mostren la seva
faç autèntica d'ultra-dretans, i ara comprovem que els seus successors, la gent de la «Unión del Centro Democràtico», són l'altra cara
de la mateixa moneda i només se'n diferencien en detalls anecdòtics i sense importància.
Precisament per això, les eleccions tenen una importància extraordinària. Ens cal vèncer el continuïsme franquista representat
per aquestes dues opcions, que al cap i a la fi són l'expressió fidel
d'uns mateixos interessos, els interessos del franquisme. Ens cal
vèncer per guanyar la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia,
per crear una societat democràtica i per fer possible l'avenç cap al
socialisme. Per això les eleccions han de tenir el caràcter d'un autèntic plebiscit entre la dictadura i la democràcia. I nosaltres, els
socialistes de Catalunya, farem d'aquestes eleccions una gran mobilització popular per la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia.
Perquè només així vencerem el
franquisme.
-
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NOTA DE PREMSA
PER L'AMNISTIA TOTALÍ
SOLIDARITAT AMB
EL POBLE BASC!
Eh tripes esdevcnimentt d*Euzkadi anuncien, amb fets indubtables, quint és I* polftica que a ka nacionalitats de l'Estat i
a Burs «tot» e h hi reservi t'anomenat "Centro Democratico" del
Sr. Suarez. Eb hereu» del franquisme, els quals intenten presentar-se amb parada i aparença liberals i democràtiques, han
mostrat una vegada més la aeva veritable essència autoritària i n>
uteativa. Augmenten e b "morts de la reforma™, els quals són ja
una Bóta inacabable. La política de "desordre públic" que dirigeix tfartfn 'Villa amenaça les possibilitat! democràtiques que
reclamen serena i fermament tots els pobles de l'Estat espanyol.
Davant l'exemple de ciutadania democràtica que el poble de
Barcelona protagonitzà el passat Dia de Sant Jordi, amb una manifestació masshra, el llançament de la força pública contra eb
demòcrates bascs mostra clarament qui és el causant de la mort i
de b violència. Tot això davant l'ordre democràtic que «na
vegada ntés és l'ordre repressiu. /
Aquesta polftica només pot afavorir aquetts que des de l'ultra

NOTADEPRENSA
iPOR LA AMNISTIA TOTAL!
iSOLIDARIDAD CON EL
PÜEBLOVASCO!
Los trigicos socesos de Euzkadi annneian, cos hechos Mudables, cual es la polftica que a las nacionalidade* del Estado y a
tus derechos fes reserva et uamado**Ccntro Democràtico" del Sr.
Suarez. Los aerederos del franqukmo, que intentan presentarse
con pahbras y apariencias Kberales y democràtica* han mostrado otra vex suverdadera esencia autoritària y represiva. Anmentan los "muertos de la reforma'* que son ya una lata interminable. La política de "desorden publico" que dirigie Martín Villa
amenaza fas poàbiudades democraticas que reclamin serena y
firmemente todos los pueblos del Estado espafiol. Frente al
ejemplo de cnidarianfa democràtica que el pueblo de Barcelona'
protagonizò el pasado Dia de Sant Jordi con sa tnanifestaeion
mastva, el lanzamiento de fa fuena publica contra tos demòcratas rascos muestra claramente quién es el caussnte de la muerte
y de la violència. Frente al orden democritico, se impone una
vez mas, el desorden represivo.
Esta polftica solo puede favorecer a tos que desde la ultraderecha y desde los intereses y privueck» del franaujsmo aspiran a

Davant la gravetat dels fets d'Euskadi L'HORA SOCIALISTA va editar
un número extra d'urgència reproduint el comunicat de repulsa signat
per la candidatura «Socialistes de Catalunya».

Per Euskadi
i la llibertat
Comprar el silenci del poble
amb esquers enverinats ba estat
la tàctica seguida per l'Administració Suàrez dençà els luctuosos esdeveniments del País
Basc. Com a única resposta al
clam popular exigint la inmediata amnistia i la sortida de tots
els presos al carrer, els homes
del «Centro Democràtico» ban
utilitsat la mesura tle ^d*estranyament», que no té res a veure
amb una amnistia encara que
deixi buides les presons. Inmediatament ban començat a aparèixer informacions anunciant
que determinats sectors davant
la bona fe del Govern feien cas
omís a amenaces anteriorment
formulades i es preparaven per
anar amb «el cap ben alt» a les
properes eleccions; segons ells
els presos ja estaven al carrer.
Ens cal preguntar-nos quina
és l'opinió que té el poble de les
mesures preses pel Govern. A
Catalunya on els tràgics assassinats d'Euskadi no varen quedar
sense resposta, el crit que ressonava pels carrers del País Basc
és una reivindicació, una exigència plenament assumida pel
nostre poble. Per aquest motiu i
fent-se ressò de la trascendència
que anaven prenent els fets per
la vida política de tot l'Estat,
l'HORA SOCIALISTA va fer una

publicació extra on es donava a
conèixer la repulsa i la denúncia per la repressió i la política
que està portant el Govern Suàrez contra les nacionalitats de
l'Estat. Afegint-se à la indignació que es respirava en l'ambient s'han produit, a Catalunya, diverses respostes espontànies per part dels ciutadans; en
aquest sentit cal destacar les
ocupacions que s'han produit a
les universitats de Catalunya experiències que a l'hora de tancar aquesta revista encara no
estén acabades.
La única resposta a la tàctica
de l'Administració només pot ésser la denúncia. Una denúncia
serena enfront de les ires dels
qui durant quaranta anys ens
ban estat oprimint i alhora astuta enfront de les acusacions
implícites d'ingenuitat que ens
fa el Govern de la reforma al
esperar que no alcem la veu
quan ells pretenen donar-nos
gat per llebre; perquè ens cal
arxivar a les eleccions, que si bé
no són el nostre fi darrer, són
una oportunitat que té el poble
per expressar, malgrat la desinformació i les trampes dels qui
detenten el poder, la seva voluntat i per aconseguir definitivament allò que ens venen negant: la Llibertat.

Especial eleccions
Quasi sense que ens haguem adonat ens
trobem ara en plena campanya. electoral;
és a dir, ens trobem al bell mig d'una
pràctica democràtica en la que els diferents
partits polítics (no pas tots, convé recordarho) intentaran aconseguir el major nombre
de vots. Aquesta serà la fita de totes les
..candidatures presents a les properes eleccions del. dia 15 de juny. .
.
Després de quaranta anys, que ja són

anys, de govern autoritari i personal, el
ciutadà es trobà desenfrenat pel que fà a
la dinàmica d'unes eleccions. No és estrany, doncs, que la lluita electoral i més
concretament la propaganda electoral, provoqui en un electorat despolitizat com el de
casa nostra una certa confusió respecte les
propostes concretes dels partits polítics. Gal,
aleshores, distingir entre aquelles propagandes encaminades únicament a enlluer-

nar al ciutadà per a obtenir el seu vot i
aquelles altres, més responsables i honestes,
que formulen alternativas i projectes la vi-.
gència del quals va molt enllà de les eleccions del dia 15.
:_• Quin significat tenen aquestes eleccions
per Catalunya? - .
Quins son els objectius que pretenem els
socialistes durant la present campanya
electoral?

Els objectius dels socialistes
a la campanya electoral
. £1 principal objectiu que ens
mou ara és l'aniquilació del
continuísme franquista y la victòria i consolidació de la democràcia. Però volem la consolidació d'una democràcia veritable,
no una democràcia amb limitacions; volem la refermança de
la democràcia per la què sempre hem lluitat els socialistes,
una democràcia que s'ha d'anar
implantant arreu al mateix
temps que creix una força socialista suficientment gran com
per a poder defensar-la.
Els socialistes farem de la nostra campanya electoral un instrument de mobilització massiva
pel conqueriment de les llibertats, totes les llibertats, i l'estatut d'autonomia. La mobilització
de les masses populars és la millor eina amb la - que podem
. contar els socialistes i ha de ser
/aquesta voluntat de la majoria
la vertebradora, l'eix de tota la
política a dur en qualsevol moment. ; " ~- \ .
\. Conseqüentment aprofitarem
la campanya electoral per a difondre les nostres idees, per a
explicar les alternatives socialistes a l'organització de la societat. La nostra campanya serà,
aixi, la denúncia contínua de la
irracionalitat del sistema capitalista, la denúncia de l'especulació i de la corrupció en qualsevol camp que es doni; la denún-

cia dels interessos de les classes
dominants, l'atac i descoberta
de tots aquells que es beneficiaren i encara volen beneficiar-se
de vl'ombre feixista: 'Aprofitarem
la campanya de les eleccions
per a presentar la nostra solució: el socialisme. Treballarem
sense interupcions fins aconseguir que els treballadors descobreixin la seva identitat com a
classe i els seus interessos com
a tal, associant- la consecució
d'aquests amb la creació d'un
fort partit dels socialistes.
- En aquesta mateixa línea in-

tentarem incorporar, ininterrompudament, nous militants a
les nostres regles. L'única forma
de garantir l'establiment d'una democràcia sense exclusions
de cap mena és enfortint la
creació d'un gran Partit Socialista. Promocioriarem un avenç democràtic en tots els àmbits humans, no solament el vot al sí
del Parlament. La nostra ha de
ser una presència política qualificada a tots els nivells de les
lluites socials què possibiliti una
organització sindical i política
majoritària dels treballadors.

SOCIALISTES
DE CATALUNYA

La nostra campanya electoral
no és, ni serà mai, una campanya de recapte de vots sinó una
campanya d'acció; d'acció al
camp, a les fàbriques, a les escoles i centres d'ensenyament,
a les associacions ciutadanes de
tota mena, acció a tots aquells
llocs on sigui posible la transformació socialista. El nostre
millor argument davant les eleccions serà la lluita per la democràcia i el socialisme a tot
arreu.
"
Evidentment, aquests raonaments no ens permeten defensar
personalismes dins la campanya
electoral del Partit Socialista de
' Catalunya. No anem a crear homes amb imatge capaços de
captivar el vot dels electors.sinó
à catapultar el triomf dels interessos socials; de les capes populars a través de la campanya de
tots els militants d'un gran Partit Socialista.
Així, doncs, no candidats rebolcarem*, sinó programes polí, tics basats en Facció institucional i en la mobilització de les
masses. No pot ser altra la via
estratègica en la què es centrarà la campanya electoral del
'Partit Socialista de Catalunya.
Un partit de lluita, un partit no
electoral, sinó de govern, capacitat per a oferir alternatives i
dur-les a la pràctica per la
'construcció d'una societat socialista.

4. Unes noves relacions internacionals.
1. La política internacional de l'Estat Espanyol ha de guiarse pels
tres objectius següents:

1. U n aC o n s t i t u c i ó d e m o c r à t i c a . •.' / ,-f ' ; v : - / •'•, • // "•
£1 Partit Socialista de Catalunya es proposa com a tasca prioritària en les properes eleccions, la redacció d'una Constitució què
instauri veritablement la democràcia al conjunt de l'Estat i : que
permeti a Catalunya el restabliment. dels principis i institucions
configurats en l'Estatut d'Autonomia de 1932, degudament actualitzats i aprofundits.
Fer acconsseguir aquests objectius generals els socialistes catalans farem costat a totes les forces democràtiques que cerquen les
mateixes fites. Com a socialistes lluitarem per a què aquesta Constitució permeti l'avenç vers el socialisme, de manera que sigui possible crear un ampli consensus democràtic entorn a ella, al no excloure a aquesta aspiració arrelada en una massa creixent de la
població.
El Partit Socialista de Catalunya, juntament amb totes les forces democràtiques, s'oposarà de manera absoluta, als plans de contunuïsnie franquista, que d'una manera més clara o més velada,
pretén la continuació de la legislació franquista, en especial pel que
fà a les seves «Leyes Fundamentales». Els socialistes ens oposem
clarament al reformisme que no vol trencar amb la legalitat de la
Dictadura i intenta solucionar amb sucedanis el retorn de la sobirania popular. Els socialistes no podem acceptar com a declaració
dels àrets dels ciutadans, lleis de marcat caràcter feixista com el
«Fuerò de los Espanoles» o el «Fuero del Trabajo». Tampoc podem
acceptar que les relacions entre els diferents poders estiguin regulades per lleis franquistes, pensades per a regular les relacions de
poder; del dictador amb els seus subordinats polítics.
Els socialistes, com a republicans, acceptarem qualsevol règim
d'Estat que estigui fonamentat en la voluntat popular i en el respecte a les llibertats i a la democràcia.
La nova Constitució ha de consagrar el principi democràtic de
la divisió de poders: legislatiu, executiu i judicial. Això suposa, a
nivell d'Estat central:
1. Un Parlament que faci les lleis que tingui exclusivament la capacitat legislativa (contra els decrets-lleis), que sigui renovat regularment i que només pugui ser dissolt per acord d'ell mateix, de manera extraordinària. Un Parlament que constaria de dues Cambres:
d'un Congrés, de Diputats i d'una Cambra de les Nacionalitats i regions autònomes, elegides totes dues íntegrament per sufragi universal directe, iguali secret,
i
!
2. Un govern format pel partit o partits majoritaris..al Congrés de
diputats, responsable.devarit;el Parlament i al qual el cap de l'Estat haurà de donar la seva confiança total mentre la tingui del
Parlament. Aquest govern estaria al front de l'Administració que
dependrien .'totalment d'ell, a* través dels ministeris respectius. ••
Les'forces/'armades —malgrat els càrrecs militars del cap de
l'Estat- estaran sodmeses al principi de subordinació del poder militar al poder civil.
/ ,
;
3. Un cap de l'Estat sense altres poders que el d'assegurar el compliment de la Costitjíció i representar l'Estat en els seus actes jurídics. AKÒ/VOI dir la-derogació de la vigent «Ley Orgànica del Estadó», la qual àsigna al Rei molts poders quasi-dictatorials propis del
general Franco.
".*/...']..,. ;t T f
4. Un Tribunal de garanties constitucionals encarregat de jutgar les
violacions dels drets humans, polítics, econòmics i socials dels ciutadans, els conflictes entre l'Estat i les nacionalitats i regions autònomes i entre aquestes mateixes i entre les diferents institucions estatals. / ,;''..:/ /
?• • r . . , , : · " \--x-^,.-.•••[':.,.
••.'•,,,,:,.,-... ...... „, ...r
La nova Constitució ha de garantir, les llibertats públiques-i els
drets dels ciutadans, inclosos els drets econòmics i socials, en especial els dels treballadors. Igualment ha.de garantir els drets de les
nacionalitats i regions de l'Estat, - aixi com preveuré els corresponents Estatuts, d'Autonomia. Com a socialistes lluitarem per tal de
que quedi registrat constitucionalment eíf dret de la societat a
apropiar-se de la riquesa collectiva i comuna per tal de fer possible
la propietat personal dels bens necessaris per a la vida de tots els
ciutadans sense excepció de cap mena.

2. Una Catalunya autònoma.
Els socialistes catalans refusem i denunciem la proposta delí
«Consejo General de Cataluna», invent franquista i utilitzat pel Go-I
vern Suàrez com a resposta a la Generalitat que nosaltres reivindi-l
quem conjuntament amb les altres institucions previstes en l'Estatut)
d'Autonomia de 1932. Entre altres raons cal destacar:
à) El projecte no té un rang constitucional, garantia imprescindible!
que el poble català té dret a exigir de l'Estat espanyol.
b) Es un govern sense cap legitimitat democràtica als futurs repre-|
sentats del poble català.
c) El govern tindrà la darrera paraula i podrà canviar lliurement el]
que li sembli de l'avantprojecte que pugui elaborar el «Consejo Ge-1
neral».
d) Les Corts també' podrien canviar totalment el projecte d'Estatut
com va passar l'any 1932. I aquesta vegada encara més, doncs, no
existeix cap Constitució que garanteixi la més mínima autonomia
Pels socialistes de Catalunya, la nova Constitució ha de posar
les bases jurídiques del plé exercici del dret a rautodeterminació!
dels pobles, nacionalitats i regions de l'Estat espanyol mitjançant
els respectius estatur d'Autonomia. La Constitució garantirà la plena sobirania de la població de cada 'territori amb personalitat polí-J
tica, cultural, històrica o econòmica i social diferenciada a donarsej
dintre del marc de la Constitució, l'organització autònoma de govern que desitgi. Així mateix la Constitució garantirà l'ordenament jurídic autonòmic enfront de qualsevulga llei del Parlament

espanyol o disposició deí govern de l'Estat, contràries à T autonomia
estatutària.
Els socialistes de Catalunya lluitarem dintre d'aquest marc
constitucional democràtic de l'Estat espanyol, per la restauració
dels principis i institucions configurades en l'Estatut d'Autonomia
de 1932 i la seva actualizació i aprofundiment. Aquest Estatutd'Autonomia consagrarà i garantitzarà l'autogovern polític de tots els
habitants del territori català mitjançant les institucions clàssiques
de l'autonomia política: Parlament amb competències legislatives,
Presidència de la Generalitat, Consell o Govern, Tribunals de Justícia i, en especial, el Tribunal de Cassació. Aquest Estatut haurà de
garantir; així mateix, la Hisenda de la Generalitat i els serveis administratius, necessaris per a T aplicació efectiva del principi autonòmic./-, ••-' ]'. .;/-'• . - ". : /'/ \ ,:/. ' - ' . ' "• .:'.. :i -;., ' - ' - ' • . • -,
La Constitució haurà de reconèixer la possibilitat d'establir relacions institucionalitzades entre diferents nacionalitats o regions,
acollides a règims autonomies propis. El Partit Socialista de Catalunya impulsarà, dins aquest àmbit, les relacions entre els diferents
organismes autonòmics del Països Catalans, tal com queda configurat en els nostres documents congressuals (Línia política i Bases per
à un ManifestPrograma).
.
-•
••
Els socialistes catalans recolçem el retorn del president de la
Generalitat, com a forma i garantia de concretar el plé restabliment de les institucions que representa.
Igualment els socialistes propugnem l'actualització i ampliació
del marc de l'Estatut d'Autonomia i una política específica en cada
branca d'actuació ique exposem més detalladament en la part II. 1,
d'aquest Programa de Govern i on tracta de les atribucions que
correspondran a la Generalitat.

3. Una nova legislació gener;
Les primeres Corts veritablement democràtiques hauran de
ratificar els Pactes Internacionals sobre Drets de l'Home (Civils, Polítics, Econòmics, Socials
i Culturals) juntament amb els
protocols anexes que permeten
als ciutadans denunciar davant
els organismes internacionals les
violacions dels drets de l'home
que es puguin cometre dins el
seu país. Adequació de totes les
lleis a aquesta ratificació. (d'associació, de Reunió; d'Expresió, de
Manifestació laboral, d'Associació sindical i de vaga). "
Unitat dè jurisdiccions i eliminació de les jurisdiccions polítiques i repressives. Supressió de
la «Audiència Nacional». Abolició
de la pena de mort.. Reforma
dels règims i institucions peni-:
tenciaris,-/ en la perspectiva . Llei de llibertat de consciènd'orientar-los vers la reinserció cia i llei de llibertat , religiosa,
social dels empresonats.
que garanteixi, el dret al ple
Majoria d'edat de vots als 18 exercici de totes les creences.
anys. Creació d'un estatut pels Separació de l'Església i de l'Es,objetors de, consciència que con- tat i culminació d'acords bilatetempli la institucionalització del rals sobre- matèries concretes
Servei Civil sustitutori del Mili- amb el Vaticà. Declaració del
caràcter laic de l'Estat.
tar.

Llei electoral democràtica
pels Ajuntaments i Cambres legislatives. Creació d'un organisme parlamentari (Ombudsman)
de control de l'Administració de
l'Estat i dels seus organismes,
amb la funció de lluitar contra
la corrupció.
"
Legislació general contra la

crisi econòmica i els privilegis
Llei del Crèdit i de la Banca,
creació de l'Institut de Crèdit.
Llei d'ordenació del territori i
del sol.
Abolició de totes les discriminacions jurídiques d'ordre civil,
penal, mercantil, fiscal i laboral,
per raó de sexe; de forma específica abolició de les figures
jurídiques delictives de l'adulteri
i l'avortament. Institució del
matrimoni civil com a figura
jurídica única i comuna. Llei reguladora del divorci. Reconeixement de tots els drets familiars
a les mares solteres. Exercici
conjunt, pel pare i la mare, de
la «Pàtria potestad». Derogació
de la Llei de «Peligrosidad y Rehabilitación Social» que estableix
com a conductes delictives la
prostitució i la homosexualitat.
Tot i que els socialistes considerem que l'avortament no és
en sí mateix justificable i que —
en
tant
que
mètode
contraceptiu— és el menys desitjable de tots, aquesta realitat
social no pot deixar de ser considerada i per tant proposem
l'alaboració d'una Llei d'interrupció voluntària de l'embaràs
que contempli totes les responsabilitats de caràcter social i sanitari pertinents.

a) Establiment de relacions diplomàtiques, econòmiques i culturals
amb tots els estats, llevat d'aquells expressament condemnats per
les Nacions Unides.
b) Neutralisme actiu, que suposa la independència en relació a la
política de blocs. Resolució pacífica dels conflictes internacionals.
Recolçament de les lluites anti-imperialistes.
c) Desarmament general i complert a escala mundial. Participació
activa de l'Estat espanyol democràtic en el control d'aquest desarmament juntament amb d'altres països de tradició neutralista.
2. Els socialistes impulsarem l'entrada de l'Estat espanyol democràtic al Parlament europeu, al Consell d'Europa i al Mercat Comú.
Dins els organismes comunitaris els socialistes proposarem —juntament amb "altres forces de l'esquerra europea— línies d'actuació
que permetin enfortir l'estratègia del front dels treballadors. En
aquesta òptica, caldrà considerar l'actuació a curt plac, de cara a
les properes eleccions pel Parlament europeu, que tindran lloc durant l'any 78. Lluitarem també per la creació, en el si de les comunitats europees, d'una Cambra Europea de les nacionalitats, on tinv
guin un lloc els Països Catalans. / /
Al si del Mercat Comú, defensarem els interessos dels treballadors espanyols a Europa (tot i la nostra condemna a les causes que
provoquen l'emigració), així com també, aquelles iniciatives orientades a suprimir tota mena de discriminacions que pateixen tots els
treballadors inmigrats de la Europa comunitària. L'incorporació al
Mercat Comú ha de suposar un impuls de les nostres exportacions
de productes del camp cap à Europa. Per això proposarem una
política i uns acords comercials que acreditin, eixamplin i consolidin la penetració de les nostres exportacions en aquests mercats.
Igualment reclamarem dels països europeus l'ajut continuat per a
les nacionalitats i regions més endarrerides de l'Estat, dintre del
marc de la política de desenvolupament regional de la Comunitat.
3. Conssiderem que la Mediterrània ha d'ésser una regió de pau,
desenvolupament, ajuda mútua i intercanvis recíprocs, profitosos
pel conjunt de països riberencs. Per això proposem el desmantelament de-totes les bases militars alienes a la regió i retirada de les
flotes militars. En especial, els socialistes exigim la retirada de les
bases nordamerícanes del territori de l'Estat espanyol.
4. Establirem contactes directes —sense intermediaris— amb els
països productors d'energia i matèries primeres, a canvi de la nostra tecnologia i productes transformats.
5. Conjuntament amb les altres forces socialistes europees portarem
una acció decidida —condemnes i presions diplomàtiques, bloqueig
econòmic, boicot esportiu, cultural, etc— contra els règims antidemocràtics de l'Amèrica Llatina.
6. Denunciem l'acord tripartit de Madrid sobre el Sàhara Occidental i de la violació de les resolucions de les Nacions Unides sobre
l'autodeterminació del poble saharaui. Proposem també la desaparició de la presència anglesa de Gibraltar i de l'espanyola de Ceuta i
Melilla, tot respectant els interessos dels seus habitants.
7. Els socialistes catalans defensarem el recalçament per part de
l'Estat Espanyol a tots aquells països que lluiten per la seva emancipació política o econòmica en contra de qualsevol forma de dominació imperialista i per unes relacions comercials entre els pobles
més justes i equilibrades, a fi de combatre el desequilibri creixent
entre els països industrials amb un alt nivell d'acumulació entre els
països industrials amb un alt nivell d'acumulació i desenvolupament i la resta de països subdesenvolupats.

Els nostres
candidats
per Tarragona,
Lleida i Girona

TARRAGONA

Pere Ramon Moliner va néixer a València, de família d'origen català provinent de Mont-Roig del Camp (Baix
Camp-Tarragona).

3.
1. JOSEP VIDAL
; (Pep Jai) - PSC
Josep Vidal i Riembau va néixer al
Vendrell l'any 1917 al sé d'una família
de camperols pobres; va rebre educació
en una escola religiosa, als tretze anys
comença la seva vida de camperol.
L'activitat política d'ell s'inicia a la Joventut Comunista Obrera del Bloc Obrer
i Camperol, passant més endavant al
FÒUM en el què lluità durant la guerra
en la XXIX divissió, passant després de
la seva dissolució a l'Exèrcit Popular.
Acabada la guerra participà en la creació de l'Aliança Democràtica del Baix
Penedès. Un any més tard el POUM
passant a militar al MSC. Fou un dels
promotors de les Comissions de Camperols, en representació de les quals va
participar en la constitució de l'Assemblea de Catalunya. Es un dels fundadors
de la Unió de Pagesos, de la que fou
proposat per al Secretariat provisional
en la reunió constituent. Va lluitar amb
la idea de la formació del Sindicat i per
ampliar la xarxa de la Unió de Pagesos
fins que es celebrà el primer congrés a
l'Espluga de Francolí.

Nascut, ara fa 32 anys, a Tortosa. Ha
viscut sempre a la seva ciutat de naixement on exerceix la professió
d'aparellador-urbanista. Es també periodista, activitat que vé desenvolupant des
dels 18 anys com a corresponsal i col·laborador de diferents diaris. Té el títol
des dé 1975. Està casat amb. una mestra i tenen una filla de set anys..
Assistí com independent, a la Sessió
Constitutiva de l'Assemblea Democràtica
del Baix Ebre. Ingresà al Moviment Socialista de Catalunya a mitjans de 1972.
Actualment és conseller general del Partit Socialista de Catalunya i secretari
d'Organització de la Federació de Terres
de l'Ebre.
De jove milità en els moviments juvenils d'Acció Catòlica essent secretari
diocesà el 1962 i el 1963-64 responsable de l'organització de les Joventuts
Agrícoles Catòliques (JAC) a la diòcesi
de Tortosa. Durant el període 1973-76
fou president del Col·legi d'Aparelladors
de Tortosa i la pres part de les Juntes
' Directives de diferents entitats i associacions tortosines, entre elles la Penya Ciclista, el Patronat Escolar-Obrer, Foment de la Sardana, i d'altres. •
A 1975 promogué la creació de l'Assemblea General d'Entitats de la Vegueria de l'Ebre, dins del marc del Congrés
de Cultura Catalana. Fa poc ha estat escollit membre del Secretariat de la Comissió Representativa del Baix EbreMontsià, organisme socio-econòmic impulsor dels estudis i projectes relacionats amb la problemàtica de les comarques de l'Ebre.

4.
PERE RAMON
MOLINER - PSOE
Pere Ramon Moliner, 44 anys/casat,
catedràtic de Mecànica Tècnica i vicerrector de la Universitat Politècnica. Va
ser cofundador, el febrer de 1956 de
l'Agrupació Socialista Universitària (ASU)
juntament amb Frandsco Bustelo, Carlos
Zayas i,Ernest Lluch, entre altres. Ja
aleshores va treballar en col·laboració
amb el Moviment Socialista d'en Joan
Reventós des de l'ASU.
El 1958 fou detingut i empresonat a
Carabanchel durant sis mesos en
beneficiar-se d'un indult concedit amb
motiu de la proclamació del Papa Joan
XXIII. A finals del anys cinquanta va
col·laborar també en la reconstrucció
clandestina de les Joventuts Socialistes
d'Euskadi i Astúries.
Ha estat catedràtic de Mecànica Tècnica a Sant Sebastià i a Madrid i d'ençà
el 1969 és catedràtic de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la que fou escollit director pel
claustre durant el curs 72-73. Durant
aquell període de repressió estudiantil,
l'Escola d'Enginyers de Barcelona es caracteritzà per ser l'únic centre universitari on es respectaven les llibertats de
reunió i expressió, malgrat les circumstàncies que l'envoltaven.

2.

JOSEP BAYERRI
RAGA-PSC

SABINE MOLLER - PSG

Sabine Moller Bentlin va néixer a
Hamburg <Alemanya Federal) el 16 d'abril de 1950. Catalana pel seu matrimonial amb en Josep Serrano i Subietas,
viu a Tarragona des del 1971. Treballa
con a traductora en una indústria química del Polígon Industrial de Tarragona.
A partir del 1972 col·labora com a
independent a l'Assemblea de Catalunya
a Tarragona. Ingressa directament al
PSC durant el procés constituent d'octubre de 1976 i forma part del Comitè
Nacional del Front d e Lluita a
sa.
"•"•.••'.••...
• ..• '• '.

l'Empre•
•

A nivell Sindical es escollida enllaç,
en el sector químic, el 1974. Des del
1976 milita a la USO, a la Federació de
v
Tarragona.
•

5.

RAMON BARRABEIX PSOE

Nasqué a Valls el 2 de febrer de
1938. Es fill de família de tradició republicana i socialista. Son pare fou detingit a França a la fi de la guerra civil
pels alemanys. Retornà a l'Estat Espanyol el 1950. Sa mare va ser empresonada per repartir propagabda socialista i
catalanista.
Per en Ramon els problemes polítics
s'han anat succeint des de la seva in-

fantesa. Va perdre dues ajudes d'estudi
per negar-se a pertànyer al Frente de
Juventudes.
Un cop estudiat el batxillerat elemental a Valls, va fer l'aprenentatie de mecànic a l'Escola Tècnica de Valls. Als
quinze anys va començar a treballar a
l'empresa Sucesores de Pablo Guinovart. Al tornar del servei militar s'incorporà a l'empresa Jerónimo Brunell
de Valls com a mecànic.
Després d'un breu període a Barcelona, es traslladà a Beasaín i a Astorga.
Actualment treballa a Valls a l'empresa
Jerónimo Brunell.
Va ser detingut a la primera localitat
per participar en una manifestació laboral. Des de els seus temps de Beasaín
ha estat en contacte amb el Partido Socialista Obrero Espanol.

A causa dels Fets d'octubre de 1934
va tenir que exilar-se a França essent
engarjolat al seu retorn.
Enrolat a l'Exèrcit Popular durant la
guerra civil arrivà a ser comandant de
brigada; durant el franquisme passà
cinc anys a la presó. Ha pres part en la
lluita clandestina en el Front de la Llibertat i alhora es cofundador del MSC.
Passà uns quants anys exilat a Veneçuela i al seu retorn deixà el seu ofici
de traductor, que ha exercit a Barcelona
i a Caraques i tornà al seu treball de
camperol. Reemprén el seu treball el
moviment cooperatiu i és un dels fundadors i propagandistes de la Unió de Pagesos. Actualment és membre del consell
general del PSC.

LLEIDA

3.

1.

FELIP LORDA - PSOE

Felip Lorda, llicenciat en Filologia
Clàssica per la facultat de Filosofia i
Lletres de Barcelona i doctor en
Filologia Romànica. Prengué part a la
guerra civil, participant amb l'exercit
republicà als fronts de Terol i de l'Ebre. Va ser fet presoner duranL la desfeta de Catalunya i deportat a dos camps
de concentració.
El 1947 es va exiliar voluntàriament,
recorrent diversos països de la Europa
occidental. Durant el seu exili ha treballat en la reconstrucció del PSOE i de la
UGT a Holanda entre els treballadors
inmigrats, i, encara avui, es president
de la Casa del Poble d'Amsterdam.
Actualment es catedràtic de Llengua i
Literatura catalana i castellana a la
Universitat d'Amsterdam i fou, a més,
un dels principals organitzadors del n
col·loqui de Llenga i Literatura Catalana, cel.lebrat a Amsterdam el 1970.
"Natural d'Almacelles, província de
Lleida, va estudiar a aquesta ciutat al
temps que feia de mosso d'una farmàcia.
Fill de mestres nacionals ha mantingut
la seva vinculació amb les terres de
Lleida arrel de les seves llargues estades
a Tàrrega.
.
Felip Lorda està casat i te tres fills.
La seva filla més gran està casada amb
un membre de l'Executiva de les Joventuts Socialistes.

JOSEP PANE
IARGELICH - PSC
Nasqué à la Fuliola (Urgell) el 2 de
desembre de 1900. Camperol d'ofici i
autodidacta. Es coftmdador de hr Unió
Provincial Agrària Lleidatana que portà
una forta lluita contra el caciquisme,
contra la companyia del Canal d'Urgell i
defensant l'aplicació de la Llei de Contractes i Conreu dictada pel Parlament
de Catalunya.

JOSEP SANMARTI
I BONCOMTE - PSC

Casat, amb 29 anys. Ha estat dirigent
del moviment escolta de Lleida durant
molts anys.
:
V•
;
Va iniciar-se políticament com a independent profundament vinculat al socialisme i al nacionalisme.
El servei militar, acomplert a l'scola
Militar de Muntanya de Jaca, el va posar en contacte amb els primers grups
polítics organitzats; Després d'un període
com independent va ingressar a la Convergència Socialista de Catalunya des
d'on va treballar en la constitució de
l'actual Partit Socialista de Catalunya.
: Es membre de la Junta d'Omnium
Cultural i ha estat sempre un gran promotor de l'ensenyament del català-i de
la catalanització de l'escola.
En l'actualitat es membre del Consell
General del PSC.

4.

MANUEL HUESÜ
IPORCAR-PSC

Nasqué a Castelló de la Plana (País
Valencià) fa 48 anys. Està casat i té
quatre filles i un fill. Es treballador
d'indústries càrniques a Mollerusa. Antic
militant sindical en els sindicats democràtics de caire socialista, primer a la
USO i posteriorment a la UGT. Es militant del PSC provinent de Convergència
Socialista de Catalunya essent un dels
seus fundadors a la comarca d'Urgell. A
conseqüència de la seva militància tant
politica com sindical s'ha vist pressionat
i empresonat innombrables vegades.

2.

GIRONA
1.

ERNEST LLUCH
I MARTIN-PSC

Nascut el 1937 a Vilassar de Mar (El
Maresme) és economista. Professor d'Econòmiques a les Universitats de Barce-

lona, Madrid i València. Ha treballat en
urbanisme i en diversos treballs comarcals. Sobre les comarques gironines ha
publicat: «La indústria corcho-taponera
del Ampurdàn» (1962),'«Les institucions
de la Il·lustració a Girona» (1967) i el
llibre «Les repercusions comarcals del
turisme a la Costa Brava» (1972). Ha
col·laborat a «Presència» i a «Olot-Mision».

Als 23 anys, impulsat per un grup de
ciutadans, entra a l'Ajuntament d'Olot,
els tres primers anys a la Comissió de
Cultura, on realitza una tasca d'adecuació de les escoles de la ciutat, i després
a la Comissió d'Urbanisme, on continua
avui. En aquesta ha destacat la seva
tasca en la campanya de l'Eix Transversal, una mostra de la ineficàcia de les
polítiques antidemocràtiques i centralistes.
Les seves concepcions sobre política
municipal han quedat reflectides en diversos treballs, especialment en el llibre
«Les Eleccions Municipals a debat», de
diversos autors i en les respostes al llibre «10 anys de lluita per uns ajuntaments democràtics», així com a diverses
entrevistes a «Olot-Mision», «Presència»,
«Recull», etc. Es membre fundador de
l'Assemblea de la Garrotxa.
A l'estiu del 74 s'incorpora a Convergència Socialista i participa activament
en él procés constituent del PSC.
Es casat amb Concepció Ferrés,
profesora de l'Escola de Formació Profesional d'Olot.
•

Primer delegat estudiant elegit democràticament, ja des d'una posició socialista, a partir de la guerra, fou expedientat primer com a alumne (1960) i
després com a professor (1966). Ha estat detingut el 1959, 1964, 1967 i 1975, . 4. ANTONI LAZARO
acusat aquesta darrera vegada de forMARÍN-PSC
mar part del Consell Democràtic del
País Valencià. Membre fundador de la
Neix el 22 de setembre de 1918 a
Taula Rodona, primer antecedent de .Múrcia.
,
l'Assemblea de Catalunya, com a repreResideix a Blanes des de 1965. Casat
sentant dels independents. Ha asistit a la amb Josefa Alcaraz Vera, tenen un fill.
Conferència per la Seguretat i Cooperació Treballa de venedor ambulant als Merdel Mediterrani (Cagliari, 1971; Paler- cats de la Costa Brava i del Maresme.
mo, 1974,. i Barcelona, 1976). Membre Viu al barri de Mas-Alaire.
del Consell Assessor d'Omnium Cultural.
Inicia la seva vida política l'any
Membre del Consell de Redacció de «Ser- 1935, militant a les Joventuts Socialisra d'Or» (1966-1976).
tes, a Múrcia, passant l'any 1936 a les
Casat amb Dolors Bramon de Banyo- * Joventuts Socialistes Unificades.
les, tenen tres filles. Des de 1968 trebaVoluntari a les Milícies durant la guella bona part.de l'any a Maià del Mont- rra civil, està present al Front de Macal (La Garrotxa) i ha donat nombroses drid. Passa a Carabiners el 37, arribant
conferències per les nostres comarques. al grau de tinent. En acabar la guerra,
és empresonat fins el 1942. Represaliat
i despedit successivament del treball.
2. ROSINA LAJO - PSOE
L'any 1947 és novament empresonat
Va néixer a Valladolid fa 45 anys i per reorganitzar les Joventuts Socialistes
treballa d'ençà dos anys a Girona com a a Múrcia. Forma part de d'Aliança Joprofessora d'Història de l'Institut Vicens venil Antifascista», comitè local de Múrcia. Una nova estada, a la presó el seV i v e s . :..•".:.
Rosina Lajo està casada i alterna el tembre del 47.
Treballa en el ram de les Asseguranseu treball a l'Institut amb les feines
pròpies de la casa. Es una dona senzilla ces. L'any 1960 s'estableix a Barcelona,
que sempre va estar convençuda de la i el 1965 a Blanes.
L'any 1976 participa en la creació de
ideologia socialista, molt abans inclús de
començar la seva militància activa amb l'Assemblea Democràtica de Blanes, treballant dintre del Secretariat de l'Asel PSOE.
>
Actualment es delegada a Girona del sembleà com independent, primer, i com
Col·legi de Doctors i Llicenciats de Cata- a representant del PSC, després.
Durant 12 anys ha estat membre de
lunya i Balears. En els darrers anys ha
mantingut una postura critica respecte la Junta Provincial de Comerciants no
als conceptes de l'ensenyament tradició-, Sedentaris (venda ambulant), i ha estat
nal durant el franquisme i ha col·labo- vocal de la gestora nacional.
rat estretament en els esforços encaminats a la millora de l'ensenyament, es5. ESTEVE RIPOLL - PSC
pecialment als instituts nacionals.
Pertany al Comitè Executiu de l'AgruNascut a Castelló d'Empúries el 20 de
pació Socialista de Girona.
maig de 1941, on estudia a l'Escola Nacional. Camença a treballar als 13 anys
de flaquer i pastisser al mateix Castelló,
per passar al cap d'un any a Figueres
fins als 26 anys sense deixar de viure a
Castelló.
Establert com a treballador autònom
al propi.Castelló, on des d'un any abans
era conseller de l'Ajuntament porta a
terme un ampli treball a. favor de les
escoles i d'un programa d'activitats culturals i cíviques, pel que quedà enfrontat amb l'alcalde. Així mateix, emprengué una forta lluita contra especuladors
3. LLUÏS SACREST
que operaven a Ampúriabrava, raó per
la que quedà enfrontat amb el governaI VILLEGAS - PSC
dor civil Victorino Anguera. Durant els
Nascut a Olot el 31 de juliol de 1946. darrers 20 anys ha desenvolupat un
Estudis primaris i de comerç a les Esco- gran treball de sensibilització i particiles Pies d'Olot. Als tretze anys comença pació pública I ha estat lligat (a partir
a treballar en un taller tèxtil i als setze de la influència de Mn. Joan Alsina, ases~ dedica a la venda de productes in- sesinat pel règim de Pinochet) als movidustrials. Actualment és professor de ments cristians.
pràctiques d'oficina a l'escola de FormaEntra a militar a Convergència Sociació Professional d'Olot.
lista de Catalunya el 1974 i. posteriorDes. dels setze anys fins al servei mi- ment al Partit Socialista de Catalunya.
litar, treballa en moviments de joventut,
. Casat amb Maria Antònia March amb
especialment l'escoltisme.
la que tenen tres fills.

p^a
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a través del Front Universitari, els Grups
Nacionals de Resistència, el grup «Gerbert»
d'intel·lectuals, el grup «Pere Martell» de
treballadors, i el Moviment Socialista de Catalunya, del primer Consell Interior del qual
va ser membre, participà continuadament i
intensament en totes les experiències de
lluita antifranquista. L'any 1966 participà
en la «Caputxinada» (fundació del Sindicat
Democràtic d'Estudiants de la Universitat
de Barcelona), quatre anys més tard es tancà a Montserrat amb nombrosos intel·lectuals catalans en ocasió del Procés de Burgos, i participà també en la fundació de l'Assemblea Permanent d'Intel·lectuals de Catalunya. Per aquests motius i altres de semblants, ha estat detingut i multat diverses
vegades.
Membre fundador com a independent a
la primera sessió plenària de l'Assemblea de
Catalunya, l'any 1971, i quatre anys
després fundador del Grup d'Independents
pel Socialisme, s'integrà l'any passat en el
Partit Socialista de Catalunya, del Secretariat General del qual és membre.
La seva activitat cultural és considerable. Autor d'una seixantena de llibres —entre els quals que li han valgut guardons com
el Premi de la Crítica, el Premi Lletra d'Or, el
Premi Josep Pla, etc —, prestigiós crític
d'art, col·laborador de nombroses publicacions nacionals i estrangeres, ha donat conferències arreu del món i és membre de moltes institucions artístiques, culturals i cíviques, tant del nostre país com d'altres nacions.

Volem l'Estatut!
Votem l'Estatut!
El dia 15 de juny se celebraran eleccions per a designar els diputats i
senadors de l'Estat espanyol. Aquestes eleccions, malgrat haver estat
convocades sota una llei electoral que limita els drets democràtics, tindran una importància trascendental per al futur de Catalunya. Perquè,
per primera vegada, després de gairebé quaranta anys de dictadura, el
nostre poble podrà expressar, amb el vot, la seva voluntat de viure lliure i
en pau, en un règim democràtic i de recuperar l'Estatut d'Autonomia que
li fou arrabassat, per la força, l'any 1939. Per això, a Catalunya, d'aquestes eleccions n 'hauríem de fer un autèntic plebiscit sota el lema: Volem la
Democràcia, Volem l'Estatut.
Perquè hauria de ser així, des de fa temps, hom va llençar la idea d'elaborar una candidatura àmpliament unitària per al Senat, que pogués
ser votada per la immensa majoria de ciutadans de Catalunya, com ara fa
setanta anys van poder votar la candidatura de la Solidaritat Catalana.
Per a aconseguir-ho, es va reunir una comissió en la que participava
un ampli ventall de partits polítics: Lliga de Catalunya, Centre Català,
Unió Democràtica de Catalunya, Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Democràtica de Catalunya, Front Nacional de Catalunya,
Partit Socialista de Catalunya (R), Esquerra Republicana de Catalunya,
Estat Català, Federació Socialista de Catalunya (adherida alPSOE), Partit
Socialista de Catalunya i Partit Socialista Unificat de Catalunya. Era evident que el poble català desitjava què aquesta candidatura es formés,
com es va demostrar en les inoblidables manifestacions unitàries del dia.
de Sant Jordi d'enguany, convocades per l'Assemblea de Catalunya. Però, malgrat això, el dia 30 d'abril, quan la candidatura era pràcticament
feta, UDC es va retirar de la comissió, al·legant que la seva participació en
aquella candidatura unitària perjudicaria els seus interessos en les eleccions a diputats. Això vaprovocar la retirada d'altres partits: Lliga de Catalunya, CC, CDC, EDC, FNC, PSC(R). Aquests partits constituiren immediatament candidatures sectorials o de partit per al Senat.

Tarragona
JOSEP ANTON
BAIXERAS I SASTRE

La deserció d'aquests partits va fer inviable aquella candidatura. Per
tal de mantenir-ne l'esperit, els partits que continuaven formant part de
la comissió, juntament amb persones independents, conegudes per llurs
conviccions democràtiques iper llur activitat en els camps cultural i cívic De dreta a esquerra ala fotografia: Ball, Solé Sabaris, Candel, Cirici, Benet, PortabellaJ Sunyer, Sobrequés, Baixeras, Marti i Subirats. Absent: Audet.
i en el dels organismes unitaris, presenten aquesta CANDIDATURA PER
L'ENTESA DELS CATALANS.
'
f'

L'Entesa dels Catalans, candidatura al Senat

Es una candidatura unitària, però sabem que no ho és tan àmpliament
com desitjaríem i com voldria el poble de Catalunya. Per això, en
presentar-la, fem una crida atots els partits que abandonaren la comissió
i han format candidatures separades, perquè reconsiderin llur actitud i
perquèfacin un darrer esforç per tal d'arribar a presentar la candidatura
que elnostre poble espera. Per la nostra part estem disposats afet-hó.Per
això, assumim el compromís de desistiment, en el nombre que calgui, per
tal de cedir llocs als companys d'aquells partits i arribar així a una única
candidatura democràtica.
Barcelona
La nostra candidatura és unitària i, per tant, el seu programa s'inspira en els punts programàtics de l'Assemblea de Catalunya. Aquest prograJOSEP BENET I MORELL
ma és, bàsicament, el següent:

Dotze homes per

1. Aconseguir l'Amnistia total.
2. Exigència, des del primer moment, de totes les llibertats democràtiques i sindicals i, per tant, de legalització immediata de tots els partits polítics, sense exclusions.
3. Restabliment immediat de l'autonomia a Catalunya, d'acord amb els
principis institucions configurats en l'Estatut de 1932.1, per tant, de
la Generalitat, amb el retorn del seu president
4. Rebuig radical del projecte antidemocràtic de l'anomenat «Consejo
General» i de qualsevol altra solució que intenti substituir les institucions nacionals de la Generalitat de Catalunya.
5. Considerar les Corts que resultin elegides Corts Constituents, per tal
que sobiranament decideixin la Constitució de l'Estat.
6. Reconeixement del dret de vot als 18 anys.
En presentar la nostra candidatura fem una crida a totes les organit- zacions cíviques i culturals i atots els ciutadans de Catalunya que estiguin d'acord amb els principis que inspiren aquesta candidatura i el seu
programa, a donar-li el més ampli suport.
Visca Catalunya!
Barcelona, 13 de maig de 1977

Advocat i historiador.Nat. l'any 1920, a
Cervera. Es un dels homes que ha treballat
més pel ressorgiment cultural i polític de
Catalunya després de 1930.
Estudià a l'Escolania de Montserrat i
milità a la Federació de Joves Cristians de
Catalunya. Durant la guerra s'incorporà a
l'Exèrcit de la República i fou ferit. Estudià Dret a Barcelona, tot treballant, i l'any
1942 fundà el Front Universitari de Catalunya, el primer moviment estudiantil
clandestí del nostre país, del qual fou president. Cofundador dels Grups Nacionals
de Resistència, contribuí ala reorganització del moviment sardanístic i dels esbarts. L'any dirigí l'organització de les
grans festes populars de Montserrat patrocinades per l'Abat Escarré. del que va
ser sempre amic i conseller, i la Comissió
Abat Oliva.
Després de treballar com a director
d'una productora de cinema i d'un grup
d'empreses de contracció, l'any 1951 començà a exercir únicament dMvocat, tasca en la que ha destacat com a defensor de

nombrosos processats polítics: Maurici
Serrahima, Montserrat Avilés, Jordi Carbonell, Lluís Maria Xirinachs... Impulsor
de moltes campanyes cíviques contra el
règim franquista - l a de la «P», la contra
Galinsoga, la de «Volem Bisbes Catalans»,
la de «Català a l'Escola»...—, ha tingut
també una activitat intensa en el camp
editorial: ha publicat molts llibres, especialment de tema històric, i ha contribuit a
la creació de diverses editorials.
Professor a l'Escola de Periodisme de
l'Església, a l'Institut Catòlic d'Estudis Socials i a altres institucions, ha publicat articles en nombrosos periòdics i ha participat en molts congressos nacionals i internacionals. Ha estat detingut nombroses
vegades sota el règim franquista, la primera l'any 1947. per evitar la detenció,
ha hagut de viure clandestinament algunes temporades. També ha estat multat i
durant molts anys li fou denegat el passaport.
Actualment és un dels membres coneguts de l'Assemblea de Catalunya, en la
fundació de la qual participà activament,
pertany a la Junta de Govern del Collegi
d'Advocats i és President de la seva Comissió de Defensa dels Drets de la Persona, membre de la Junta Consultiva d'Omnium Cultural, del Consell Asser del

Advocat. Nat l'any 1927, a Tarragona.
Cursà la carrera de Dret a la Universitat de
Barcelona, com alumne lliure, mentre treballava d'empleat a la seva ciutat.
La seva activitat cívica s'ha centrat especialment en el terreny cultural, en el que ha
destacat la seva defensa constant de la llengua i la cultura catalanes. Els seus treballs
literaris —obtingué el Premi Víctor Català
de contes pel seu llibre «Perquè no»— li han
donat justa fama. Les seves col·laboracions
periodístiques a diverses publicacions del
país han tractat temes molt variats, però
amb la constant de la defensa de la personalitat nacional de Catalunya, a la qual ha dedicat també tota la seva activitat política,
sobretot d'ençà de la constitució, l'any
1970, de l'Assemblea de Catalunya, a la
qual pertany com a independent.
Promotor de la llibreria La Rambla de Tarragona, un dels principals centres de la vida cultural tarragonina, professionalment
també ha destacat per la seva dedicació a la
defensa de causes de caire polític.

d'ençà de la seva constitució, l'any passat,
forma part del Partit Socialista de Catalunya.

JOSEP SUBIRATS I PINYANA
Doctor en Ciències Econòmiques, Intendent Mercantil, Censor Jurat de Comptes i
Professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Nat l'any 1920, a Tortosa..
Als catorze anys ingressà a les joventuts
d'Esquerra Republicana de Catalunya i començà a treballar com a redactor al diari de
Tortosa «El Poble», del qual fou el darrer director, de gener de 1937 a abril de 1938.
Fou president de la Federació Nacional
d'Estudiants de Catalunya i secretari general de les J o v e n t u t s d ' E s q u e r r a
Republicana-Estat Català locals. Va formar
part dels Consells Nacionals d'aquestes organitzacions. Incorporat a l'Exèrcit de la
República, va caure presoner i als dinou
anys fou condemnat a reclusió perpètua;
passà gairebé nou anys entre camps de concentració, la presó de Pilats de Tarragona i
batallons de penats, fins que sortí en llibertat, l'any 1945.
Incorporat a l'organització clandestina
d'Esquerra Republicà de Catalunya, integrada en el Consell Nacional presidit per
Pous i Pagès, fou elegit membre del Consell
Executiu del seu partit, dirigí el periòdic
clandestí «Ara» i col·labora a «La Humanitat». Novament empresonat l'any 1947, ha
' continuat lluitant per les llibertats del poble
de Catalunya d'ençà que sortí de la presó.

RO^SEND AUDET IPUNCERNAU
Metge a Guissona (Lleida;, neix a Pons
(Lleida) el 10 de juny del 1923. Prové d'una
família de llarga tradició democràtica i catalana. El seu pare fou un militant destacat
de l'Esquerra Republicana de Catalunya
durant la República. Després de la revolta
franquista, la seva família fou perseguida i
tingué que mantenir-se en la clandestinitat.
Durant els anys d' universitat s'integrà en
nuclis d'oposició democràtica. Ha participat a l'Assemblea de Catalunya com no alineat, passant posteriorment a integrar-se a
l'Esquerra Republicana de Catalunya, partit al qual pertany actualment.

Lleida
JOSEP BALL I ARMENGOL
Nat a Lleida. Té 57 anys. Es president del
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Perits
Agrícoles de Lleida i com a tal membre de la
Comissió intercolegial professional.
Participa en el Secretariat del Congrés de
Cultura Catalana al Segrià. Es un gran coneixedor i expert en qüestions de dret català.

bres. Els més coneguts són, entre altres,
«Donde la ciudad cambia de nombre», «Els
altres catalans», «Ser obrero no es ninguna»... «Els altres catalans» ha estat un dels CARLES MARTI
llibres més venuts en català, i amb ell Fran- IMASSAGUER
cisco Candel ha contribuit a transformar el
FELIP SOLÉ I SABARIS
denigrant mot de «xarnego» en l'integrador
Advocat. Nat l'any 1907, a Castellbell. Va
«d'els altres catalans». Polítics i intel·lec- estudiar la carrera de Dret a la Universitat
Metge. Natl'any 1915, a Lleida. Es llicenFRANCISCO CANDEL
tuals catalans no han dubtat a afirmar que de Barcelona i s'hi llicencià l'any 1930. Dos cià l'any 1943, a la Facultat de Medicina de
TORTAJADA
Candel és l'home que ha fet més per l'entesa anys més tard, ja en període d'autogovern la Universitat de Barcelona.
Escriptor. Nat l'any 1925, a Casas Altas dels immigrants i els catalans d'origen.
de Catalunya, va ser nomenat jutge municiUltra la seva dedicació constant a la me(Racó d'Ademuç, València). Arribà a Barcepal de Reus, i continuà en aquest càrrec fins dicina, amb la que ha obtingut un gran preslona d'infant amb els seus pares, inmiel 6 d'octubre de 1934, puix que aleshores . tigi, ha destacat especialment en els treballs
grants. Sempre ha viscut als barris del Sud ALEXANDRE CIRICI I PELLICER va ser detingut i restà empresonat durant de sociologia, centrats en l'estudi de qüesde Barcelona, com ara Can Tunis o la Zona
prop de cinc mesos en un vaixell presó, amb tions relacionades amb la sanitat i la mediFranca, massa sovint ravals obrers d'una
Professor de Sociologia de l'Art a la Uni- la destitució conseqüent del seu càrrec, en el cina social, sobre les quals ha publicat nompoblació inmigrada densíssima.
versitat de Barcelona. Nat l'any 1914, a qual va ser reposat un cop celebrades les brosos treballs.
}
Com a fill d'obrers no va poder cursar al- Barcelona.
aleccions de 1936.
La seva activitat cívica, cultural i política
•
tres estudis que l'escola elemental, i es va
Visqué la guerra a Reus, exercint d'advo- ha estat presidida sempre per la defensa
Fundador i secretari general, l'any 1931,
veure obligat a començarà treballar ja de de la Federació Nacional d'Estudiants de cat. Amb el triomf del franquisme, marxà a constant de les llibertats del poble de Catamolt jove. Circumstàncies vocacionals, pe- Catalunya, participà activament en el de- l'exili, a França, i hi va romandre fins l'any lunya. Membre de la Taula Rodona primer, i
rò, n'han fet un escriptor, i en aquest ofici ha senvolupament d'aquesta organització al 1942. Altra vegada a Reus, s'incorporà a la de l'Assemblea de Catalunya després, i va
obtingut èxits i popularitat.
llarg dels cinc anys següents. Coma directiu lluita clandestina i va ser detingut aquell pertànyer com a independent, fins la seva
El seu treball d'escriptor l'ha posat sem- d'un sindicat de la UGT s'incorporà a l'Exèr- mateix any; acusat de «desafecto al Régi- incorporació en el Partit Socialista de Catapre al servei de les clases populars, dels in- cit de la República, l'any 1936. Exiliat a men», fou empresonat en un camp de con- lunya, en el qual milita. Lluitador incansamigrants, dels treballadors. Els seus nom- França, hi menà una resistència antifeixis- centració. Fins 1946 no pogué tornar a exer- ble per la democràcia, ha participat en tots
brosos articles als diaris han reflectit cons- ta, col·laborant amb els grups de l'exili, so- cir la seva professió d'advocat, en la que ha els intents de democratització del Col·legi de
tantment la seva preocupació pels barris su- bretot des de la direcció de la revista «Direc- destacat especialment per la defensa de Metges, ha participat també en la fundació
nombrosos detinguts per causes polítiques. de les edicions Ruedo Ibérico i s'ha destacat
burbials, per la gent que és com ell i com els trius».
•
,
personatges dels seus llibres.
Des del seu retorn a Catalunya, amb la se- La seva militància ha estat, des de 1931, a perla seva col·laboració entusiasta amb tots
Ha publicat prop d'una quarentena de lli- va incorporació a la resistència de l'interior, l'Esquerra Republicana de Catalunya, i els organismes unitaris del nostre país.
Congrés de Cultura Catalana i de moltes
altres entitats cíviques i culturals del país,
en les quals és ben coneguda la seva personalitat independent.

Malgrat que hi ha divuit candidatures al Congre;

Dotze homes
per Catalunya

BARCELONA

Només tres opcions

gua catalana a diversos nivells, arreu deies
comarques gironines. Especialitzat en els
cursos per a adults i castellano parlants, es
Girona
pot ben dir que ha ensenyat català a més de
deu mil gironins.
PERE PORTABELLA I RÀFOLS
Col·laborador de l'Institut de Ciències de
Nat a Figueres el 1927. Exerceix difernts l'Educació i de la Delegació d'Ensenyament
activitats relacionades amb el cinema. Com Català, també forma part deljurat del Premi
a Productor intervé en «Lod golfos» (Saura), Prudenci Bertrana.
Es notable la seva participació en els or«El' Cochecito» (Ferren), «Viridiana» (Bunuel). Es guionista del film de Francesco ganismes unitaris, én els que ha menat una
Rossi «II momento de la verità». Realitza- lluita constant en defensa de les llibertats
dors de nombrosos films: «Nocturn 29», polítiques i nacionals del nostre país.
«Umbracle», «Presos polítics»... Participa
activament a les tasques del cinema mili- JAUME SOBREQUES
tant i de contrainformació. Els seus films ICALLICO
passen als Festivals de Berlín, Pesaro, CanHistoriador. Nat l'any 1943, a Girona.
nes...
El professor de llenguatge del cinema a Fill de Santiago Sobrequés i Vidal, catedràl'Institut del Teatre el 1972-73. Participa en tic d 'Història, autor de nombrosos llibres soles activitats dels organismes unitaris de bre la història de Catalunya, col·laborador
lluita. La Taula rodona primer, l'Assemblea de Jaume Vicenç i Vives i home lligat a tots
Permanent d'Intelectuals, i d'ença de la se- els moviments democràtics gironins de l'èva primera sessió forma part del secretariat poca de la dictadura.
Catedràtic d'Història de Catalunya de la
de l'Assemblea de Catalunya. Es detingut
amb els 113 de Santa Maria Mitjancera. EI Universitat Autònoma de Barcelona, direcproppassat 23 d'abril, Pere Portabella, en tor d'Investigació de l'Institut Municipal d'nom de l'Assemblea feu lectura del texte Història i de l'Arxiu Històric de la Ciutat de
emanat de la mateixa a la Plaça de Sant Jau- Barcelona, secretari general de la Societat
Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Insme de Barcelona.
titut d'Estudis Catalans, fundador i director
de l'editorial Undarius, dedicada a la difuSALVADOR SUNYER IAIMERICH sió de la història política del nostre país, ha
Auxiliar de farmàcia. Nat l'any 1924, a publicat diverses obres sobre aquest tema,
Salt. Fill de treballadors, ba estat sempre com ara «La Guerra civil catalana del segle
molt lligat als moviments de redreçament XV», en col·laboració amb Santiago Sobrecol·lectiu de Catalunya, en els que ha desta- qués i Vidal, «Catalunya i l'Estatut d'Autonomia», «L'Onze de Setembre i Catalunya» i
cat especialment com independent.
Col·labora activament en l'organització «La Generalitat de Catalunya».
deia delegació d'omnium Cultural a Girona,
Ultra la seva dedicació constant a l'estudi
inicialment al costat del doctor Santiago So- i la divulgació de la història de Catalunya,
brequés, i d'ençà de la mort d'aquest, amb ha tingut també una activa participació
altres destacades personalitats gironines. política, especialment a través de l'AssemProfessor de llengua catalana de la JAEC, blea de Catalunya, a la qual pertany com a
dirigeix i coordina l'ensenyament de la llen- independent.
"
.
•

«L'Entesa dels catalans»,
per quan?
La opressió nacional es conseqüència de l'opressió de classe
i així ho hem dit moltes vegades. Per això hem cregut conve- nient lluitar per una societat socialista, sense classes, al
Congrés i per una Catalunya
lliure, autònoma, al Senat. La
Candidatura de l'Entesa dels Catalans fou llançada ja fa molt
de temps a la resta de partits
polítics. Semblava que no existirien dificultats i que l'explotació
nacional tan greu a què ens
havien sotmès durant anys els
aparells centralistes de l'Administració provocaria la unió immediata de tot el poble de Catalunya entorn a la reivindicació
de la nostra autonomia. Però,
si, en un primer moment; això
semblà possible, aviat hom descubrí els veritables interessos
del què hi participaven.
^
Quan els partits burgesos s'adonaren que en reivindicar Catalunya tindrien el seu costat
als socialistes i comunistes catalans, quan veieren trontollar
i
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aleshores els seus llocs de privilegi dins la societat, digueren
que Catalunya sí, però a la seva
manera; que l'Estatut del 1932
estava bé encara que caldria
interpretar-lo a la llum de la línea dels seus partits i no a la
d'altres, als què curiosament
acusarien de sucursalistes i d'oblidar la qüestió nacional.
Serietat, companys! Qui és
sucursalista? El què proposa
l'exigència unitària del reestabliment de l'autonomia de Catalunya o el què vol imposar els
seus interessos de partit? Qui
oblida la qüestió nacional? El
què convoca tot el poble català
perquè exigeixi el retorn de
l'Estatut i les seves institucions
o el què desfà la convocatòria
en nom d'incompatibilitat entre
els partits? Quines incompatibilitats poden haver-hi en la reivindicació d'una Catalunya lliure i autònoma?
Encara s o r n a
d'aconseguir-la. M

QUADRE N.° 1

temps

Els franquistes, la Catalunya burgesa i
dels treballadors

. 1 . Alianza

Nacional

2 . Falange

GIRONA

de

las

3. Convivència

I. CONGRES DE DIPUTATS
Comencerem exposant en un
esqueme quines són les candidatures que s'han inscrit a les
quatre circumscripcions (quadre

D.

PER

Es una coalició centrista de
caire nacionalista formada per
Convergència Democràtica de
Catalunya, Esquerra Democràti-,
ca de Catalunya, Front Nacional
de Catalunya i Partit Socialista
de Catalunya (ex-Reagrupament). Els seus primers homes
de les llistes són: Jordi Pujol
(Barcelona), Joan Paredes (Girona), Joaquim Arana (Lleida) i
Josep Sendra (Tarragona).

5) ESQUERRA DE CATALUNYA.
FRONT ELECTORAL DEMOCRÀTIC

Són, doncs, 18 coalicions que
. Coalició electoral formada,
es presenten al menys a una de
les circumscripcions. Que pre- bàsicament, per dos partits no
sentin candidats a les quatre legalitzats per poder anar a les
circumscripcions el nombre es eleccions malgrat que políticaredueix sensiblement. Només hi ment defensen possicions força
han set coalicions presents a diferents. Són el Partit del TreBarcelona, Girona, Lleida i Ta- ball d'Espana i l'Esquerra Republicana de Catalunya. Presenten
rragona alhora que són:
a Heribert Barrera (Barcelona),
Salvador Grau Mora (Tarrago1) CONVIVÈNCIA CATALANA
na), Grau Segarra (Lleida) i Bonaterra (Girona).
Es una coalició de tall franquista. Representa la versió catalana d'Alianza Popular. Els
seus quatre caps de llista són: a 6) PARTIT SOCIALISTA UNIFIBarcelona, Laureano López Ro- CAT DE CATALUNYA
dó; a Girona, Fernando Duran;
a Lleida, Joaquim Guías; a TaSón els comunistes catalans.
rragona, Fernando Bau Carpí.
Presenten a: Gregori López Raimundo (Barcelona), Carles Causa
2) UNIÓ DEL CENTRE DEMO- (Girona), Pere Ardiaca (Lleida) i Josep Solé Barberà (Tarragona).
CRÀTIC
Correspon a la candidatura a
Catalunya del govern Suàrez.
Els caps de llista són: Carlos
Sentís (Barcelona), Juan Gich
Bech de Careda (Girona), Manuel de Sagarra (Lleida) i Juan
Sabater (Tarragona).
3) UNIÓ DEL CENTRE I LA
DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE
CATALUNYA
El seu espai polític és el del
centre-dreta. S'ha format de la
cialició electoral de dos partits:
Centre Català í Unió Democràtica de Catalunya. Presenta a:
Anton Canyelles (Barcelona), David Morca (Girona), Simeó Miquel (Lleida) i J. F. Llevat (Tarragona).
:;

7) SOCIALISTES
DE CATALUNYA

Ocupem l'espai socialista català. Es la coalició que formem
el Partit Socialista de Catalunya,
la. Federació Socialista Catalana
del Partit Socialista Obrer Espanyol i socialistes independents, Els caps de llista són:
Joan Reventós a Barcelona, Ernest Lluch, a Girona, Felip Lorda
a Lleida i Josep Vidal (Pep Jai)
a Tarragona; ;
Aquestes set coalicions que
estaran presents a les quatre
circumscripcions . poden, alhora
ésser reduïdes a tres grans
grups (quadre 2).
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Falange Espanola de las Jons (autèntica)

'

latalunya

Convivència Catalana

Catalana

4 : Partido Proverísta

'

Partido
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Convivència Catalana

Proverista
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Convivència Catalana .

:
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S. Democràcia Social Cristiana de Catalunya

.

,.

6. Unió del Centre

.

Democràtic

.

Unió del Centre

Democràtic

Unió del Centre Democràtic

Unió del Centre Democràtic

7. Lliga de Catalunya
8 . Unió

del Centre

9. Reforma Social

4) PACTE DEMOCRÀTIC
CATALUNYA

JONS

(autèntica)

No hi ha, doncs, com volen
fer-nos creure, tanta disparitat
d'opcions. En el fons solament
hi han tres opcions: la dels què
volen conservar .-...-.tot el llegat
franquista, amb noves formes
més o menys simulades; l'opció
reformadora dins de l'alternativa que ofereix la burgesia i a la
fi l'alternativa que nosaltres defensem, l'opció per la Catalunya
dels treballadors.

i

la

Oemoctàcia
-

Unió del Centre i la Democràcia Cris-

Unió del Centre i la Democràcia Cris-

Unió del Centre i la Democràcia Cris-

tiana: de Catalunya .

tiana de Catalunya

tiana de Catalunya

Que tinguin una presència a
les quatre cii;cumscripcions,
Barcelona/Lleida, Girona i Ta :
rragona, hi han quatre grups
que representen alhora opcions
determinades amb línees polítiques molt clares. Són:
1) El franquisme Immortal
representat per la Convivència
Catalana, és a dir Alianza Popular. ,. - . . '":" • • / ' /.. ,

3) El. centre-centre-dreta que
sota el nom de «Democràcia i
Catalunya» reuneix la gent de
Unió Democràtica de Catalunya
i Centre Català i la del Pacte
Democràtic per Catalunya.
4) L'opció unitària d'ENTESA
DELS CATALANS, recolçada per
Estat Català, Esquerra Republicana, Partit Socialista Unificat
de Catalunya, Federació Socialista Catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Socialista de Catalunya. A f í de
conseguir una única candidatura
veritablement democràtica per a
reivindicar l'autonomia de Catalunya, aquesta coalició proposa
a la de «Democràcia i Catalunya» presentar una única candi-
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QUADRE N.° 2
•CONVIVÈNCIA CATALANA (Aliariza Popular)
OPCIONS FRANQUISTA I NEOFRANQUISTA
UNIÓ DEL CENTRE
DEMOCRÀTIC

río c,,*»»!
de
Suàrez)

UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA
CRISTIANA DE CATALUNYA

OPCIONS DE LA CATALUNYA
BURGESA

(Centre-dreta)

PACTE DEMOCRÀTIC PER CATALUNYA (Centre «pujolista»)

• PSUC (Comunistes)
OPCIONS DE LA CATALUNYA
DELS TREBALLADORS *

.

•ESQUERRÀ DE CATALUNYA
SOCIALISTES DE CATALUNYA (Socialistes)

.

QUADRE N.° 3
:

BARCELONA

1 . Alianza Nacional

2 . Convivència

2) El neofranquisme, impulsat
per la Unió de Centre Democràtic (el «Centro» de Suàrez).

-

Reforma Social

H. EL SENAT
El plebiscit unitari què el
Partit Socialista de Catalunya
juntament amb altres grups proposava per a reivindicar l'autonomia de Catalunya'no ha estat
possible. Sectors de centre-dreta
no acceptaren participar en una
mateixa candidatura amb determinats partits polítics que ells
consideraven incompatibles amb
la seva línea. Així hi ha hagut
una dispersió a l'hora de presentar les candidatures que permet, de totes maneres, una certa esquematització (quadre 3).
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Catalana

1 2 . Alianza Socialista

'

Lliga de Catalunya

Cristiana de Catalunya

La pretensió d'aquest article
és clarificar els espais polítics
que representen les diferentes
coalicions que, en principi, es
presenten a les properes eleccions. A primer cop d'ull pot
semblar que la multiplicació de
sigles comporta una desorientació inevitable. £1 què nosaltres
volem fer veure és que, en realitat, les nombroses coalicions
pel Congrés i el Senat responen
a unes opcions força clares.
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d atura én les condicions i amb
els noms que es convinguin.
No és, doncs, tan difícil trobar una veritable definició clara
dels espais polítics i els grups
que els ocupen. Les opcions estan entre un franquisme de vella o nova cara, l'alternativa de
la burgesia catalana i l'alterna-

tiva dels treballadors. En el Senat, com que el què es pretén
defensar és la qüestió nacional
compartida per la majoria dels
catalans, la divisió de posicions
està aí envoltant del tipus d'autonomia que desitgem. Si s'aconseguís una completa candidatura comú que marqués ben

clara la separació entre les propostes franquistes i neofranquistes de caràcter clarament centralista i les propostes autonomistes catalans el panorama
quedaria plenament clarificat.
La confusió és evitable i més
pels què volen votar per una
Catalunya dels treballadors.
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per una
millor
qualitat
de vida

el socialisme
és l'eina

Diccionari per a votar
VOTAR. — Acció per la que
hom exerceix un dret fonamental
de tot ciutadà. Fer a votar hom ha
d'introduir una papereta amb les
noms dels candidats dins una urna disposada a tal efecte.
Pràctica inhabitual en el nostre
país en els darrers quaranta anys.
ELECTORS. - Persones que tenen la facultad de votar. Històricament, i gràcies a les lluites populars, s'ha anat ampliant l'espectre dels electors de manera que
ara al nostre país són electors totes les persones més grans de vinti-un anys; per contra a la majoria
de països del món poden votar els
majors de divuit anys.
No poden ser electors aquells
que per alguna causa no disposin
dels seus drets civils i polítics amb
plenitut.
CANDIDATURES. - Llista de

candidatura
SOCIAHIIEI
DE CATALUNYA

persones que es presenten amb
un programa comú per portar a
terme al país. Les candidatures
poden ser d'un sol partit, de diversos partits, o d'independents.
El nostre Partit forma part de la
Candidatura de Socialistes de Catalunya, i és la candidatura que
ofereix l'alternativa socialista i
nacional que Catalunya necesita
en aquests moments.
CANDIDATS. - Persones que
es presenten a les eleccions. Per
ser candidat s'ha de ser espanyol
més gran de vint-i-un anys, estar
en la plenitud dels drets civils i no
incórrer en cap situació d'inelegibilitat o d'incompatibilitat.
INELEGD3ILITAT. -

Motius

pels quals hom es pot presentar en
unes eleccions. Les principals causes d'ihelegibilitat són: haver
comès delictes greus o que els tribunals considerin incompatibles
amb un càrrec públic, haver
comès delictes electorals talí com
trencar urnes de vots, extorsió i
amenaces als electors, etc. També
és una causa per no poder ser escollit el fet de tenir un càrrec dels
considerats per la llei com a incompatibles.

per una
Catalunya
lliure
prospera
i sense
classes

INCOMPATIBILITAT. - Situa-

ció en que incorren les persones
que no poden presentar-se a les
eleccions perquè ocupen un càrrec
públic que les lleis consideren que
poden influir sobre els electors.
Per això son considerats com a incompatibles aquells càrrecs que
presionin moralment, econòmicament... etc, al electorat.
A l'Estat Espanyol no es poden
presentar a les eleccions: els governadors civils, els batlles, els
alts funcionaris, els ministres...;
ara bé el president del Govern
s'ha autoconcedit una butlla i es
presenta a les eleccions.
SUFRAGI UNIVERSAL. -

Quan

tota la població que és major d'edat pot participar en l'elecció dels
seus representants llavors es diu
que el sufragi és universal. Val a
12

dir que el sufragi universal ha estat l'eix de moltes lluites, i és una
conquesta de les classes populars,
car durant el segle XIX, i en molts
països fins ben entrat el segle XX,
el sufragi era restringit a les persones que hom considerava cultes
(sufragi capacitari), a les persones
que eren propietàries o que pagaven altes quotes (sufragi censitari)
i també en molts països estava
restringit als homes.
URNA. — S'anomena així al recipient en el que hom ni introdueix les paperetes amb el vot.
Les urnes estan fetes sota un mateix patró, totes són iguals, i durant la votació romanen precintades.
DISTRICTES ELECTORALS. -

Són les diverses unitats geogràfiques en que es divideix un país per
motius electorals. Per a cada districte es presenta una candidatura. Normalment se sol tenir en
compte la relació districte-nombre
de candidats, per tal que cada
diputat elegit representi un nombre semblant d'habitants. Aquesta
norma no ha estat aplicada correctament a les properes eleccions i com és lògic suposar no ha
estat una casualitat, ha sigut un
instrument més que han articulat
els qui durant .quaranta anys ens
han estat manant per tal de poder
seguir fent-ho; aquesta mesura
afectarà de manera especial a les
nacionalitats de l'Estat, que estaran més mal representades en
proporció.
SISTEMA MAJORITARI. - Es

màxima difussió. Durant la campanya electoral hom utilitza tots
els mitjans de comunicació de
masses que té a l'abast (premsa,
radio, televisió, mítings...) és per
això que els mitjans que són de
propietat pública estan regulats
per tal que tothom tingui les mateixes oportunitats per a utilitzarlos. No cal, però, que siguem ingenus i que ens creiem tot això, perquè ja veurem qui utilitza més la
radio i la televisió en la propera
campanya, sembla que està molt
clar que aquells que las han utilitzat per els seus interessos durant
tants anys seguiran utiützant-les
ara en benefici propi. *
COL·LEGI ELECTORAL. - Unitat geogràfica més petita en la que
s'habilita un local on hi ha les urnes i les persones encarregades de
vetllar perquè la votació arribi a
bona fi; aquest grup de persones
s'anomena la MESA ELECTORAL.
Cada votant segons el lloc de residència té assignat un determinat
col·legis electoral. En un districte
solen haver-ni tants col·legis electorals com pobles hi hagi,
INTERVENTORS. - Ciutadans

que en representació de les candidatures exerceixen el control dels
vots i vetllen perquè cap ma estranya introdueixi més vots a l'hora de fer el recompte, i si així succeeix els interventors han de
denunciar-ho a les autoritats competents perquè procedeixin a anular els vots. /,
CONGRES DE DIPUTATS.

-

Organisme encarregat de dictar
aquell sistema en que el candidat les
lleis en un país, està format per
o les candidatures que treuen més diputats
escollits per tot el poble.
vots guanyen. La pega que presen- Ademés de fer les lleis té com a
ta rau en que els vots dels perde- missió controlar i demanar compdors no són tinguts en compte, tes clares al govern del país. Es
són, de fet, vots malaguanyats, l'anomenat poder legislatiu.
perquè només cal que un candidat
obtingui un vot de més per resulSENAT. - Cos que té com a
tar guanyador i els altres partits missió controlar el que es decideix
encara que també hagin obtingut en el Congrés de diputats i en cas
molts vots no obtenen cap repre- de que calgui actuar com a dinamitzador, o com a fre que és el que
sentat.
Aquest sistema es el que es farà pretenen els bruixots de la reforservir per les eleccions a sena- ma al nostre país. Quan el país estigui definitivament descentralitdors.
zat, el Senat estarà format per seSISTEMA PROPORCIONAL. - nadors escollits pel poble i per
Es el sistema que dona a cada par- persones notables designades pel
tit, d a cada candidatura, diputats mateix Rei; esperem que el dia
segons el nombre de vots obtin- que ho faci esgui inspirat per bé de
guts; és a dir concedeix diputats tots.
en nombre proporcional als vots
EL QUE HEM DE TENIR PREobtinguts.
SENT es que encara que el sufragi
Per aquest sistema es determi- universal sigui un instrument imnaran els diputats al Congrés.
portant per practicar i per aproEs palès que el sistema majori- fundir la democràcia, no resoldrà
tari afavoreix l'existència de po- 'tots els nostres problemes i no ens
ques candidatures, o el que es pre- portarà per si sol tot aüó que nosentin aplegades, i que el sistema saltres esperem.
Per a nosaltres, els socialistes,
majoritari afavoreix que es presentin diversos partits o candida- el fet d'anar a votar ha de ser un
element més en la lluita que estem
tures.
CAMPANYA ELECTORAL. - menant en tots els llocs en que som
presents, i en tots els moments de
Són les activitats que realitzen els la nostra vida perquè sigui possipartits per tal de donar a conèixer ble que vmgui aquell dia en que
els seus programes i donarlo-hi la EL TREBALL VENCERA.

CNS/OSE, AISSP:
Els mateixos gossos
Ja tenim Llei d'Associació
Sindical. El què en els anys
quaranta s'anomenà CNS (Central
Nacional Sindicalista), El què en els
setanta s'anomenà OSE (Organizadón Sindical Espanola) ho han tomat
a rabatejar. Ara ho anomenen AISSP
(Administración Institucional de Serviçios Socio-Profesionales). Massa
nom per tan poc canvi. Encara que
pel treballador senzill tanta lletra seguiebd essent el «sindicalisme vertical» da sempre, o sigui la negació de
l'autèntic sindicalisme. Per què, en
realitat, £ha canviat quelcom? Bé, a
més a més del nom dels verticals ens

han canviat el nom de la quota sindical obligatòria... que seguim pagant.
Ara bé, en realitat, £ha canviat
quelcom? Bé, a més a més del
nom dels verticals ens han canviat el nom de la quota sindical
obligatòria.., que seguim pagant.
Ara bé, el patrimoni de mils
de milions (en diners, inversions
netes i brutes, edificis, etcètera),
en el seu dia, expoliat, robat a
les centrals sindicals democràtiques, i més a més, des de fa
quaranta - anys, arrabassat als
treballadors segueix en mans de
la CNS-OSE-AISSP i de les «her-

mandades de labradores y ganaderos».
Es cert que, avui, els autèntics sindicats dels treballadors
(UGT, CNT, USO, CSCO, Unió de
Pagesos, etc.) són ja legals. Però
al mateix temps que s'enregistren llurs sigles a una finestreta
des dels despatxos verticalistes
(en nom de la llibertat sindical!)
es fomenta la creació de sindicats grocs, és a dir, reaccionaris, antiobrers i anticamperols
(els mal anomenats «sindicats
independents», la CSO, l'ASO, la
CONS, etc. Per sigles que no
quedi!). En definitiva, amb la
costum i els resorts efectius del
poder absolut de tants anys de
corrupció i vexacions, es pretén
continuar la mateixa tasca, amb
uns mínims retocs de la façana,
encara que veiem difícil que,
pel coneixement que tots tenim
d'aquest montatge, ens puguin
seguir prenent el pel i més coses com fins ara.
Perquè de què ens serveix tenir el nom inscrit en un registre
legal si continuem:
— amb la mateixa legislació
laboral-sindical del franquisme;
— sense dret a la vaga;
— sense capacitat efectiva de
negociació lliure, directa i independent, dels sindicats autèntics, amb la patronal i el Govern;
'••••*••
— sense, a més a més, els mitjans materials' indispensables
per l'exercici digne i eficaç dels

nostres drets de reunió, expressió i
associació.
Aquí, està molt clar, segueixen, o pretenen seguir, els mateixos gossos encara que amb
diferents morrions.
Per això, per a nosaltres, pels
socialistes, «guanyar la llibertat», com proclama la nostra
consigna, en aquestes eleccions,
es tradueix, en aquest terreny,
en el compromís urgent d'eliminar qualsevol forma i vestigi del
vell anti-sindicalisme del franquisme. Eliminar, també, tota la
legislació antiobrera i antipopülar que ens ha deixat el règim
de la dictadura (lleis laborals,
reglamentacions de treball, etc).
Instaurar de nou i plenament la
llibertat sindical, acompanyada
d'una nova legislació laboralsindical democràtica que fagi
possible l'exercici efectiu d'aquella.
I ara ja hem d'alertar à tots
els treballadors del camp i de la
ciutat perquè escolleixin responsablement la seva afiliació sindical: compte amb els sindicats
grocs que ens volen colocar!
Afiliem-nos als sindicats dels
treballadors veritablement democràtics, de classe i amb voluntat i pràctica unitària de
transformació profunda de les
condicions dé vida i treball que
ens imposa el capitalisme.
L'ERNEST

Per quèunburgès no crida la policia.
L'excel.lent periodista Josep Martí Gómez es queixava amb raó
de la deficient informació oferida als diaris barcelonins amb motiu
de la mort violenta de Josep M. Bultó i Marqués, president de la
Cros i membre de una de les «sagrades famílies» de Barcelona.
Deia Martí que els diaris anglosaxons haguessin fet un desplegat informatiu fora de mida amb tota mena de detalls. Als diaris barcelonins,en canvi, semblava que hom anava amb por a l'hora d'informar, que en aquest afer es tornava enrera, com si fóssim als
temps ben propers del franquisme.
.
/ ^
Hi havia dues raons per a què periodistes actuessin així: una,
que és massa aviat eriçarà a vèncer la por dels periodistes a la
policia, lligada com arreu del món a les estructures del poder (els
periodistes encarregats de la inforníació dita de «succesos» sol ser
gent dretana; de la confiança de la policia, o si no, els informen
més aviat poc); i dos, que el mort és un membre il.lustre de la
burgesia catalana, i la burgesia catalana és un clan més reduït i
unit del que hom pensa.
Tanmateix, sobte, és cert, el poc que sna aprofundit en les
qüestions fonamentals que el cas planteja. I no serà ara aquí que
fem un curs de detectius en la millor línia d'un Raymond Chandler
ó una Agatha Christie.
Hi ha una qüestió fonamental que crida poderosament l'atenció:
cPer què un burgès de la importància del senyor Bultó no va cridar la policia així que marxaren els seus asaltants? Les explicacions, al meu judici, només poden'ser dos:

Perquè, amics; no ens enganyem. Un burgès assaltat per uns
malfactors que volen 500 milions de pesettes Val que deixen sol
durant 24 hores per a que trobi els diners amb una bomba conectada al seu cos sol trucar la policia per a que el treguin de l'empat a n e c .
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I, tanmateix, els diaris s'han limitat a informar d'una manera
planà, dient que hi havia moltes coses confoses, i si algun periodista ha aventurat pensaments pel seu compte, ben aviat se li ha fet
saber que no agradava el seu to a l'empresa. Perquè a l'empresa,
com qualsevol empresa periodística del país, fora de l'estrany cas
de la Premsa que fou del Moviment, no l'interessa irritar ni els hereus i amics dels senyor Bultó ni els probables enemics financers
que podia, tenir el mort.
.
., :

Les raons són més aviat senzilles d'entendre. Hom no sap si el
cas tindrà una solució ben aviat o no la tindrà mai, ingressant ala
llista de casos misteriosos no resoltos, però el que més sembla
amoïnar és que hom intenti aclarir les causes. Perquè més que ün
FRAP propiciatori podria haver el risc que surtis fins i tot l'intent
de crear inestabilitat social per part de l'extrema dreta, com en altre temps d'aquest segle caigué morta trets l'industrial Barret per
fabricar armes pels francesos —eren els temps de la primera guerra mundial— a mans d'agents alemans, però s'aprofità l'ocasió per
a carregar el mort als obres i iniciar aquell lamentable període d'atemptats als carrers de Barcelona que durà cinc anys.
Sigui financera o foscament política la causa, el cas Bultó exigi• a) Es tractava, com hom ha insinuat, d'un"arranjament de comptes enria que les forces demòcrates que suren després dé tants anys ajutre financers i en Bultó no volia donar cap explicació ala policia, do-dessin a aclarir les causes d'un assassinat que a la nostra burgesia
nat que es complicaria massa la troca.
li agrada fosc o lineal, a base de terrorismes ambiguus i difusos
bj Bultó va saber de seguida de que es tractava i no va aca- mai no massa provats.
bar de creure's la gravetat de la situació o va voler-la arreglar pel seu compte.
J. M. HUERTAS CLAVERIA
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Història del socialisme a Catalunya (2)

Jaume Viladoms,
lluitador en la clandestinitat
La Sociedad de Cerrajeros ques i el marxisme. Idees, alesMecànicos de Sabadell y su Co- hores, abstractes. Idees generomarca, en una reunió tinguda el ses que volien convertir el món
21 de març de 1899 al Cafè Sa- en un món millor.
Durant la Dictadura de Primo
badellès, Cal Jan, acordaren
anar a la vaga, una vaga, que de Rivera va formar part de la
amb alternatives, va durar més Federació Comunista Catalanod'un any. Reivindicaven la su- Balear i, després, del BOC i del
pressió dels setmanals, dels POUM i va començar a donar
anyereside la manutenció dels classes de matemàtiques i d'esaprenents. També demanaven peranto a l'Escola Industrial, al
les deu hores i que les hores ex- menjador de casa seva, algun
traordinàries els fossin pagades vespre, els dissabtes o el diual 50 per cent. Es obvi indicar menge al matí, mentre festejava
que la reivindicació més conflic- (4).
I així, com home carregat de
tiva era la de dignificar el tracte amb els aprenents, els quals praxis culturàlista i ideològica
sofrien, en alguns tallers, verita- —no tenia cap títol, era un, aubles abusos d'autoritat, que po- todidacte que als darrers temps,
dien arribar des d'ésser alimen- encara, và estudiar el llatí 1— el
tats amb. les sobres de la taula febrer de 1937 va crear i dirigir
dels amos, fins a dormir amb l'Jnstitut Marx-Lenin, dedicat
un jaç sota la màquina que l'en- als estudis político-socials, que
demà a punta de dia, tornarien es trobava situat al Pedregar. I
a engegar. La proclama d'aques- també va ser el secretari geneta vaga anava signada, entre al- ral de l'Unió Sindical —un motres, per l'aprenent Josep Vila- viment unitari nascut a la fàbridoms Valls, germà de Jaume ca de Can Cuadras— que va or(1). Fer altra part cal esmentar ganitzar una assemblea al Teaque el pare d'ambdós xicots mi- tre dels Camps amb la particilitava en el tCircuh Republicà pació d'unes 500 delegacions
Federal, i que a casa seva, des que representaven més de 200
de sempre, es^ vivia la mística: tallers i fàbriques i més de
20.000 treballadors. :í
:.
revolucionària.
. Però
vingueren
i
els
•
fets
de
Un dels records més punyents
de l'infantesa de Viladoms foren maig de i 937. I Viladons vegué
les detencions que sofriren els destruir-se tot aquest esforç
obrers amb motiu del locaut del marxista i sindical. Hi hagueren
1919, que es reunien al bosc de amics seus detinguts, con MiCan Feu. La força pública feia quel Casablancas, que era,el decaminar els detinguts, que havia legat polític de la 29/ Divisió,
lligat de tres en tres a semalers l ' a n t i g a d i v i s i ó Lenin del
—uns pals de portadora que POUM. I ell mateix tingué cerfeien uns tres metres de tes dificultats polítiques.
Viladoms no va anar al front.
llargada— fins al Camp de la
Sang, que és ara on hi ha el El seu lloc dé combat era al
Mercat Central. Viladoms, de sis peu de la frèsadora, treballant
anys —aleshores vivia al carrer per Indústries de Guerra. I treCalderón— de darrera les venta-" ballant va venir la derrota.
lles de casa seva veia paasar Aleshores Viladoms va marxar
els detinguts amb les monyeques cap a França. Fou detingut i
ensangonades pels lligaments amb transferit al camp de concentracorda1 d'espart (2).
* ^ ció : de Burgos* un dels pitjors
Així Viladoms va formar-se. que existien. ,-, • , . .
Durant anys només va trillar
Així i a l'escola primària, a Cal
Tatxé, on fva cercar-se amics, l'espasa, freda de la Nèmesis de
entre els xicots mentalitzats per . la venjança. : Es va patir fam,
les concepcions socials^ com Mi- es van tancar escoles, i 7.000
quel Casablancas Juanicó, amb infants deambulaven, perduts,
el qual seguirà, tota la vida, els pels carrers. Però Viladons va
mateixos avatars polítics (3);; De obrir la seva escola, a hores,
molt jove es va posar a treba- mentre encara feia anar la frellar, de mecànic. I va alternar sadora. Una escola.sumària insel treball amb la formació intel.- tal·lada ral menjador de casa selectual. Llegí molt. De. jove va va. Cada vespre feia classes als
assumir l'esperanto — a. nou .aprenents, de mecànics: trigomeanys ja podia sostenir una con- tria, dibuix, àlgebra. El divenversa amb aquest idioma dres Los principios fundamentainternacional—, les t matemàti- les de filosofia, de Politzer, his14

tòria del moviment obrer, litera- MSC, e n t r e els quals Joan
tura, música... Assignatures que, Revéntós i Centeno, que, de remolts diumenges, eren reforça- sultes de mals tractes soferts,
des per xerrades de diversos lí- va morir a la Direcció General
ders de partits polítics clandes- de Seguretat, de Madrid, (6).
tins, per conferències doctes i
Des de la sortida de la presó
culturalistes... Inclús per un re- Viladoms va continuar sent el
cital de Raimon! Així podem fidel zelador local del MSC, l'hoafirmar que per la seva escola me segur. El 1955 va establir
hi ha passat la majoria absoluta a casa seva l'Acadèmia Delta,
de dirigents locals de l'Oposició: famosa en els medis obrers i
del PSUC, del FNC, del FLP, del entre la militància de l'oposició,
FOC, del PCE m-í...
com ja ho havien estat les
Però Viladoms no es limitava, tertúlies anteriors dominicals.
només, a l'ensenyament, sinó Com a corresponsal de l'Escola
que quan al país hi havien deTreball de Barcelona, comen200.000 detinguts i. 600.000 çaren del 1960, les promocions
persones amb llibertat vigilada i de mestres industrials. I encara
quan al Camp de la Bota, cada Viladoms pretenia crear una vematinada, afusellaven, sembra- ritable Escola d'Aprenents a niva, en momentos crucials, la vell de la comarca, amb eines,
confusió entre l'estatisme, i no màquines... Va estar a punt
sols amb octavetes denunciants d'aconseguir-ho durant la «fam
fets comesos per l'autarquia, si- de mà d'obra» dels anys. 1958nó amb medis —ell que era tant 1960, en que la CNS maldava
moderat i respetuós!— més con- inútilment per la formació accetundents.
lerada d'aprenents i d'operaris
Aleshores amb qui Jaume Vi- especialitzats, quan el Centre
ladoms estava afiliat? Estava Metal·lúrgia —l'entitat delsr
amb tothom. Ell mateix deia empresaris— quasi s'hi avingué,
que s'hauria aliat amb el propi però de sobte va aparèixer aldiable si li hagués promès ende- gun empresari important que va
rrocar el franquisme.- Però per posar-hi el veto.
disciplina i militància estava
. L'any 1968 va celebrar-se a
dintre el Moviment Socialista de Espanya un congrés internacioCatalunya i a casà. seva, al ca- nal esperantista. Va ser posat
rrer Ribot i Serra, coberta de sota la presidència del general
banderes roges, va celebrar-s'hi, Franco. Viladoms va lluitar, dinun dia de l'oscura tardor de tre de les seves forces, per tal
l'any 1948, el segon congrés del de que el congrés no se celebrés
MSC'. Hi assistiren, * entre molts al país. Però, indefectiblement
altres, Edmon Vallès, P. Verrié, va tenir lloc, encara que molts
Salvador Clop, Miquel Casablan- delegats estrangers no pogueren
cas, Joan Sala i, sobretot, Ramon Porqueras, que aleshores passar la frontera. Aleshores
apareixia com un líder impor- Jaume Viladoms va donar-se de
tant del MSC. Hi va assistir baixa de l'Universala Esperanto
Garcia, un representant
del , Asociò,. de la qual era delegat
PSOE, resident. a Catalunya, de feia molts anys (7).
com observador. S'hi va acordar ., Viladoms no volia morir-sé
prendre contacte amb la resta sense haver visitat la tomba de
del, socialisme espanyol per mit- Marx a Londres, la de Beethojà d'Antonio Amat, advocat de ven a Bonn i la de Lenin a
Vitòria, representant a l'interior Moscú. Als darrers temps, abaltit per la malaltia, només vivia,
del PSOE de l'exili (5).
. Aviat Viladoms va deixar l'o- amb l'ànima, tensa,, esperant el
fici. Tindrà al seu càrrec l'Esco- canvi. Així el va enxampar la
. ..•*-•.-. -t- ••
la d'Aprenents d'AismàUbar, de mort.. ,
Andreu' CASTELLS
Montcada. D'allà, el 1953, en.
una caiguda d'eíements del MSC
1. AHS Lligalls 22 Treball. C. 1842i de la UGt, va anar a raure,
junt amb el sabadellenc ugetista 1899. Huelgas de cerrajeros y trabaja.de la fàbrica Harmel Herma*hos.
Ramon Morera, a la Model. El -'dores
2. Conversa amb el propi Viladoms.
MSC va quedar desorganitzat. I
3. Conversa amb Miquel Casablancas.
encara- hi havia de quedar, més
4. Conversa amb l'esposa de Vila.
, "'.
després de la caiguda d'Antonio doms.
5. Vid. n. 3.
Amat, del .1958, a la qual hi se6. Vid. n. 3.
guiren la detenció, d'uns cin7. Isidre Creus: Cent dies després de
quanta socialistes del PSOE i del . l a mort d'en Viladoms. «Arreu»,
8.11.1977.,

.

Així fem la campanya

Cultura popular

Visca la música vival
£1 protagonisme del poble ha d'anar escampant-se a tots els camps
de l'expresió humana. Nosaltres no creiem, ni mai ho hem cregut, que
el poble sigui quelcom que cal recordar cada quan hi han eleccions. Al
contrari, el poble és el protagonista principal de tota activitat i ell, i
només ell, pot ser el director del procés evolutiu de la societat que hem
d'impulsar. La cultura mai més serà donada al poble sinó que serà feta per ell, serà una veritable Cultura Popular,
•'.• ^
Ha caducat ja la assimilació de cultura i erudició; han mort els
homes de molta cultura, ja no hi ha una alta cultura i una baixa cultura: l'única cultura que nosaltres entenem és la. cultura feta pel poble i
;
per al poble.
.
..
Fer això encetem aquesta nova secció de la nostra revista i ho fem
referint-nos à un dels camps que composen* la cultura: la música.
Molt ha fet el fenomen musical per a transmetre tot un sentir del
poble. Molts han estat els cantants que han fet de les seves cançons
un motiu de comunicació amb la gent. Tots tenim en la ment els noms
d'aquells que durant tota l'etapa de silenci han pretès mantenir viva la
flama de la cultura popular a través de les seves cançons: Llach, Pi de
la Serra, Raimon, i tants d'altres que han patit las conseqüències represives del feixisme en front de la seva pretesa recuperació del fenomen musical popular. Aquest moviment ha tigut una força extraordinària en la movilització de les masses. En moments àlgids de la repressió solament li restava al poble català la possibilitat de manifestar
la seva indignació acudint als recitals dels més. avançats cantants anomenats de «protesta». «La nova cançó», però, encara no ha mort com
creuen alguns, no és veritat xpie hi hagi llibertat suficient -d'expressió.
Un exemple clar n'és la Setmana de la Música als Barris que s'ha intentat convocar i què l'Administració ha convertit en una repetició del
què fins ara s'ha hagut d'entendre com espectacle. La Setmana de Música als Barris era una forma més d'animar els homes i dones de Barcelona a adonar-se'n del seu paper en la societat que s'apropa. La gent
s'ha d'anar conscientzant de què la societat només podrà ser lliure i
alegre si ella, alhora, viu feliç i alegre. La festa dels socialistes no és
un espectacle al què hom ha d'anar a picar de mans, la festa dels socialistes no és estar-se a casa esperant el moment que ens diguin què
hem d'anar a divertirnos. La festa dels socialistes és sortir al carrer
amb la seguretat que allà hi trobarem amics, no competidors; la festa
dels socialistes és la certesa de què som lliures i que en aquesta llibertat només ens limita el respecte als companys; la festa dels socialistes
és saber que no hi ha dies de festa, perquè cada dia es festa si el carrer, com la música i com la cultura són patrimoni del poble. Per això,
quan l'Administració burgesa prohibeix els actes de la Setmana de la
Música als Barris autoritzant només els que se ceLlebrin en el recinte
tancat del Poble Espanyol, nosaltres contestem que no; nosaltres no
volem que se'ns assenyali el límit de la nostra alegria perquè no hi ha
Poble Espanyol, no hi ha Palau d'Esports, no hi ha recinte que pugui
donar cabuda a una festa com la nostra, sinó és el recinte del món
sencer.
La Música, l'Art, la Cultura han d'anar als barris, als carrers, als
pobles i ciutats, a tot arreu on hi hagin persones amb desig de llibertat
i felicitat, perquè, insisteixo, la Música, L'Art i la Cultura o són de tots
o no són de ningú.

Aquestes eleccions que s'acosten
estaran plenes d'anècdotes. Donades
les condicions en què èns hi presentem ens caldrà un esforç d'imaginació: La nostra campanya haurà de
ser quelcom que impresioni, caldrà
descobrir les mil i una formes d'arribar a la gent. Jugarem amb desaventatge econòmica però sabrem
contrarrestarla. La nostra força no
està en els milions de pessetes sinó
en els milers de militants i simpatit-

zants que ens recolçaran.
La campanya electoral del Partit
Socialista de Catalunya en la coalició dels Socialistes de Catalunya i
en «L'Entesa dels catalans» té, naturalment, un cert esquema, una línia mestra, unes dades, uns locals i
uns dies concrets però de res no
servirien si ens manqués la imaginació i la inventiva que en el seu
recolçament posaran tots els militants i simpatitzants.

NOTA D'ESCLARIMENT
En l'anterior edició del setmanari incloiem una nota informativa. sobre l'estat de l'Andreu Clareüa, militant del nostre Partit (Clot) atropellat mentre venia
L'HORA SOCIALISTA. Al tencar la present edició l'estat del company accidentat segueix
estacionari dintre de la gravetat i segons opinions del metge existeixen esperances d'una
ràpida recuperació.
Dèiem també que el conductor del vehicle atropellador havia fugit sense
identificar-se. Notícies arrivades a la nostra redacció ens informen que aquest
darrer punt és del tot incorrecte, car l'esmentat conductor a més de donar-se a
conèixer, s'ha interessat personalment per l'estat de l'accidentat
Així doncs demanem disculpes per tots els torts que haguem pogut causar
amb la nostra informació. errònia.
. El Col·lectiu de Redacció de L'HORA SOCIALISTA.
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Estic interessat a tenir més informació del PARTIT SOCIALISTA
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Es subscriu a «L'HORA SOCIALISTA» per un any.
L'import de la subscripció d farà efectiu mitjançant:
T/bancari
Girpostal
Subscripció normal: 720 ptes.
Subscripció d'ajut: 1.000 ptes.
(Tatxar allò que no convingui)

Envieu el butlletí a:
PARTIT SOCIALISTA
DECATALUNYA
Rambla de Catalunya, 92,
2*°, 2*, Barcelona (8)
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Ultima hora

Relació provisional dels locals
electorals del Partit ^
TORTOSA: Moncada, 39, baixos.
VALLS: Major, 8. Tel. 60 20 3 1 .
VENDRELL: Jaume Ramon, 1,
baixos.
GRANOLLERS: Corro, 15.
FIGUERAS: Vilafant, 24, 1.°, B.
PALAFRUGELL: Crta. S. Sebastià, 18, baixos.
RIPOLL: Mossèn Cinto Verdaguer, 14, baixos.
BLANES: Camarasa, 4, baixos.
S. FELIU DE GUÍXOLS: S. Llorenç, 44, baixos.
BANYOLES: Vallespirons, 9, baixos.
STA. COLOMA DE F ARNES:
Arrabal, 16, baixos.
•_.
OLOT: Carnisseries, 4.
EL PERELLÓ
FALSET
REUS: San J o a n , 2 2 . Tel.
3 1 0 3 47.

IGUALADA: Rambla Sant Ferran,
3.
VILANOVA I LA GELTRÚ: Cabanyes, 12.
LLEIDA: Comerç, 40, pral.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS:
La Parellada, 22 (José Antonio).
GIRONA: Minoli, 9.
TARRAGONA: Rambla, 45, entresol.
CORNELLÀ: Avda. José Antonio,
34, local D. Tel. 377 03 98.
PRAT DE LLOBREGAT: Federico
Soler, 74, baixos.
BARCELONA

Secciól: Foc Follet, 44-46. Tel. 313
82 48.
\
Secció II: Viladomat, 20. Tel.
241 08 49.
Rosselló, 24. Tel. 331 3 3 4 1 , esquerra barri St.Antoni.
LOCALS
Secció III: Rosselló, 284, 1.°, B.
Tel. 207 19 7 1 .
SABADELL: Via Messeguer, 9.
Secció IV: Comtesa Sobrediel, 1,
TERRASSA: Vingols, 40, 1.°, C. entresol, 2. a , dreta.
BADALONA: Avda. Martí Pujol, Secció V: Fortuna, 9.
173.
/
Secció VI: Bertrand, 144, baiSTA. COLOMA DÉ GRAMANET: xos. % :
v.,.: •••::••'..•• : :.. •
Ntra. Sra. dels Àngels, 17-19,- Secció VII: Casas i Amigo, 262.°, 3 a . Tel. 386 05 00.
32,
planta baixa.
Tel.
MATARÓ: Ronda Prim, 15. Tel. 233 12 05.
798 89 89.
Secció VIII: Paseig Zona Franca,
VIC: Plaça Major, 33.
204, 1,°, porta 7 (bústia n.° 8).
MANRESA: Carrer Carrió, 3, Secció IX: Travessera de les
1.°. Tel. 87.4 41.91.
Corts, 154. Tel. .339 37 58. ;V
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Vull ingressat en el PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
Nom:
Adreça:
Telèfon:
Població:
Professió:

.............
........
......
Signatura

COMPANY
COL·LABORA
AMB «L'HORA SOCIALISTA»
Envia articles, idees i informacions que cregui's neccesàries per
a la difussió del socialisme al
nostre país.
Que tota Catalunya es senti
representada en la nostra revista.
Adreçeu-vos a:
«L'HORA SOCIALISTA^
Rambla de Catalunya, 9 2 , 4 " , T
BARCELONA (8)
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Atemptat
al PSC
de
Manresa
La llibertat molesta als
que fins ara ens han administrat l'esclavatge. Un
partit com el nostre, cridat
a vertebrar la lluita de les
classes populars per guanyar la llibertat i construir
el socialisme, un partit que
com el nostre és present a
totes les lluites contra els
residus del feixisme, fa
molta nosa. I els feixistes,
exasperats, contraataquen
amb els únics arguments
que coneixen: la violència,
l'intent d'esporuguir, de
fer-nos retrocedir amb l'inútil crida a la por. Inútil,
perquè ens sabem el conte
i sabem que només vol dir
impotència per part dels
qui l'usan. El seu terrorisme ; de poca metxa — en
aquest cas, en d'altres és
criminal— ens referma en
la nostra força, en la nostra lluita, en la seguretat
de la victòria socialista en
la lluita per la llibertat i
contra tots els fantasmes
titellats per l'oligarquia. ,
Tot això vé a tomb
perquè diumenge passat,
22 de maig, elements d'aquells que en diuen «incontrolats» vessaren líquid inflamable per dessota la
porta de la nostra seu comarcal, prenent-hi foc tot
seguit, intentant que les
flames assolissin tot el pis.
La resistència de la porta,
robusta com les d'abans, i
la ràpida reacció dels
veïns dels altres pisos,
frustraren l'intent terrorista. Els socialistes del
Bages hem fet pública una
nota de repulsa en la que
reflexionem que el terrorisme prové essencialment
dels enemics de la democràcia.
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