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EDITORIAL
Al "Ciero" sé li veu el llautó
v . Envel darrer número de L'Hora ehs dedicávem a en el asuntó", acusant-nos de mentiders i caluml'"affaire" Muntadas-Prim ¡ ál paper jugat per deter- niadora. . •
.
,
•.
minada* premsa en el tractament del tema, fent esPer descomptat, subscrivlm amb péls i senyals
pecial esmeró, de "El Noticiero Universal". *
totes les informacions aparegudes en aquest set; ^ Dones, bé, eK'Ciero" s'ha enfadat i, el dilluns, manari en relació a l'"affaire". Alhora, respirem
día tretze, ens^dedicava un virulent editorial, bé que ' álleugerits en recordar com les eleccions van arsense esmentar-nos el nom, potser per por d'anar a raconar al lloc que els pertoca aquells que sempre
parar al jutgat de guardia donada la gravetat d'algu- van estar disposats, átribuint-se la voluntat del pones acusacions, i referint-se només a un setmanari blé, a racionar la informació i a extendre un espés
editat-per^'un" partido de izquierda marxista".
vel sobre quaranta anys de bandolerisme, les con. Enifegir-lo i rellegir-lo, ens venia invariablement seqüéncies del quan encara arrosseguém.
al cap la imatge bravucona de Fraga treient-se l'a- ^ Per a nosaltres, no hi ha personatges "de gran
méricana per a resoldre diferencies amb algún ad- raigambre" a defensar o encubrir, només hi ha uns
versan.' .. , , • * ' " . • • • - ' . , : • \ \ , ]
:.. .-,;
interessos majoritaris ais quals ens debem i en fun* El "Ciero".diu.que no pot ser aixó d'escriufe "so- ció deis quals fem la nostra tasca informativa. Sebre lá vida privada de los miembros de una familia gons sembla, també el "Ciero" .té ciar a quins intebarcelonesa de gran raigambre", perqué, segons ressos es deu i, aquest cop, fin hi tot ho ha donat a
,•
, :
diu, entre altres coses, es així "como se predispone entendreprou ciar.
a ciertos elementos a cometer actos irreparables"
El "Ciero" s'ha enfadat i, com li acostuma a pas(sic), invocant "a quien puede y debe, tome cartas sar a la dreta quan s'enfada, se li ha vist el llautó.
\

El govern de Madrid
diu NO a l'oficialitat
del cátala
(Pag. 2)
La informació reprimida
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Desé aniversari de
lá mort del socialista
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El govern de Madrid n'és contrari

O al'
El viatge del conseller d'Ensenyament i Cultura
a Madrid per intercanviár informacions amb els representants del govern sembla que ha servit per a
refredar mes els ánims. Una de les conseqüéncies
mes negatives ha estat que s'há detectat a Madrid
un ambient contrari aTacceptació de qué el cátala
passi a ser Mengua oficial a Catalunya. La noticia,
que no fou confirmada a la roda de premsa setmanal del Consell, no de ¡xa, per aixó, de ser certa i
manifesta una postura de partida molt contraria a
afavorir les bones relacions a l'hora del traspás de
servéis.. .,
.....
,_ _
. , "'•
I és que si, de bon princi, el
primer problema amb qué es ' '
troben els negociadora catalans és que es posen entre- '
bañes a que el cátala siguí oficial a Catalunya, tal com ho és
el castellá, les coses van forea
malament i una postura com
aquesta no és justificable ni
argumentant que es.tracta d'u- ,
na primera trinxera del govern
per a impedir que es passi a
demanar que el cátala sigui la
sola llengua oficial a Catalunya. Una cosa és l'estira i ar- ,
ronsa d'una negociado política
que ha d'acabaramb un pacte
i una altra una baratía de sords
plantejada en termes exagerats que impossibilitin el diáleg.
• - •*

Malgrat aixó, posats a parlar amb el vicepresident cátala
de la comissió mixta de traspás de servéis de l'Estat a la
Generalitat, manifestava estar
mes d menys safisfet de tal i
com: s'anaven desenvolupant
els contactes. Contactes que,
ara per ara, han tingut lloc només a nivell gairebé de coneixeripa deis! membres de les diferents comissions que funcionaran. I funcionaran, peí que fa
referencia ais membres catalans, partínt de la Mista de prioritats que cada un deis consellers ha elaborat. Llistes que, al
nostre entendre, han de ser el
mes extenses possíbles, alhora
que realistes i ens consta qué
els consellers així ho han fet si

bé, per rao del persistent silenci ¡nformatiu de la Generalitat,
no s'ha aconseguit encara saber quines eren les competéncies reivindicatives per les diferents conselleries. '.
Aquesta setmana, dones,
comencen les veritables negociacions dins la comissió i, seguint amb les declaracions
d'en Josep Lluís Sureda, ell
creu que les primeres concrecíons i transferéncíes no serán
realitat fins d'aquí un mes o
mes i mig.
- •¿ -

La Comissió ... ,
Diputacions-Generalitat
es reuneix a Tarragona
L'altra comissió hauria de
ser mes teórica que real, o si
, mes no dedicar el seu temps a
decidir com s'ha de fer el traspás de servéis en comptesde
decidir quines competéncíes
s'han de traspassar, ja que del
•que es tracta és, i s'ha de parlar ciar, és que desaparecen
les Díputacions. Malgrat tot, i
degut principalment a les retí-,
céncies expressades pels presidents de les Diputacions,
aquest fet encara no ha estat
assumit plenament i encara es
parla de la comissíó de traspás

de Ja discusió del darrer, Con^ sell que el divendres intentará
~"~ matar d'una vegada el tema
. - del Reglament, i després de
• definir-se' ambíguament resr
pecte a les eleccions munici-,
país manifestant altre cop la
- seva preocupació en aquest
puntfou l'ínforme del conseller
Y d§ Treball sobre la.problemáti-*
ca de^a^SEAT. La proposta
, d'aquest, assumida peí Consell, consisteix básicament en
l'establiment de negociacions
tripartites que permetín' arribar a algún acord viable entre
E l C o n s e l l »está
.'-••.representants de la patronal
preocupat - ~" ** "i -*-*•
-de SEAT, .els treballadors * ' i :
FAdministració (és a dir, repre-;
En la roda de premsa del disentants del ministeri de Trelluns del Consell Executiu de la
mad). Novament, la Generalitat
Generalitat, aquest notifica la
assumeix el paper d'árbitre
seva preocupació, en boca del - sense cap mes poder que e l .
conseller comunista Antoni
d'aconséllar. La •- Generalitat :
Gutiérrez, pels problemes que
avui mes que mai, camina a
avui es plantegen a Cataluuna manca lenta. Només sanya. El que ens preocupa a
bent tots i cada un deis passos
tots és que la nostra Generalique es vagin donant i donanttat només es pugui preocupar
los a conéixer al poblé cátala
pels problemes pero no resoles podrá evitar el desencís que
dre'ls: El que també ens preo- -'la manca d'informació provocupa és que el Reglament de
caría enmig d'un poblé que es
Régim Interior de -íuncionapreocupa quan l'únic que poment de la mateixa estigui atuden fer els seus governants és
rat, en la seva discusió, peí depreocupar-se. Preocupant. ; sacord del Presideñt ambTac-~
tual redactat! El tema central
ENRIC SISQUELLA
de servéis de les Diputacions a
la Generalitat com una entitat
que ha de decidir qué passa a
la Generalitat i qué segueix
pertanyent a les Diputacions.
En el transcúrs de la setmana
es va reunir a Madrid aquesta
comissió i es van formar lesdiferents subcomissions de treball. Esperem que esbandejxin
aviat ja que el govern per la
seva part no sembla massa
disposat a facilitar el traspás
de servéis a la Generalitat. "'

Amb Els Joglars al Palau deis Esports

Quan encara s'ha de fer
política cantant
• El divendres a la nít, a la fi, es
va celebrar al Palau deis Esports
el recital per la llibertat d'expressió repeíides vegades prohibit. El
surrealismo de la situació. ha.-arribat a l'extrem d'haver de nomenar el recital com a "Festival de
Caneó Catalana" per aGohseguir
el permís pertinent. Tothom sabia
que era el festival per la llibertat
d'expressió, convocat per a recaptar diners per la campanya de
recolzament ais Joglars amb motiu del Consell de Guerra a qué
se'ls ha sotmés.
Des de les nou del matí, un pe.tit.--grup.de gent s'encarregava
deis preparatius de Tacte. Entre
ells, en Ferran, un deis joglars,
ahava molt atavalat organitzantho tot. Amunt i avall al llarg del
Palau deis Esports, ell, TAndreu,
en Gabriel i una colla de companys intentaven tranquilitzar-se
mútuament mentre í'escenari comengava a prendre eos i la gent a
arribar al Palau. Les entrades s'-

havien esgotat de molt abans. La
injusticia del procesament deis
Joglars no presentava dubtes per
l'enorme quantitat de persones
que es concentraren al Palau. Les
actuacions es van succeir en un
clima de completa solidaritat,
mentre les cares deis tres joglars
es mantenien series, Margues.
L'Arnau no arribaría fins benentrat el recital i la Miriam, única
noia deis Joglars encausada, no'
va assistir-hi. Ella i l'Albert Boadella son els mes afectats per l'inesperat cop que els ha suposat
el Consell de Guerra. "Estem com
"passats" després de tant temps
de viure en aquesta situado" comentava en Gabriel mentre es
succeíen a í'escenari les al-lusions
antimilitaristes deis cantants, "No
creiem en les pistóles", "On vas
amb les banderes i avions apuntant el meu poblé", o en defensa
deis presos en veu de la Marina
Rossell, en Quico Pi de la Serra i
d'altres. "Jo que m'havía lliurat
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de la mili per miopía, dones
apa..." deia irónícament en Ferran. Acabat l'acte l'Arnau resumía ,
les perspectíves "Jo no estic d'acord amb les al-lusions ántipartit
que s'han fet —es refería a unes
paraules d'en Llach—: Els partits
polítics son els únics que encara '
poden fer quelcom de positiu ¡ no
cree que sigui corréete acusar-los
com aquí s'ha fet. Consti que jo
no milito a cap partit".
El dia següent a Perpinyá, on
no es desplagaven els Joglars per
¡mpedir-los-ho el fet d'estar encausats, es repetía el festival i es
passava una filmado de Tobra
"La Torna", que després d'aixó s'- ^
ha convertit en un document historie.
•'
. , .. .
El dilluns els advpcats rebien el
sumari' i el podien teñir fins d¡jous. Mentre es constituía una assemblea d'intel-lecíuals, artistes ¡
professionals reivindícant \a lli-1
bertat de l'Albert Boadella i laño
celebracíó del 'Consell"'de Guerra.

L'Andreu i el Gabriel, cares tristes per a una trista situació.
Els Joglars confien en qué s'apliqui el Pacte de la Moncloa en
el que fa referencia a qué els mili-* >
tars no puguin interferir-se en
qüestidns que-,- cas de ser delictives, estiguin comeses per civils.
El que 'no és cert és que els partits ^
política s'hagin creuat de braceos.
S'han ¡'fetgestions vora el Presideñt del Govern, el Gutiérrez Mellado, el Coloma Gallegos i fins i
tot el Rei. Pero aqüestes gestíons

han de mantenir-se fins aconseguir quelcom concret. A no ser
que es vulguí acceptar com a bona una societat en qué es pot engarjolar un mim per una obra de
teatre o es pot impedir que una
cantant, la María del Mar Bonet,
canti una cangó, "Qué volen
aquesta gent?", perqué a una autoritat, la que sigui, li sembli bé.

ROSA MOLINS
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de
(Vientre I'Entesa popularitza la política

PSC-R: Unrtat socialista, sí
En dos caps de setmana consecutius el Partit Socialista de Catalunya Reagrupament ha demostrat
clarament el seu interés de participar en el procés de
constitució d'un únic, i gran, Partit Socialista de
Catalunya. Les sessions del cinqué Congrés d'aquést
partit, han refermat el criteri que ja havien vingut expressant els seus dirigents els darrers dies. Així
dones, el cinqué Congrés del PSC-R elaborava unes
bases de la unitat que caldrá posar d'acord amb les
del PSC-Congrés i la Federació Catalana del PSOE.
-. Com és notori, dins cadascun d'aquests.partjts hi,ha d¡fsrenís::CGQcspdorts de' com
s'ha dentendre aquest procés*
unitari. D'aquí les tensions i d¡ficultats que acompanyen el
debat sobre aquest punt. En el
recentment acabat' Congrés
del PSC-R aqüestes tensions
s'hán fet mes evidents, portes
enfora, per la marxa durant el
mateix d'un grup de delegats
encapcalats peí diputat lleidatá Joaquim Araría. Aquest, que
havia presentar una ponencia
extraordináriament: crítica envers la política duta peí partit
en els darrers mesos, demostrava el seu cansament per la
supeditado continuada a Convergencia Democrática en la
coalició electoral que formaren
cara al -15 de juny. En afirma-cions a aquesta revista acusava els seus companys de partit
de, no haver sdbut defensar la
seva presencia en els órgans
de govern de la Generalitat i
d'haver-lo deixat sol a ell quan
es tractava d'aconseguir que el
conseller polític de la mateixa
no fós l'ínevitable Jordí Pujol
sino un representant de) Reagrupámént. D'aquestá. forma
s'havia anat produínt un distánciament entre l'Arana i un
cert nombre-de delegats lleidatans i els conductors polítics
del PSC-R, especialmenf el
seu secretan general Josep
Verde. Distanciament que es
concretava en les dues formes
diferents en qué es proposava
que és fes el procés ünitari.
D'una part el grup de l'Arana
proposava que la comissió de
coordinació amb el PSC-C i la
FSC-PSOE fos escullida en el
mateix Congrés mentre que la

.línia, diguem-ne, oficial defe^-. .
sava -que-hG fÓS,¡3éÍ-Gonsé¡¡
polític del partit després d'acabar el Congrés. En triomfar la
segóna alternativa, que mantenía el mateix estat de coses i
impedia un possible protagonismo de l'Arana, aquest opta,
per abandonar" el Congrés. En
les mateixes déclaracions esmentades l'Arana, es definía
demostrant un interés ciar
d'íngressar sense condicions al
PSC-C i donava a conéixer la
seva opció de deixar la Minoría
Catalana per a integrar-se en
el grup parlamentan Mixte, si
bé la seva intenció hagués estat de passar a formar part del
de Socialistes de Catalunya, la
. qual cosa no está permesa peí
reglamént actual de les Corts.
• La voluntad, pero, d'anar a
constituir l'únic Partit Socialista de Catalunya es palesá a
l'Orfeó de Sants on el diumenge es cloía aquest cinqué Congrés. Cal encara veure com
s'integrará la * comissió de
coordinació elegida peí PSC-R,
en la qual s'inclouen els quatre
parlamentaria entré ells ¡'Arana, amb lesdeh PSC-C í la
FSC-PSOE. Él procés no" és
gens senzilli una primera data
peí Congrés d'Unificació del
aual s'en parla darrerament és
en el proper mes, de juny.

Guanyem la Constitució,
guanyem I'Esta tu t
"Guanyem la Constitució,
guanyem l'Estatut" és el lema
de la campanya que l'Entesa
deis Catalans —la coalició
/electoral peí Senat que triomfá
a Catalunya— dona a conéixer
ais mitjans informatius el

blema que planteja Tactual esproppassat dílluns. La pretentat deis ajuntaments. I és un
síó d'aquestá campanya és reerror perqué aquest és un punt
collir tots els aspectes unitaris
important, vital, que no es pot
que en la discussió de la Consdeixar de costat a Thora de detitució i í'Estatuí defensín els
batre la Constitució o l'Estatut.
partíts catalans que recolzen
Els ajuntaments están cada
l'Entesa per a explicar-los a la
cop mes desfets, i réconeixent
gent de Catalunya. Recordem
la gran importancia que té
que l'Entesa deis Catalans fou
aconseguir la Constitució i un
una iniciativa oferta pels SoEstatuí adequats ais interescialistes de\Catalunya a la ressos populars, s'ha de teñirr en
ta de formacions polítiques catalanes democrátíques en e|, . cpmpte que !a resoluto de!s
de!«

•>-

. períocs pre-Blectcrs! qu§ 'kn'-síj. p^blsme^municipáls, probíémes que están avui plantejats,
seu moment fou recolzada peí
passa peí renbvament deis
cPSUC, ERC i Estat Cátala. Mes
'carrees directiüs deis ajuntaendavant se li afegiren els dos
ments. Probáblement, com s'senadors de CDC elegits el 15
ha dít ja, l'ordre indicat seria
de juny, el senador indepen"Guanyem les municipals,
dent Xirinacs i els de designaguayem la Constitució, guació real Serrahima i Socías. A
nyem l'Estatut". No es pot
ningú se li amaga les dificulconstruir la Catalunya, l'Espatats que una coalició ampia
ña del demá, ehmig d'uns
com aquesta pot comportar,
ajuntaments en mans de permes quan en el debat constitusones lligades al sistema de
cional han aparegut ja diferenl'ahir.
V
cies importants especialment
entre CDC i els socialistes pero ;
Solidaritat amb el poblé
la rao .d'aquestá campanya és
sudamericá
malt certa i parteix del desencís popular davant una si' Argentina,- Xíle i Uruguay
tuació en la qual semblava que
son tres deis paísos mes opries marginava al poblé del promits per la cruel má de l'irnpecés polític.
rialisme nordamericá. El nomAixí ho explicaven els sena-,
bre d'exilats, empresonats, tordors Solé i Sabarís i Benet i els
türats, assassinats és esgarrepresentants deis diferents
rifador. La solidaritat amb
partits que donen suport a
aquests pobles és una consl'Entesa. El motiu de la campanya és prou válid, informar al i ta nt deis socialistes catalans i,
en aquesta línia, s'organitzá Un
poblé, com per a vencer totes
acte a les Cotxeres de Sants a
les dificultáis que es preveuen
carree de la Federació Catalaen el camí d'aquést procés que
na del PSOE. L'acte comptá
s'iniciará . aquest divendres
amb la presencia de polítics de
amb un acte al Palau de Conl'oposició deis tres paisos esgressos on intervendrán els
mentats així com de la vídua
senadors esmentáts i els sedel president assassinat Salvacretaris generáis deis partíts
dor Allende i dues germanes
que recolzen la coalició: Sort a
del "Che" Guevara. Van interuna campanya difícil que tant
venir, també, Josep M a Trigipot cloure apoteósicament el
ner i Joan Raventós en nom
dia de Sant Jordi com morir en
deis socialistes catalans. La inel silenci dos dies desd'haver
justicia constant en qué viuen
comencat.
aquells pobles requereix de l'aDe les municipals ningú jut máxim de tot aquell que té
dos dits de front, si bé cal cers'en recorda
car els camins mes efectius
cara a capgirar una situació
en aquesta campanya de
que embruteix él genere huma.
l'Entesa que comentávem no
es parla en cap moment de la
necessitat de resoldre el proFRANCESC BAIGES

Esperant una empenta
En els corredora relaxáis del
Palau de la Generalitat, ais quals
el rigurós control li dona un carácter de els s'enregistra aquests
dies un "impase" ja que total'activitat está carregada en les comissions de traspás de funcions
amb l'Estat. Unes comissions que
van comengar.a funcionar fa set
dies i que, segons un conseller
consultat, no ssria gens d'estranyar que necessitessin d'algupa
empenta política, ja que els treballs son lents i complicats. D'altra banda, vam sentir queixar-se a
un conseller polític de qué el Govern ajorni traspassos que podrien haver estat immediats amb
l'excusa de. les comissions. "És
incomprensible que un tema com
el bilingüisme, sobre el qual cada
ministre que ve en parla, no sigui

una realitat, quan es tracta d'una
eina imprescindible per comencar
a autogovernar-nos".
Les conselleries técniques, posades a demanar, no han rebaixat
els seus topes. A algú li va semblar escoltar que el conseller de
Treball deia que semblava mes
aviat una negociado de conveni,
en la qual una part ho demana tot
i l'altra afirma que no donará res,
quan ambdues están convengudes que hauran de cedir.
Siguí com sigui, el Consell Executiu en aquests moments té tots
els elements de la provisionalitat.
Fins i tot les seves notes de premsa recorden les de l'antic Consell
de Forces Polítiques, en opinió
d'un cronista del Palau.\Tant és
áxí que, en la darrera roda de
premsa celebrada després .rj« J*

reunió deis consellers, un periodista polític, veient tan tes déclaracions de principi, increpa ar secretan general del PSUC, portave u de tom del-Consell: "A mes
de "preocupar-se per" ¿qué mes
ha donat de si aquest Consell?"
Un aspecte pollémic hi va haver en el comunicat redactat per
ais mitjans informatius. Aquí el
terme "preocupació" tenia un altre to i el motiu era ciar: alguns
partits havien volgut rebaixar el to
del redactat. Em refereixo a J'apartat de les eleccions municipals. En arribar a aquest punt la
nota assenyala que "el poblé de
Catalunya está intranquil davant
la necessitat de normalitzar la vida municipal". El pronunciament
de la Generalitat sobre la seva urgencia ya qusdar solament en in-

tranquil-litat, per alió de no valorar políticamsnt. I és que a alguns
se'ls hi sntén tot. Sigui com siguí,
estem davant unes dates de poques noticies en el Palau. Una"sí
que en podem avangar i és que erf
els propers dies el president Tarradellas visitará Girona i la Costa
Brava. Així podrá realitzar aquell
somní que comentava a tots els
que anaven a Saint Martin le
Beau en els anys de la clandestinitat: "Tinc moltes ganes de
menjar-me uns popets a la Costa
Brava". Afortunadament els popets np els han de traspassar des
de Madrid i no caldrá realitzar una
reunió previa a l'esmorgar mariner del president.

Tierno Galvan va venir a
Barcelona a participar amb en
Roca Junyent i en Fraga Iribarne en una taula rodona sobre
la Constitució. Acabat l'acte i
mentre els periodistes convérsavén amb el líder del Partit
Socialista, Popular, se li va
acostar una dona .que l¡ V a jj'ir
textúáirnent ^OiFPTófésbfTVo
soy de Alianza Popular pero
usted también me parece muy
bien. ¿Por qué no se unen los.
de Alianza Popular y los sbcií&listas?". Tóthom es va quedar
mirant aquella dona ésglaiat.
En Tierno va trigar a reaccionar; Al cap d'uns moments encertava a dir "Me gusta esto
que me dice (?). Lo hemos hablado alguna vez mi compañeí
ro Manuel Fraga y yo, pero él
h
no quiere".
,
iSí, home, després de l'euroco^
muhisme només ens faltava
aixó. "Lo que quieren es volvernos locos" ha afirmat un
deis assistents a" l'acte.
;
L'Entesa deis catalans va organitzar un diñar amb els periodistes deis mitjans d'informació catalans per á donar a
conéixer el llangament de la
seva campanya "Guanyem la
Constitució, guayem l'Estatut". El resultat: un desastre.
Perqué els periodistes, davant
la possibilitat d'un bon ápat,
sembla ven mes concentráis
en la "teca" que en altra cosa.
Aixó \ el fét que els polítics catalans síguin molt tímíds, va
provocar que se sentissin mes
els sorolls de les culleres i forquilles que els de les veus deis
senadors de l'Entesa.
En realitat, he exagerat. La
importancia de la campanya
esmentada és clara i la forma
de proposar-la a la premsa genial. Llástima que el conyac
fos una mica adulterat. Áixó de
ser periodista és una cosa d'alló mes cruel. :
EL Partit Socialista de
Catalunya-reagrupament va
celebrar els darrers caps de
setmana el seu cínqué congrés. I com tot congrés, va teñir les seves coses divertides,
entre elles la intervenció del
répresentant del Partit Socialista Italia. Els seus representants eren esperats amb neguit. Primer s'informá que ja
estáven a l'aeroport, després
es va preguntar si havien arribat abans que aixó succeís i a
la fi van intervenir. El millor del
cas és que la seva intervenció
va fer referencia a la victoria
del PSOE i la UGT en uns termes que hom pensava si no es
pensava que estava en un altre
Congrés. L'home portava un
"despiste" d'aquells que fa época. Pero com que va dir "Ja
somo qui, viva els socialismo i
la liberta" es va quedar amb el
personal i tots contents.
En aquest congrés, com en
tots, hi havia un "tenderete" a
l'entrada on venien programes
del partit, pósters amb la senyera, manifestos polítics i,..guies de metro de Barcelona.
"Que inescrutables son els
camins que porten al socialisme" com deia el clássic. I aixó
que encara no s'havia inventat
r
el metro.
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L'Entesa deis Catalans vol aconseguir-la a Catalunya

ca unrtana, avus
Per ais catalans avui és molt difícil d'assumir la ' cietat en concurrencia son diversos. Potser aquí calgui recomplexitat de la situació política. Es parla de decalcar que els socialistes entesencís, desencant. El cert és que hi ha, per acumunem la unitat d'una forma difelado de contradiccions, retrocessos i regressions
rent ais companys, per opció
deis nivells racionáis i de respostes des de la praxi,
de classe, comunistes. De vegades, sembla que aquests sial pur nivell visceral. Per aixó de vegades sembla
guin els guardians de la polítique oblidem els condicionants objectius i polítics, i
ca unitaria —i históricament ho
pensem que els temes fonamentals de la Cataluhan
estat
en" algunes
nya d'avui estiguin centrats en personalismes i, per
ocacions— quan comprenen
exemple, ens haguem d'autodestruir en una Iluita
aquesta política d'una forma
eixelebrada entre "benetistes" i "tarradellistes",
diferent, mes atractiva per benévola, que els socialistes. Cal
>.n els símbols han perdut ja tot contacte amb la
recorrer, per explicar aixó, ais
: :
s
:r <
:
^realitat. ; .l *T^" ' "~'/™' ^-^:v"-^'.'.j!:^*/V;;^^:*.:';'"" •"•--' ' iópics de la correlació objectiEl visceralisme ens fa entrar en
l'irreal joc de tot o res, l'oscil—
lacio folla -entre el pragmatisme o el puritanisme fets llei de
vida. I el retrocés es fa moltes
vegades vers l'enyor de la
clandestinitat on_en la foscor
les coses semblaven mes
transparents que no pas en^
l'enlluernament de la llum pú-^
blica.
Per trencar —entre altres
motius— aquest cercle vicios,
I'Entesa deis Catalans ha lien-,
gat la seva campanya per una
Catalunya democrática: Guanyem la Constitució, guanyem l'Estatut. Perqué els problemes reals de Catalunya no
radiquen en discutir el sexe
deis ángels de la Generalitat
actual, sino en afrontar la
Constitució i l'Estatut perqué
la Generalitat pugui teñir autentiques institucions i perqué
la vida democrática del país es
regularitzi a través d'un Parlarnent de Catalunya. Aquesta
és la realitat on cal aterrar i
N
que cal assumir. I assumint-la
els problemes de la Generalitat tornaran a la seva justa
mesura, les seves limitacions i
les seves possibilitats quedaran paleses i assimilables, car
s'hauran situat en el^eu marc
objectiu i real. .
Pero avui, després del 15
de Juny, els conceptes d'unitat, mobilització popular i ádhuc entesa no teñen la mateixa significació que els dies en
qué les portes de la democracia eren molt mes tancades.

L'evolució de I'Entesa
"Entesa" fou una iniciativa
socialista. Les"torces del centre i de la dreta es van, aleshores, autoexcloure. La victoria
electoral d'Entesa fou aclaparadora, la mes important de tot
l'Estat. Pero foren les classes
populars qui decantaren la balanza. Si hi ha, avui, una Entesa deis Catalans electoralment
válida és grácies al vot de les
clases populars, deis seus partits, d'alló que arreu s'anomenen les esquerres; sense
aquest triomf hi hauria un desenteniment deis catalans a
nivell del Senat. "Entesa" va
ser fidel a la seva voluntat inicial i acceptá en el seu si els
dos senadors de CDC i al se-

L'Hora Socialista/4

nador ¡ndépéndenV
Xirinacs. No sois a nivell parlamentan —com els senadors
reíais Serrahima i Socías— sino a nivell de coalició política.
Aquest fet, concretament ais
socialistes, ens ha portat problemes. Era lógic. CDC manté
amb nosaltres —i diu que nosaltres mantenim amb ella—una guerra sorda i afestones
no tan sorda. Per a nosaltres
tot el problema neix de qué els
polítics del centre i de la dreta
no han encara autodefinit próu
el seu espai polític. Si el tinguessiñ ciar no hi haurien els
frecs que hi ha amb l'espai socialista que significa una opció
de classe diferent. Perqué una
cosa és un enfrontament com
Tactual que sembla fruit d'una
cursa electoralista i una altra
la Iluita ideológica, i electoral, .
entre dos opcions de classe.
Pot semblar estrany que amb
un ambient a estones crispat
formin part d'una mateixa coalició política. Pero aquesta era
la voluntat fundacional d'Entesa i continuem en ella perqué
hem de guanyar la Constitució '
i l'Estatut i volem una Catalunya democrática. En aquest nivell hem de col-labarar i col-laborem fins que la Catalunya
democrática siguí una relitat.
Com coílaborem en el Govern .
de la Generalitat; les guerres
ideológiques i les lluites electo rals no están renyides amb
la col-laboració franca en certs
aspectes. Encara que costi
passar per la corda fluixa i reconquerir la col-laboració moltes vegades. Els socialistes estem disposats a jugar aquest
joc perqué ens ho demana la
consolidació de la democracia
i la llibertat de Catalunya. Fins
que tinguem l'Estatut hi haurá
Entesa malgrat tots els malentesos.

La unitat ben entesa
Aixó vol dir que la unitat,
avui, no pot significar aquell
unitarisme propi a certes hores
de la clandestinitat. Que ía
política unitaria subsisteix sense amagar les discrepáncies i
fer-les ostensibles. I no sois
per joc electoral, que seria
eiectorálisme pur, sino perqué
les opcions i els compromissos
de classe i els projectes de so-

va de fürcGs^i de l'aíterr.srtivá
de poder. Els comunistes propugnen una política unitaria
arnagant molt mes les diferencies que els socialistes; cert
compromís historie sota altres
noms perqué electoralment, a
nivell dé l'Estat, tingueren una
altra Isituació que els socialistes i perqué els condicionants
socio-histórics els fan mirar el
poder de mes lluny. Viuen, per
aquelles diferencies psicológiques que originen histories diferents, els problemes- de la
consolidació de la democracia
de manera diversa ais socialistes. Son sincers —des d'el seu
punt de vista— quan parlen de
la primacía de tráete amb els
companys socialistes, pero
també ho son quan s'esveren
d'ailó que pera ells son ímprudéncies socialistes de radicalisme de classe, d'enfrontament amb els partits dit^ de
centre, de voler fer correr el rellotge de la historia.
Pero hem de comprendre
que el que és —osembla— imprudent per ais comunistes no
tJ
ho és per ais socialistes, i que
els socialistes estem disposats
a sacrificar menys en la política unitaria perqué podem renunciar a menys i esperar menys. Cert; socialisme i comunisme son dues opoions de les
classes populars, pero els socialistes sabem que les persones que ens feren confianca
política la van fer a un model
de societat i a una tradició.

Mobilitzar avui
L'alternativa de poder —a
part de la brometa que pot
generar— vol dir que si els treballadors poden arribar al poder per la via socialista mes de
pressa que per la via comunista estem disposats a assumirho i a no retardar ni un segon
Talliberament de les classes
populars a través del poder.
Aixó no exclou que també siguem sincers quan pregonem
el nostredesig de col-laboració
primordial amb els partits que
son, per opció, de la; mateixa
classe, péró que també siguém
sincers quan no volem que la
política unitaria amb els partits
interclassistes puguin difuminar els nostres plantejaments
de classe. La Iluita de classe,

per a nosaltres, no fa vacances
en aquest període de consolidado de la democracia i les
exigéncies de l'alternativa de
classe continúen esserít valides.
Mobilització popular tampoc vol dir aquella crispado
sentimental d'altres vegades.
Avui mobilització és conscienciació i informado. Política és
pedagogía i ara la pedagogía
passa per la informado. Part
del visceralisme actual neix
d'una desinformació donat que x
els cañáis d'informació política
ésísrirdcsh(oidats per la complexitat déls feis."! infcfrnsf*

Dimecres, 8 de febrér - —Felipe González/ Secretan
General del PSOE, s'ha entrevistat
amb el President Tarradellas.
—Belloch Puig,, el governador
civil de Barcelona, ha dit que l'atur
juvenil és un deis focus delictius
mes grans, i que la millor solució
per a combatre els "fets delictius"
és el reforgament de la vigilancia
policial.
—Per protestar peí trasllat
d'uns companys i renduriment
progressiu de les condicions de vida a la Model, s'han autolesionat
uns 100 presos socials; la COPEL
segueix cridant: "Llibertat o
mort".
—Els treballadors de SEAT han
tornat a sortir al carrer; aquest
cop ha estat per a protestarTexpedient de regulació de llocs de
treball.
Divendres, 10 de febrer
—S'ha celebrat el festival de la
caneó per "la llibertat d'expressió", amb mes de 10.000 persones demanant la llibertat per a
l'Albert Boadella.
Dissabte, 11 de febrer
^ .
—S'ha celebrat un míting de
solidaritat contra les dictadures
llatinoamericanes, en concret
contra les de Xile, Argentina i Uruguai, organitzat pels Socialistes
de Catalunya, PSC-FSC(PSOE),
amb la presencia de la viuda del
President Allende.
—A Perpinyá s'han celebrat dos
actes per la llibertat d'expressió, i
en concret per la d'Albert Boadella; d'una banda, un col-loqui a
l'Auía Magna de la Universitat,
amb la intervenció de coneguts
membres del Partit Socialista
Francés, i la tramesa del -dossier
Boadella al Consell d'Europa; d'altra banda, s'ha passat la película
de la "Torna" i s'ha celebrat un
festival de cangó.
r
Diumenge, 12 de febrer
—S'ha celebrat l'acte de cloen-

comporta desdramatitzar, poder obtenir punts de referencia
Der a la práctica imaginativa i
creativa.
Per aixó recalcar -les diferencies no és, per ais socialistes, atacar: la política unitaria
sino mostrar la seva realitat.
La unitat amb diferencies ostensibles té molt mes valor.
Té, sobretot, molt mes sentit
quan és Thora d'entesa per
bastir una Catalunya democrática i cal, per tant, guanyar la
Constitució i guanyar l'Estatut.

da del Vé Congrés del PSC-R,
amb. l'aprovació majoritária de la ponencia d'unitat socialista i la
reelecció de Josep Verde, Secretan General. <—Joan Cornudella i el seu fill
han dimitit deis seus carrees polítics diñs del Front Nacional de
Catalunya, en no acceptar-se el
procés de federació amb els Socialistes de Catalunya. H¡ ha dues
tendéncies mes:- Tuna voM'apropament al Front d'Esquerres que
proposa Esquerra Republicana, ¡
l'altra és favorable a la unitat amb
el Partit Socialista d'Alliberament,
Nacional deis Paísos Catalans(PSAN). .
•
.
Dilluns, 13 de febrer
—Les munioipals son molt urgents, ha estat una de les conclu-"
sions del Consell ordinari de la
Géneralitat, qué es tornará a reu-,
nir divendres per a discutir el regla ment Intern.
Dimarts, 14 de febrer
—La Unió Sindical Obrera (LISO) de Catalunya ha confirmat el
trasvassament de militants de
CNT a USO, sobre tot en els sindicats de Metall i de Gráfiques.
—Dídac
Fábregas,
fexSecretari General de TOrganització d'Esquerra Comunista (OIC),
pot ser que entri a militar al PSC.

QÜÉPASSARÁ?
- Q u e del 17 al 19 de febrer, és
a dir, aquest'cap de setmana, se
celebrará el ler Congrés deis Periodistes Catalans.
—Que el divendres se celebrará
un míting de I'Entesa deis Catalans que enceta la campanya:
"Per una Catalunya democrática:
Guanyem la Constitució, Guanyem l'Estatut".

ERNESTBLANCH
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ESPANYA, CAPITALMADRID

La patronal al país de les meravelles
Se'ls hi fa un ñus a la Mengua quan parlen de de- saris madrilenys i analitzant
els seus parlaments s'obté
mocracia. Arruguen el front en esmentar el patrimoni
l'explicació del desert ideolósindical. Es pessiguen mutuament per desvetllar-se
gic en qué s'está movent la
abans que les collectivitzacions els agafin al Hit.
classe domínant espanyola
Desenterren les destrals de la guerra i les encimen a
d'engá que es va haver d'afrontar a una realitat democrátort i a dret amb una irresistible voluntat de fer rodar
' • t i c a . ... .. •• v...',-• ••"• - ' ''
caps. Els qui menys ens intenten demostrar Ceficácia
_ Es pot ben dir que fins a la
de models transpirenaics; els qui mes s'enyoren d'un discutida
constitució de la
temps passat que fou mil vegades millor. En el record
UCD tres mesos abans de les
pesen encara les astronómiques plus-válues deis
• elecciones Tempresariat d'aquest país havia romas en un
anys seixanta, el principi d'autoritat, Teufória económón de somnis económics. La
mica. Son els nous páries dé la térra. Els ángels reclasse
empresarial ha estat la
bels abocats a l'infern roig que ja s'acosta. Son els
bella adormida d'aquest conté
nous managers de la dissort. Les victimes propiciatode fades i bruixots que ha sigrios de la barbarie electoral. Son la classe seduída i
nifica t els dos darrers anys. En
abandonada per un govern sense paraula. Son els contrast amb la ferma serenitat^ de ('esquerra, la dreta del
empresaris. Tristos, crispats, distrets empresaris topaís encara no ha trobat un
catardans.
Empresaris de tot el
món, uniu-vos!
A la- convocatoria madrílenya de la C.E.O.E. (Confederajción Española de Organizaciones Empresariales) hi assistiren uns tretze mil empesaris
de totes mides. Era lógic esperar una resposta tan nombrosa
ates el llenguatge alarmant
deis cartells anunciadors: un
gráfic económíc descendent
creuat per una sola paraula
que defineix perfectament el
moment amarg peí que está
passant la dreta al país. Reaccionem.
Els empresaris volen reaccionar i convoquen actes d'afirmació empresarial. Allá es
traben i exerceixen el dret collectiu a la rabieta. Els empresaris volen reaccionar pero no
estudien un remei o gairebé
res. Parlen de la lliure empresa
com qui parla de la pedra fil

sofá I o de les set maravelles
del món. Sentint-los hom diria
que Túnic que pretenen els
empresaris es sortir mes ais >
diarís. Els empresaris volen
reaccionar i l'únic que aconsegueixen és recordar-nos la
quinta esséncia de. la lógica .
capitalista plena de verbalisme
democrátíc. "Los empresarios
amamos por encima de todo la
libertad" deia el diumenge 5 el
senyor Segurado, president de
r"Asóciación Empresarial de
Madrid". Es referia, és ciar, a
la llibertat d'empresa, a la llibertat de despatxar, a la llibertat de lock-out, una vella i coneguda , llibertat que ha demostrat poder coexistir durant
quaranta anys amb Topressió
mes ferotge.

La bella adormida del
bosc
Veient la reunió deis empre-

equilibri lógic entre el voler i el
poder, entre el qué és desitjable i el que és simplement
oportú. Les crisis internes d'Alianza Popular evidencien en el
seu recent congrés, així com la
terminología emprada pels
empresaris a la convocatoria
de Madrid posen de relleu la
manca de lucidesa política de
la patronal i de les seves forces afins.
'''.-•>
Hom diría que els empresaris están descobrint espontániament i a correcuita l'esséncia de la lluita de classes que
tantes vegades van negar en el
passat. Hom diria també que
els mateixos dirigents de la
C.E.O.E. están interessats que
els petits i mitjans empresaris
entenguin la lluita de classes i
la consolidació de les centráis
sindicáis de classe com les
trompetes anunciadores de
l'apocalipsi marxista. La velleitat "poujadiste" que es destil-la deis portantveus empresarials está destinada a crear

L'equivocació de Xirinacs i Bandrés

Qui defensa els presos?
El divendres proppassat el Senat votava en contra d'una proposta d'indult general. Solament
16 vots favorables segellaven la
proposta, rebaixant-se fins í tot el
nombre respecte al de signants
de l'esmentadá proposta. Quina
ha estat la rao d aquest resultat
tan negatiu? Perqué un tema tant
complicat com aquest, s'ha resolt
d'úna forma tan pobra?

ment han mantingut en Xirinacs ¡
en Bandrés.

centres penítenciaris així com una
rebaixa de condemnes que hagués suposat, en la práctica, la
Abans de qué el Pie tingui lloc
una simple ullada a la situació del sortida de la presó d'un 40 % de
Tactual població penitenciaria.
Senat permet veure que él vot
contra la proposta será total. S'há Així dones, i per aconseguir el
triomf d'aquesta proposta s'hayía
cercat la predisposició en contra
arribat a Tentesa de qué després
dé l'indult mitjanpant la^desestabilització pretesa al carrer i el de- de les intervencions favorables
deis senadors Xirinacs i Bandrés í
sorbita ment donat a la delínqüénles contraríes deis representants
cia en determinats mitjans infordUCD
i PSOE, Pere Portabelía la
matius. S'havia, dones, predíspoLes raons cal buscar-les seretiraría per a recolzar la proposta
sat l'opinió en contra de l'indult
guint el fil de tot el procés que ha
del PSOE que, gairebé segur, hasense donar cóneixement real de
abocara Ja votació de divendres
gués guayant.
la situació i problemática deis
passat. L'inici de tot está en la co- presos espanyols. Calía, així, cer; Xirinacs i Bandrés, a última homissió d'investigació de centres
ra, van preferir el protagonisme
car lá solució mes favorable per
penitenciaris que, composada per
personal d'una ampia derrota que
aqueste presos, evitant caure en
25 senadors deis diferents grups
la consecució concreta, en el sila temptació del protagonisme
presents al Senat, va elaborar una
lenci d'una votació massiva, d'un
inútil. I aquest ha estat Terror deis
proposta de llei per a concedir un
amíllorament molt real com era
senadors Xirinacs ¡ Bandrés! •
indult general. Davant aquesta
Tassenyalat en el projecte del
proposta la comissió de Justicia
PSOE i van obligar en Pere PortaAíxí ho explicavén els senadors
va reaccionar aturant el projecte
bella a defensar el projecte d'inde TEntesa deis Catalans, Solé i
adduint que no era de la seva
,
Sabarís i Portabella^ signants de dult.
competencia. Els senadors XiriEl resultat ja el sabem. Calía
la proposta derrotada a les Corts i
nacs i Bandrés assumeixen el do- contraris a com s'havia presentat.
informar Topinió pública, i en.Porcument i el fan correr paralel-laConscients de qué s'havia de ser tabella i en Solé Sabarís ho han
ment a un segon document que
realista i aconseguír el máxim fet. Caldrá també informar els
prepara
l'anterior
comissió.
presos perqué sápíguen qui, realpossible d'avantatges pels presos
Aquest document es porta a la
ment, els defensa. La proposta
s'arribá a un acord que consistía a
comissió perqué siguí discutit dos
realista encara, malgrat el retard
recolzar la proposta del grup del
que representará l'equivocació
dies abaris de qué passi al Pie del
PSOE cónsistent ,en una rápida
del divendres, continua endavant.
Senat el projecte que ¡ndividualmodificació del codic penal, deis

un clima de por i d'inseguretat
que porti a posicions gremials i
defensives incompatibles amb
una economía de mercat com
la que regeix els paTsos mes
desenvolupats del'Europa Occidental.
•
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Garrotades a dreta i
esquerra
Un cop creat aquest esperit
de defensa en temps de crisi
els canons de la C.E.O.E. es
concentraran primordialment
en les organítzacions obreres i
els prrtits populars. Els empresaris aixequen les banderes de
la productivitat perduda. Recuperen els vells tópíes de Tabsentisme laboral. Es manifesté n contra Teconomia dirigida i
finalment acaben sol-licitant
una part del patrimoni sindical
i lalinclusió del sistema de lliure empresa en el text constitucional.
. -••
Pero, d'altra banda, les debilitats deis nous empresaris
de la democracia adquireixen
caire de melodrama quan s'adrecen al partit del govern. Els
empresaris no volen ser cornuts i pagar el beure. En paraules del senyor Segurado

"este gobierno fue elegido por
los votos de los moderados,
del centro o la derecha, y sin
embargo, en muchas actuaciones, está realizando una política de claro signo contrario,
que correspondería a un partido de izquierda. La confusión
de los espacios políticos es
aterradora". Aquest és el terror de la patronal: terror a no
saber on posar-se, terror a la
seva propia manca de preparació democrática/a no volar en
el buit, a la reforma fiscal, a les
restriccions creditícies... Un
terror incorpori que els fa desitjar aquell periclitat i opulent
proteccionisme franquista.
Els
empresaris,
déiem
abans, volen reaccionar i es limiten a amenacar el govern, a
amenagar-nos a tots plegats, a
plorar-se entre si les mateixes
penes, a jugar amb fantasmes
rojos i amb generáis d'opereta
que els comprenguin. Dos mil
anys de capitalisme integrador
encara no els han ensenyat
que quan no es pot invertir la
historia és millor marxar al seu
costat.

JOAN BARRIL i
CUIXART

CADA MATI LLEGIU

AVTJI
díarí
en cátala
DEMANEU-LO ALVOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI

AVUI
Un diari independen! i objectiu, al
servei deis Paísos Catalans.
^ Un diari per al futur
SUBSCRIVIU-VOS-HI

I/HORA POLÍTICA

ELGALLINER
La crisi banca ría
^L'enfosament del Banc de
Navarra, seguit del de Cantabria, ría constituit un nou cop
per ais que consideraven que
el sector bancari era l'exponent mes significatiu del fet
que no tot el de l'antic sistema
era condemnable.
; Si ño n'hi ha hagüt próu
amb la caiguda en picat de la
borsa, ni l'enfonsament de
tantes financerés, ni els Matesa, ni els Sofico, per a demostrar fins a quin punt el sistema ¡
polític i la corrupció havien es- j
tát cosins germans en els dar-1
rers quaranta anys, la crisi de
les esmentades entitats banqáries apareix com a prova definitiva per tal d'acusar, no solámentV el sistema económic
anterior, sino també Tactual, ja
que en realitat cap de les peces importants del joc económic franquista ha canviat sensiblement els darrers dos anys. ,"
Davant de la caiguda del
banc de Navarra, si és veritat,
tal com sembla, que facilitava
extratipus molt elevats, i si és
veritat que contratava sumes
importants de diner ¡nterbancáries sense preocupar-se pels
tipus d'interés, cal preguntarse per qué li van fallar els mecanismés d'inspecció al Banc
d'Espanya. I si aquests mecanísmes foren burlats amb
comptabilitats
disfressades,
cal preguntar-se per qué no
s'ha explícat tot tal com va
succeir.
:
La caiguda del Navarra i del
Cantabria és una prova . tan
evident de la crisi del sistema
bancari espanyol que les entitats amb mes potencia del
sector han creat un consorcí —
una especie de caserna de
bombers —per tal de procedir a
| neutralitzar tota mena d'alarma futura. No hi ha dubte que
resultará menys car pagar els
plats trencats deis seus col-legues mes desaprensius o menys previsors que no correr el
risc que l'opinió pública arribi a
la conclusió que les entitats de
crédit han de ser nacionalitzades.
Pero aquest és i'aüténtic
molí de Tos de la qüestió. El
domini que té de Teconomia
espanyola l'oligarquia financera és una realitat palpable i
descoratjadora que ha trobat
en els bañes el seu millor instrument. I aquesta situació només canviará si el control f i hancer de Teconomia deixa
d'estar en poders privats després de la transformado deis
mecanismes de crédit en un
intrument públie al servei de la
petita i mitjana empresa i com
a foment de les .iniciatíves cooperatives i autogestionáries.
Som conscients del fet que
aixó no es pot fer d'un dia per
l'altre. Pero, de momerit, cal
que el Govern i els futurs governs no sucumbeixin davant
de les pressions de la gran
banca per tal d'equiparar els
actuáis bañes oficiáis amb, els
privats. Per contra, cal que
s'amplií l'horitzó de llurs óperacions a base de facilitar crédits amb tipus d'interés preferencials per tal de fomentar les
¡niciatives cooperatives o autogestionáries i, conjunturalment, per tal de possibilitar
que els treballadors aixequin
les empreses que hagin fet fallida per frau o per mala administrado.
POC
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El projecte i les esmenes

Els sodalistes i la Constrtució -I I
La setmana passada vam
fer una breu visió d'alguns aspectes sectorials de la Constitució i de les esmenes que hi
presentaren els Socialistes de
Catalunya.
- Aquesta setmana ens hem
centrat en una qüestió que,
donada {a seva importancia, es
mereix un tractament exclusiu,
ja que en depén una gran part
del que ha de ser el poder i la
manera d'aplicar-lo. Ens estem

referint, és obvi, a la Monarquía.
El conjunt d'esmenes presentades pels Socialistes de
Catalunya sobre el tema de la
Monarquía se solen anomenar
"la segona trínxera", perqué
els Socialistes de Catalunya s'han adherit al vot particular
del Partit Socialista * Obrer
Espanyol sobre la forma republicana de j'Estat, pero si
aquest vot particular no tires

endavant, cosa bastant proba- .
ble amb la composició actual
del Congrés, aquest conjunt
d'esmenes passaria a ser la
posició que defensarien tots
els socialistes del Congrés.
Les esmenes deis Socialistes de Catalunya teñen l'objectiu de definir i marcar les competéncies del Cap d'Estat, en
aquest. cas el Rei, i que la
. Constitució les reculli minucio- ,
sament. Espanya es consti-

tueix com a Monarquía Parlamentaria i en aquest sentit la
Constitució defineix les funcions i les competéncies del
monarca. ~ '- "•"
En un proper capítol passarem a analitzar un altre deis temes mes importants de la
Constituciones Autonómies, í
així acabarem aquesta serie
sobre els Socialistes i fa Constitució. - ; . / • : -

./••.

F. NAVARRO

Drets i delires fona mentáis de la Corona
Article 54 ,
'
"
-^
-„
Al Reí correspon:
*
"
a) Nomenar el President del Govern en els termes previstos
per l'article,97, i posar fi a les seves funcions quan el President li
presentí la dimissió del Govern.
b) Nomenar i separar els Ministres a proposta del President
del Govern..
c) Convocar i dissoldreles Corts Generáis i convocar eleccions en els termes que preveu la Constitució.
Les facultáis de sancionar i promulgar liéis, convocar referéndum en els casos que preveu la Constitució, ser el cap suprem de
les Forces Armades, expedir els decrets acordats al Consell deMinistres, atorgar les places civíls i militars, concedir honors d'acord amb la llei i concedir el dret de gracia, están definides ais
apartats d, e, f, g, h, i no son l'objecte de cap. esmena.
1) Presidir el Consell de Ministres quan calgui, i ser informat
peí President del Govern deis afers d'Estat.
Article 55
Els apartats 1 i 5 d'aquest article son els j i k de l'anterior esmena deis socialistes. La resta es refereix a tractats internacionals i diu:
2) El Rei autoritza la celebració deis tratats que afectin matéries de competencia de les Corts Generáis haurá de ser autoritzada préviarrient per mitjá de la llei.
3) Quan un tractat siguí contrari a la Constitució la seva conclusió s'haurá d'autoritzar per mitjá del procediment prevíst per a
la revisió constitucional.
4) Les Corts Generáis serán degudament informades de la
conclusió deis tractats restants.

Article 56
Els actes del Reí serán legitimáis peí President del Govern i,
quan calgui, pels Ministres competents. Els actes del Reí que
s'esmenten á l'article 54, apartats a) i c) serán legitimats peí Président del Congrés per tal ¿'autenticar.el compliment deis requisits establerts per la Constitució per a í'exercici d'aquestes potestats.
' " . / .
Articie 97
1) En comencar cada legislatura, i en els altressupósits constitucionals en qué procedeixi, el Rei, després de consultar elspresidents de totes dues cambres de les Corts Generáis i els portaveus designáis deis grups parlamentaris, proposará un candidat a la presidencia del Govern.
' -, "
2) El candidat designat d'acord amb él que preveu í'apartat
precedent exposará davant del Congrés deis Diputáis él programa polític del Govern que es proposa de formar i demanará la
confianca del Congrés sobre aquest.
. t3) Si el Congrés deis Diputats, peí vot de la majoría absoluta
deis seus membres, atorga la seva confianca a un candidat designat segons el que es preveu a í'apartat 1, el Rei el nomenará
el President del Govern.
4) Si durant els deu dies següents cap deis candidats no hagués rebut la confianca del Congrés per majoria absoluta, el Congrés podrá atorgar-la per majoria simple.
5) Si en el termini de quinze dies no hagués estat possible el
nomenament d'un President del Govern d'acord amb el que preveuen els apartats anteriors, el Rei dissoldrá el Congrés deis
Diputats i convocará noves eleccions.
6) Els altres membres del Govern serán nomenats i separats
peí Rei, a proposta del President.
-.

Article 5 4

'" . . • ' - - ;

'••

'

Al Rei correspon:
•*'
'
.'.
-" '
a) Proposar i nomenar el President'dél Govern, en els termes
que preveu la Constitució, i posar fi a les seves funcions.quan el
President li presentí la dimissió del Govern.
b) Igual que el text del projecte. .
"
c) Convocar ¡ dissoldre el Congrés ¡ convocar eleccions en els
termes que preveu la Constitució.
' •
i) Assistir a les reunions del Conselí de Ministres, pero no
:
piesidir-les. .
••_-.
- * - .
-. ;
s
S'introdueixen també els apartats j i k.." ". V
"
,.
j) El Rei tindrá.el dret d'acreditar els ambaixadors i altres representants diplomátics, i el de rebre els credenciajs deis representants estrangers a Cspanya.
'
'
k) El Rei tindrá el dret de declarar la guerra i de concloure la
pau, sempre amb l'autorització previa de les Corts Generáis.
,r Article 55
1. Al Cap de l'Estat li correspon també de manifestar el consentiment de l'Estat pera obligar-se internacionalment per mitjá ,.
de tractats.
~
.
,
.
2. La prestació del consentíment de l'Estat per a obligar-sé
per mitjá de tractats exigirá la previa autoritzacióde les Corts
Generáis en els següents casos: tractats de carácter polític, militar, comercial, els que afectin la integritat territorial de l'Estat o
els drets i deures fonamentals establerts al Títol II, els que impliquín obligacions importants de l'Hisenda Pública, els que suposin modificaciójD derogació d'alguna llei, i els que exigeixin mesures legislatives per a llur execució.
.
,"---.
3. Les Corts Generáis serán oportunament informades per a la ;
celebració deis altres tractats o acbrds internacionals, abans de .
la manifestació del consentiment en obligar-se de part de l'Estat.
4. Quan un tractat siguí contrari a la Constitució la seva conclusió s'haurá d'autoritzar per mitjá del procediment previst pera :
la revisió constitucional.
,
-/" .. ... ,
Article 56
. "
Els actes del Reí serán legitimats peí President del Govern i,
quan calgui, pels Ministres competens. Els actes del Rei que
s'esmenten a l'article'54, apartats a) i c), en alió que aquest darrer afecta l'article 97; serán legitimats peí President del Congrés.
; D'aquesta manera es limita la legitimació peí President del .
Congrés al supósit dedissolució de la Cambra i convocatoria de
noves eleccions..
• ••. ~ :. -. - . . ; ,
Article 97
..
. . .
. 1. Després de cada renovado del Congrés deis Diputats i en
els altres supósits constitucionals en qué procedeixi, el Cap de
l'Estat, després de consultar els representants designats deis
grups parlamentaris i a instancia del President del Congrés, proposará un candidat a la Presidencia del Govern.. . - •, 2. El candidat proposat d'acord amb el que preveu í'apartat
precedent, exposará davant del Congrés deis Diputats el programa polític del Govern que pretén formar í demanará la confianca
de la Cambra. ,
•,
3. Sí el Congrés deis diputats, peí vot de la majoria absoluta
deis seus membres, atorga la seva confíanpa al dit candidat, el
Cap de l'Estat el nomenará President del Govern..
4. Si no s'arribés a aquesta majoria hom procedirá a proposar
un altre candidat segons el que es preveu al núm. 1. Si el Congrés tampoc li atorga la seva confianca per la majoria absoluta
deis seus membres, podrá atorgar-la, en qualsevol de íes dues
propostes següents, mitjancant el vot favorable de la meitat mesun deis diputats present.
5. Si després de les quatre propostes cap deis candidats no
hagués obtíngut la confianga del Congrés, el seu President proposará al Cap de l'Estat la dissolució de la Cambra i la convocatoria de noves eleccions.
6. Els altres membres del Govern son nomenats i separats peí '
Cap de l'Estat. .
•„;•-'
Aquesta darrera esmena resol els problemes pólítics i júrídics
que suscita la redacció de l'article 97 de l'avántprojécte. En primer lloc, i d'acord amb les regles de Ja Monarquía Parlamentaria,
s'hi estableix que el Rei actu't a instancia d'un altre órgan per a la !
proposta de candidat a la Presidencia del Govern i per a la dissolució del Congrés prevista a í'apartat. 5. En segon lloc,. es decideix limitar el número de propostes, en comptes de marcar terminis, tal com fa l'avántprojécte. La regulaciód'aqueststerminis,
establerta ais números 4 i 5 deltext original, pot ser interpretada
de diverses maneres. Pero sobretot és criticable perqué les limí- tacions temporals suposen un ésforg inútil per a racionalitzar les
crisis de govern ¡ poden teñir conseqüéncies molt negatíves per
llur automatísmé.,
' r . . .
.
..

-,.v¡.

Les darréres masies de Barcelona

L'HORA CIUTADANA

Els barris volen Casáis i Ateneus Populars
C El 30 de gener del 78 l'Ajuntament de Barcelona
va concédir al barrí de Sarria la finca coneguda
com la Quinta Amelia, després d'haver-se arribat a
un acord entré rAjuntament, els prppietaris i l'Associació de V^Tns de Sarria, previa resolució favorable del Ministeri d'Obres Publiques.
Amb aquest acbrd, la Quinta Amelia, una finca amtfmés
de 15.000 rnetres quadrats de
jardí i un palauet de 1.700 metres quadrats, passava a ser ,<
patrimoni deis veíns que veien
així resolta favórablement una
.llarga, reivindicado de convertir aquella mansió en un Casal
del barrí, i un pare públie, on
poder-hi encabir- servéis tan ,
necessaris com llar de jubiláis,
guarderies, sales de joyentut,
un centre prevehtiu. de salut
mental i geriatria, etc. Ara la
finca ja és del barrí i l'Associació de VeTns.de Sarria estudia
la forma com adaptar-la i com organitzar-se perqué resolgui
les necessitats per les quals
. fou reivindicada.
La planificació forca ir- .
racional del creixement urbá a
Barcelona, la manca d'una llei
del sol mínimament válida per
ais interessos col-lectius, l'especulació i l'interés privat ens
han conduít a ciutats monstre
plenes de gratacels i de barris'
sense els mínims servéis, de
les quals Barcelona en va essent un trist exemple.
És per aixó que, grácies al
moviment cívic que s'ha'anat
forjant entorn de les associacions de veTns, quan enmig de
la gran Barcelona hom deseo—'
breix una masía, un tros, de
bosc o una antiga casona, des- .
habitades i esperant les excavadores per a convertír-les en '
pisos, els veíns deis barris
mancats de-tants servéis necessaris per a una convivencia
racional, les reivindiquen per a
us públie; per a casáis de cultura, per a ateneus populars. I
la lluita na és gens fácil quan
hi ha interessos peí mig i no
sempre s'arriba a la solució satisfactoria que aconseguiren
els veíns de Sarria respecte de
la Quinta Amelia.,

^ El setembre passat l'Associació de Veíns de Sant GenísLladoner inicia unes negocia- •
, cions amb .el delegat deis serveis d'urbanisme deJ'Ajúnta,mént, Solans, per tal-que l'Ajuntament - compres la "Casa
Amarilla" i la cedís com a local;
social del barrí. Des de llavors
s'han celebrat dues entrevistes
ámb en Solans, aquest ha promés una resposta per a fináis
de gener, resposta que encara
no ha arribat i que s'espera obtenjr en una nova entrevista
que se celebrará aquesta setmana. També a través de la.
Federado d.'AA.W.. s'ha demahat una entrevista ambTalcalde Socias. • .

• munitaris, és a dir que, malgrat
que no s'hi poden fer pisos,
pot convertir-se en un servei
d'explotació privada."Hom tem
que pugui passar el mateix que
al poliesportiu Valí Park que es
corístrueix en una zona de pare
forestal destruint en gran ma-

r

"Can Basté": pintades i pancaries reivindiquen l'Ateneu
Popular pera
90.000
persones. . .

r o d e l a Peira: el propietari no cedeix "Can
Basté"
Una altrá masía llargament
reivindicada com a Ateneu Popular es la de "Can Basté" en
una zona tan sumament, poblada com mancada de serveis, que agafa els barris del
Turó de la Peira-VilapiscinaRamón Albo, que sumen una
quantitat de mes de 90.000
habitahts, masia. que en époques passades havia estat utilitzada com a Ateneu.
, Arran de la pressió de l'Associació de VeTns deis tres bar-,
ris reivindican! "Cas Basté",
l'Ajuntament va entrar en negocíacíons amb el propietari,
partint de la base que la masia
está en zona prevista com d'equípam,ents ¡ mes tard o mes
aviat ha de municipalitzar-se.

La"CasaAmarilla" pera ,
Sant Genis
. ~
- ' . El barrí dé Sant
tuat a. la part mes alta de Bar- celoria, és sens dübte un deis".:'. mes mal equipats de la ciutat i
..\ un exemple. ciar del barri su'•-. bürbial on * només s'hi han
,;. construft habitatges en grans '
- blocs, sense preveure els mí^ - n i m s servéis col-lectius com \
,' puguin ser-hd," per exemple, ;
- Tasfalt imprescindible deis car- V
' rers, els trañspórts. públics,
;
l'enllumenat i tantes altres c o - '
í ses, la manca de les quals li
-' donen unes" característiques
; infrahumanes." „ " , , . " • ' -,- •"
* ' Al barri hi viuen únesV , 20.000. persones i entré els ,
••V déficits importants hi ha els de
": guarderies, parvularis, centres ''\
V socials, centres per a laí joven- w
*- tut, llars per ais vells, zones es-. ,
•' portives i d'esbarjo) etc. ;
;
: '•'-' En aquest barrí hi ha una
^ masia amb els seus. terrenys
.", amb un total de 25.000 me; J tres quadrats, que la gent co•"; neix com la "Casa Amarilla",
-, •"•: que está deshabitada des de fá
forca temps.

tatge sobre el barrí i les seves
necessitats, es portará un can-,
tant popular ais terrenys i es
pensen dirigir escrits al Ministeri d'Obres Publiques, al Govern Civil, convocar els parlamentaris catalans, Amics de la
Ciutat, etc., etc.
La "Casa Amarilla" és necessária per a cobrir no totes
pero, ben segur, moltes de les
necessitats culturáis i socials
del: barrí, ara no ateses. D'anécdotes per explicar n'hi ha
una pila: hi ha un cámpió i un
sots-campió de Catalunya de
cross que viúen al barrí i el seú
lloc d'entrenament sóh els carrers ¡ torrenteres que el formen, hi ha una "Asociación de
Cabezas de Familia" nascuda
del "Movimiento"; forca monopolítzada en la seva direcció
per un constructor d'ímmobiliáries; on s'hi barreja una llar
d'avis amb els assatjos de les
"majorettes", hi ha un capeNá
qué és de l'Qpus, i moltes coses mes.
• Al barrí de Sant Genis; a
mes de la "Casa Amarilla",' hi
existeíxen dues altres masies:
"Can Piteu", al carrer Natzaret,
que és habitada, i "Can Figuerola"; convertida en museu
particular, generalment tancat,
del pintor Palmero.

'J*t

Els vells preñen el sol al carrer, al fons la "Casa Amarilla" espera
buida el Casal de Cultura.
(Fotos: Caries Esteve).
nera el paisatge del Tibidabo i
. La finca en qüestió és proque és d'explotació privada, i
pietat en usdefruit de les dues
criades deis amos que l'habíen • costa alguns milers de pessetes el ser-he soci.
habitat, els quals la cediren a
Amb tot aixó, l'Associació
I'Hospital de Sant Pau un cop
morissin 6 la cedissin les criade Veíns inicia una campanya
des. De les entrevistes amb en
reivindicativa de la "Casa
Solans va desprendre's una ¡n-- Amarilla" per a un centre cultenció de comprar la finca, . tural,del barri, fa uns vint dies,
1
dues o tres vegades, pero, secoMocant una pancarta a la
gons - sembla, l'Hospital de . casa, repartínt papers i anunSant Pau no s'avé a negociar
ciant la reivindicado amb mesi no es compra tota de cop
gáfons. El diúmenge, dia 5,
per 50 milions de pessetes.
unes 500 persones es concenLes antigües criades están d'atraren ais terrenys de la finca,
cord en cedir si l'Hospital ho
davant la casa, i fou presenta^
vol.
da la campanya pro Casal Cultural. Diumenge passat, la
La finca de la "Casa Amari-"
campanya seguí amb la conlia" está prevista en el Pía Comarcal Metropolita com a zofecció de muráis reivindícatius
na d'equjpaments. De " tota ~ . i amb l'inicí de la neteja deis
manera aixó no vol dir que els - ~ terrenys. També s'ha demanat
equipaments hagin de ser co- " que la televisió fací un repor-

Enmig de tot aíxó, el propietari va aconseguir un permís
d'obres menors, amb el qual
pretengué convertir "Can Basté" én un restaurant; aquest
permís fou impugnat pels
veTns i, l'Ajuntament, descobrint irregularitats en la seya
sol-licitud, el va anul-lar.
Malgrat que s'ha anunciat
ja com a segur que l'Ajuntament comprava la masia, el
cert és que encaré no hi ha res
de definitiu. L'Associació < de
VeTns, cada diumenge, organitza actes reivindicatius davant la casa reivindicada com
a Ateneu Popular, s'han pintat
muráis, s'han fet concursos de
dibuixos i molts actes mes que
no es deturaran fins a aconseguir "Cas Basté" per al barrí.
Mentrestant, el propietari
de la finca, Eusebio Santos,
constructor de diversos mercats municipals, aprofita la reivindicació popular de la masia
per a oposar resistencia a rAjuntament i no vcl cedir-la si
no és a canvi de uns trenta milions de pessetes que en demana de la. venda. Sembla
que, malgrat J'estimable valor
arquítectóníc- i historie de la
masía i el seu conjunt —una de
les'darréres cases pairáis de
Barcelona, melosa al Catáleg
Artístic i Arquitectónic de la
ciutat—, el valor de la finca está per sota d'aquesta quantitat
i rAjuntament regáteja amb el;
propietari perqué la cede'txi per
un preu inferior.
Mentre dura l'estira i arronsa de la venda, els veíns
continúen sense el seu Ateneu
Popular. Naturaíment el barri
vol que l'Ajuntament. compri
"Can BastéV peí mínim ,cost
possible, ja que lógicament de
qualsevol abús se'm ressent el
fons públie. Pero la cessió triga
en arribar. El Turó de la PeiraVilapiscina-Ramón Albo son
tres barris especialment comdemnats per l'especulació del
sol,- les edificacions deshumanitzants i la suburbialització.
Aquí també la cessió de "Can
Basté" ais veTns pal-liaría algunes de les molt importants necessitats de la zona.
__,. -

XAVIER CAPDEVTÍA

LLIBRE BLANC
"informe sobre
l'Ajuntament de
Barcelona"
Disponible ais locáis del PSC.Rambla de
Catalunya,. 92, pral. Tel. 215 2 0 28. ' .

PREU: 150 Pts.

La informado reprimida (1939-7...)
Del divendres 17 al diumenge 19 d'aquest mes
té lloc una. exposició amb el tito I "La informació reprimida (1939-197...)" al marc del I Congrés de
Periodistes Catalans, congrés que té la virtut d'ésser obert a tots els qui treballen al camp de la informació, al marge de si disposen o no del carnet de
periodista.
.
Per una coincidencia aquesta exposició/que es
procurará traslladar posteriorment a altres llocs —
el Congrés es celebrará al Palau de Congresos de
Montjuíc—, coincideix amb una altra, també a
Montjuíc pero a la Fundació Miró, sobre "El llibre,
eina de redrecament d'un poblé", que ve a ser "el
llibre cátala, reprimit".
"La
informado
reprimida
(1939-7...)" arrancará d'unes
mostres de la rica premsa catalana d'abans i durant la guerra per a
marcar ben palesament la depu-*
ració a qué fou sotmesa.
Fins al gener de 1939 surtien
cinc diaris en cátala, que foren
suprimits només entrar les trapes
franquistes, i no seria fins al 1976
que surtiría T"Avu¡". Tanmateix,
l'exposició permetrá de conéixer
l'esforc clandestí que permeté
que el 1943 aparegués un diari —
diari, tal com sona— escrit a máquina, titulat "L'hora de Catalunya", que reflectia les esperances
que per a Catalunya semblava teñir una victoria deis aliats a la II
Guerra Mundial.
No ndmés desaparegueren
diaris catalans. "El diluvio" fou incautat amb local i maquinaria,
que existien al carrer Consell de'
Cent, entre Rambla de Catalunya
i Passeig de Gracia, i el seu sotsdirector, Pujulá V Valles, fou processát per macó. Pitjor tí succeí a
un altre redactor del mateíx diari,
Martínez Carrasco, executat entre
altres raons per haver escrit sobre
la maconeria.
Molts periodistes s'exiliaren o
hagueren de dedicar-se a altres
feines. El problema de la depuració afectava no ; només ais
"esquerrans" sino ais que havien
escrit a diaris conservadors com
"La Veu <e Catalunya".
El crític lijerari de "La Veü",.
Ferran i MajoraT, hagué de sobreviure grácies a tráduccions que li
passava l'editor Josep Janes, i
així i tot passava angoixes. Un
amic demaná ajut per a Ferran i
Majoral a un antic prohom de la
Lliga, partit que editava "La Veu",
i aquest li dona cent pessetes
amb el consell: "Dóna-les-hi, pe-
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ro no li diguis que son meves, que
me'-n tornaría a demanar".
,. Joaquim Ventalle es trobá
amb les portes tancades ais diaris
i, durant forpa temps, es dedica a
enviar anieles seus ais amics per
a no perdre elija moral i mantenir
els contactes amb els lectors que
li esta ven prohibits.

El regnat del llapis vermell
La llei de Premsa de 1938 i els
seus pontífexs també figurem en
Texposició. I m posa va de fet el
regnat del llapis'vermell: els censors eren els encarregats de dictaminar el que havia de sortir, a
mes de les consignes de dedicar
editaríais fervorases en les dates
destacades del "Nuevo Estado",
com ara el 26 ds gener (ocupado
de Barcelona), el 18 de juliol, l'ú
d'Octubre (dia del Caudillo) i alguns altres que, de propina, anaren apareguent, com els referendums.
Malgrat l'atapeidá xarxá que el
ministeri d'Educació, que era del
quaf depenia la informació entre
1938 i 1957, quan es crea Informació i Turisme, havia establert
perqué no hi haguessin sorpreses,
a niveli local sempre podia donarse el cas d'un comentari qué s'escapés al censor de torn.
\
Dos casos ben concrets a Barcelona. El crític taurí López Chacón escrigué, el 15 d'octubre de
-1956, a "La Prensa" al yoltant
d'una "indeseable interferencia"
en el transcurs d'una \cursa de.
braus per part d'algú del públic:
ana a romandre al castell de
MontjuTc empresonat perqué
aquell "algú" era, encara que ell
no ho sabia, el capitá general.
. El periodista Lluís Marsillach,
pare de Tactor Adolf, féu un comentari crític d'unes vivendes de

Verdum construídes a correcuita
per a treure unes barraques,
qualificánt-les de "casas de papel". Les vivendes eren conegudes com a "cases del governador" (encara les coneixen amb
aquest nom), i el governador. Acedo Colunga s'emprenyá i obliga a
anar al Govern Civil al periodista,
al qual deixá com un drap brut
davant d'altres periodistes i jerarques "de la provincia". No content amb aixó va fer publicar una
resposta a l'article a tota la premsa de Barcelona, on qualificava
d'"¡mbécN" en Marsillach.
Amb aqüestes mostres no cal
dir que la "vida periodística" era
una bassa d'oli... La radio encara'
mes, donat que el control era, si
cap, mes estríete.
Enmig de la maj'or part de periodistes que exercien la seva tasca en un estil Caixa d'Esta I vis,
sense complicar-se massa la vida,
hi havia els militants, els que havien lluitat per al triomf de Franco.
Antonio Martínez Tomás, que
s'havia distingit peí seu anticatalanisme en a rtibles apareguts a
"ABC" durant la guerra, arriba a
"La Vanguardia" i es convertí en
home de confianca del com te de
Godo, carree que encara exerceix
malgrat la seva avanpada edat, i
ocupa, a mes, la presidencia de
l'Associació de la Premsa al llarg
de dotze anys fins que una votado de confianpa significa la seva
caiguda, l'any 1970.
Luís de Galinsoga, que arriba a
"La Vanguardia" per a dirigir-la
en rriaig de 1939, ocupa el seu
carree durant vint anys fins que
un incident, reproduit a l'exposició, qualificant "els catalans com
una merda" en una parroquia perqué el sermó era en cátala-, significa una campanya de Toposició
que li costa el carree davantTalarmant baixa de vendes que experimenta el diari. Galinsoga, anticatalá i franquista fervorós —
escrigué "Centinela de Occidente", biografía de Franco— ¡ntroduí
a les portades de cada 16 de juliol a " La Vanguardia", sense que
ningú li demanés, una foto a tota
página de Doña Carmen Polo de
Franco, model de "mujer cristiana
y española".
• •
Ja a les acaballes d'aquest domini tan total per part deis periodistes carques i feixistes. fins al
molí de J'os, el carlí ultraconservador Josep M. Junyent, que feia
critiques de teatre a "El Corred

Catalán", va escriure'n una de
tarregada de mala llet contra l'estrena de "La ópera de tres centavos" en la versió que dirigí Josep
. M. Loperena al Poliorama. A mes
de ficar-se amb el marxismo de
Tautor, , Bertolt Brecht, va arremetre contra el director perqué
la seva familia era tal i qual. El director del diari, aleshores, Andreu
Roselló, home de taranná conservador pero demócrata, es negé a
publicar-la i Junyent la treié a
"¿Qué pasa?", revista d'ultradreta
que sortia a Madrid, amb'una en- "
tradeta tot dient que no li havien
deixat passar a "El Correo". Junyent va, saltar del diari per
aquesta atzagaiadá, en un símptoma que els temps estaven canviant. Abans, potser, hagués estat
el director el castigat peí Ministeri...

1938-66: Tot sota el llapis
del censor
posa en práctica de la má del mi- ¡
nistre Fraga, que era el pare de \a-,\ ef1966-7—: repressions directes
criatura, seguirert procedíments¿¡'
i procedíments subtils
mes "subtils".
' •,. . i

El 19 d'abríl de 1966 sortia a ¡ a
la portada de -Tele-Expres" un n Els directors, en interpretar qué si
dients, un d'ells a j a frase, dintre
comentari curt, sense signatura,a.; e la noticia la feia un redactor seu,
els resultats d'una enquesta, que
la part baixa de la immensa piarte- 6 eren els _directament responsadeia:
•. • .
—el diari tenia aleshores e| format: J bles, i si la publicaven d'agéncia li
"Has practicar alguna vegada
mes
gran
de
la
premsa i E transmetien el problema al direcla masturbació?"
barcelonina— titulat "Los peque-; - tor de l'agéncia, no dubtaren: in5 9 % . sí ( 8 2 % nois, 2 4 %
ños Santos Oficios" on es critica- - formaría Cagancia deis temes
noíes)".
va d'una manera discreta pero 6 conflictius.
El Ministeri va trobar que
ferma el bisbe de Lleida d'aquells .a
aquesta resposta, que no duia
.Aíxí, sobre la "caputxinada"
moments peí tractament-repres- -Í
cap
comentari,
incitava
a
(marc 1966), la manifestado de
siu que donava a quatre capellans e
masturbar-se mes..., i caigué un
capellans (maig 1966), les manide la seva diócesi que defensaven
expedient.
. -.
festacions obreres deis primers
els pagesos en el. conflicte que i
Publicacions com "El Maresde
maig,
els
materials
que
es
pumantenien amb els beneficiats de ;
me"; "Presencia" i "Gorg" foren
blicaren, quan eren iñformatius
la catedral per unes terres. ,
;
suprimides per "defectes ádmi, neutres i no de condémna, proceEl bisbe de Lleida havia estat' t dien en gairebé tots els casos d'a- '- . nistratíus", un altre camí que va
confessor de Doña Carmen, la do- , - géncies. Com que Cifra és una
trobar el Ministeri per a reprimir
na del Caudillo, durant la guerra. , ,• agencia . governamental, Europa
la premsa en cátala sense aplicar
Es va queixar durament i el minis- i - . Press, de l'Opus Dei, aleshores
directament expedients i segrestre Fraga va fer que el director de ; Í
taments.
Les repressions ocultes de
, encara no en el Govern, jugá el
"Tele-Expres", el periodista Sem- j . Discos
prohibits
paper d'oposició i fou la que mes
la llei de premsa
, pronio, saltes del carree. Entre al- •
' A la radio, ultra el control dimaterial neutre, o sia no condemtres raons jugá el fet que l'autor ¡
recte de tot el que fos informació,
No es deté l'exposició en els
del comentari sense signatura fos ' r natori deis fets, passá. Aixó no
hi arribaven periódicament Mistes
era
massa,
pero
era
un
pas
enda•
terhps on la repressió era mes osl'xileshores
mossén
Josep ; .
de discos no radiables, que tenien
vant.
tensible per ser gairebé total.
Montserrat Torrens, una de les I
especial interés en la nova caneó
Tant era així que de l'execució del
"bésties negres" del Régim a \ >' ? "Si aconseguíem convencer
—"Diguem no", "La gallineta",.
al
director
que
no
publiques
cap
president Cómpanys, el 15 d'ocCatalunya el 1966.
i .
"Teresa", etc.— i en discos que
editorial
de
censura
del
fet
que
tubre de 1940, no se'n dona ni
. Ais métodes expeditius de Fra- i havia passat, com volia el Mitinguessin un mínim contingut de
una ratlla...
ga seguiren després els encara \ ¡ nisteri, considerávem els periosigne erótic.
Quan arriba la nova Llei de
mes subtils de Sánchez Bella, que t
distes
demoorátics
que
era
ja
Figuraran a l'exposició carátuPremsa, liberal en certa manera
utilitzava él teléfon per a dir qué ;
un triomf", explica un que visque
les de discos que meresqueren
sobretot davant del ñores que
convenia i qué no convenia ais di- !
fets de l'época molt de prop.
aquest tráete, i les seves músiexistia, es deixá d'anar a la delerectors. El lector no se n'assaben- :
ques formaren el teló de.fonsde
gació del Mínisteri perqué els
tava, 1 la informació era aíxí es-. j '•' El desgastament i la frustrado
la mateixa. .
• ;
censors guixessin amb els seus
pléndidament . manipulada. . Al- í - de tants professionals en aquesta
És eyident que en aquest espai
llapis vermells les galerades, pero
guns redactors anomenaren el i lluita desigual no está reflectit a
només- hem relacionat algunes
el director passá a ser un censor
sistema telefóníc de consignes ¡ l'exposició perqué no hi ha encara
qüestions que figuren en l'exposideis seus redactors, amenapat
com "el crím perfecte", ja que no ; fotos ni textos per a plasmar l'eció, exposició que alliconará els
com estava per la Llei amb cásdeixava cap senyal. s .
\ rosíó en la lluita democrática contra la dictadura: potser el panel
lectors sobre el cástig permanent
tigs mil si no ho feia. ..
Mai com en el péríode 1966deis Periodístes Democrátics,
a <^ué han estat sotmesos els nos, Ais. expedientar, segrestaments
68 les agencies informatives, en
grup clandestí nascut en 1966,
tres cervells i:que, lógicament,
de publicacions, processos i altres
especial Europa Press, agafaren
donará una lleugera idea...
podria enriquir-se amb mil i un
elements dissuassoris que la Llei
tanta bona fama com aleshores.
Incitar a la masturbació
exeniples mes.
:
cT Si ais diaris i revistes la represUn punt és fonamental per a
sió era constant, a la premsa en
entendre l'exposició i el moment.
cátala presentava encara graus
actual. Els qui hem muntat l'expomes augmentats! EL subdelegat
sició éns hem centrat básicament
. d'lnformació i Turisme a Barceloen la repressió oficial, o sia, del
na digué una vegada al director
Ministeri de torn. Tanmateix, en
d'"Oriflama" que ño era el mateix
l'actualitat, s'ha desplacadla má
informar sobre el problema d'Ir- < repressora, que correspon básicatanda del Nord o sobre el Che
ment a les empreses. Casos com
-Guevara a una revista en castellá
el mes recent i espectacular del
que a una revista en cátala, on ais
"Brusi" mostren quins son ara els
seus ulls hi havia unes connotaperills mes grans i el per qué els
cions perilloses.
• "" •
informadors reclamen un Institút
Cátala de la Informació per a
Del maig de 1968 al gener de
plantejar alternatives davant la
'1974, quan un equip on jo figuracrisi com a fruit d'aquest congrés.
va juntament amb Jaume Fabre i
Rafael Pradas; dirigírem "OriflaManifestado de periodistes després de l'atsmtat a "El Papus",
ma", ens caigueren 15 expe,
JOSEP M. HUERTAS
setembre de 1977.
'
~
. ,

El centre a Catalunya: un maleft garbuix
"Una alternativa de centre és molt important,
del PSC-C si hi volen ser— fins a UCD, pot teñir
no sois per a Catalunya sino per a qualsevol altre
molt mes del 50 %". Les vicissituds concretes per
lloc (...) Per a l'equilibri polític de qualsevulga
les que passá aquest projecte polític no son ara del
societat democrática, entone que és tan nacescas: alió que importa ássenyalar és que la configusari un socialismo com una alternativa a aquest
rado del Pacte Democrátic fou un cop molt fort
socialismo". Poc després de les eleccions del 15
contra l'afirmació político-electoral d'una alternatide juny, Joaquim Molins, conegut empresari i home
va mes genuinament burgesa (Molins diria una alfort del Centre Cátala, expressava amb aquests
ternativa mes "centrada"), com la que a la resta de
mots, el mot d'ordre post-electoral d'üna alarmada •'.I'Estat conquerida les eleccions,.una primera posíburgesia catalana: constuirel gran partit del Centre)
ció. Curiosament, fou aquesta alternativa estatal/el
. enfortir l'alternativa capag de barrar el pas aun sopartit del govern, la UCD, la que assestá un segon
cialisme puixant. ' .
cop definitiu a les possibilitats político-electorals de
D'enc'á de les eleccions, dia sí, dia també, decía-,
la burgesia a Catalunya. Resulta potser ínnecessari
racions d'aquesta mena s'han multiplicat. I també
recordar aquí tot el que significa, el maig del 1977,
¡nformacions, rumors, iniciatives diverses, desgrala irrupció d'UCD a Catalunya. Caries Sentís, el cap
nados per la premsa, amb el mateix leit-motiv ¡nde Mista del partit governamental a Barcelona escrisistent: la reconstrucció del partit burgés, com a gayia, poc abans de les eleccions: "el proper dia 15
rantía d'un "canvi de majoria" a Catalunya, en les
tots els catalans hauran de votar eficacia i hauproperes eleccions.
ran d'esquivar la confusió de lletres» de conceptes, i lespro meses fácils de totes les improvisaPero avui, vuit mesos després de la consulta
dos formacions polítiques"... Dones bé: si mar hi
electoral del 15-J, aquesta gran operació defensiva
ha hagut un paradigma d'improvisació política,
de la burgesia catalana no ha donat encara cap meaquest fou el sorgiment d'alló que Jordi Pujol qualina de resultat palpable. I encara que sembli paradoficá com "el partit del Govern Civil de Barceloxal, alió que avuí está produint-se a Catalunya és,
na", la UCD catalana, generada sobre la base de la
aparentment, un fenomen de signe oposat. El proprepotencia del equip governamental madrileny i
cés d'unítat socialista avanpa, mentre que el procés
d'una campanya electoral de grans mitjans, que pot
de recomposició defensiva deis instruments polítics
resumir-se amb la frase epigramática d'un deis
de la burgesia no acaba de donar cap tipus de reseus responsables: "En todos los bancos nos han
sultat concret.
•
~
recibido bien y nadie nos ha negado nada...".
En els mesos següents, els intents de superar les
El punt de partida: una desteta davant el
conseqüéncies d'aquests fets s'han multiplicat. El
socialisme
petit nucli giscardiá del Centre Cátala ha fet repetits
intents i crides per a la constitució d'un nou Centre
¿Com és possible que els sectors polítics burgede Catalunya, que guanyés credibilitat "catalana"
sos —el "centre" i la "dreta" de Catalunya— i les pomijanpant l'entesa d'UCD ambellsi amb els liberáis
i la democracia cristiana del país. Fins ara, els resultents forces económiques i socials que els recolzen,
tats han sigut pobres i han anat mes aviat peí camí
no hagin estat encara capagos de fer un balang
de l'augment de la confusió, amb l'escissió d'un
operatiu d'una desfeta electoral, per tal de treure'n
significatiu nucli de l'Unió Democrática de Catalusolucions i propostes efectíves de cara al futur?
nya. Es probable que aquesta operació "Centre"
Un factor essencial a teñir en compte és el punt
qualli finalment, pero ho fará amb unes característide partida que significaren, en el terreny de la confiques que serán interpretades lógicament per l'opiguració d'espais polítics, les passades eleccions.
nió pública com una simple adscripció d'uns equips
Joaquim Molins resumeix encertadament el "maleft
reduíts al carro deis vencedors (de Madrid): així, el
garbuix" en el qual s'embolicá la burgesia catalana
necessarí canvi d'imatge, ambM'aparició d'un gran
en aquella ocasió: "... restaven, per a, aquells
centre "d'obediéncia catalana", no es produírá.
electors que no s'idéntificaven amb el socialisD'altra banda, la reafirmació de CDC en el seu prome, tres opcions, o quatre, si contem a Alianza
jecte de forca de vocació nacionalista i popular conPopular, encara que la seva escassíssima incitribueix sensiblement a complicar les coses. El nosdencia era previsible a Catalunya. Les tres optre "Partí , Québécois" difícílment aconseguirá
cions eren la del Pacte, mes nacionalista i mes a
erigir-se en forpa hegemónica, pero actuará permal'esquerra; la mes centrada, tant en l'aspecte sonentment com a forca de desgast enfront deis incioeconómic com en l'aspecte nacionalista —
tents de reforcament de l'espai centrista, del "parUnió del Centre i la Democracia Cristiana— i la
tit burgés"...
mes situada a la dreta en tots els aspectos, que
era la candi'datura de Suárez. La irrupció d'aquesta a Catalunya, que va ésser molt mal porQué passará a les properes eleccions?
tada, provoca el no-óxit de cap de les tres alternatives".
'
Si hi afegim l'opció "histórica" de la Uiga, ens
És mes que probable que a les properes electrobem dones amb el fet políticament extravagant
cions a Catalunya, aquest maleít tjarbuix del centre
d'una burgesia dividida en ''cinc centres" enfront
continuí. Nous elements contribueixen a fer mes
de les alternatives compactes deis treballadors. En
complicat encara el panorama. El desenvolupament
aqüestes condicions, aquest eufemístic "no-éxit"
d'una nova "Esquerra de Catalunya" agrupant
del que parla Molins era previsible. La desfeta elecERC, el grup escindit d'EDC que encappala Josep Pi
toral estava assegurada.EIs resultats son prou coi Sunyeri el Collectiu Josep Pallach, pot significar
neguts: el Pacte Democrátic no reexí sino a
un augment d'influéncia de l'esquerra no socialista
colocar-se com a tercera forpa. La UCD obtingué
que forposament ha d'entrar en colisió ambel-prouns resultats modestíssims, ben per sota deis resuljecte nacional-populista de Convergencia Demotats espanyols, i la coalició del Centre Cátala i la
crática. El centre "sucursalista", reáfirmant-se en
Unió Democrática de Catalunya conegué una desels seus postulats de partida, obstaculitzará el defeta encara mes important..
•/
senvolupament d'una forpa burgesa autóctona, els
dirigents potenciáis de la qual haurán de plantejarse constantment la conveniencia o la necessitat de
'Dos elements de distorsió: el miratge
pactar electoralment en condicions poc favorbales,
del "pal de paller" i la irrupció
amb la representació "suarecista" a Catalunya. Rasucursalista d'UCD
món Trias Fargas s'aconsola d'añluvi afirmant que
En l'origen d'aquesta situació hi trobem una cau"la UCD, en definitiva, bé o malameht, ha passa de fons (la feblesa política general d'una burgesat per unes eleccions: les eleccions netegen". I
sia que durant quaranta anys ha anat visquent al reAntón Cañellesés, a voltes, mes explícit: "No cree
dós de la dictadura franquista) i uns elements políque poguem federar-nos mai amb el Centre Detics ¡mmediats: el joc d'aliances que hom intenta
mocrátic (...) Alió que no descartem és un pacte
construir' al voltant de Convergencia Democrática,
a nivells concrets i limitats. Per exemple per a
el partit de Jordi Pujol, i de l'altra el "putsch" que
les municipals en determinados circumscrip_el partit de Suárez realitzá a Catalunya a comengacions (...) ¿La de Barcelona? ¿Per qué no? Noments de maig del 1977.
saltres no som un partit d'oposició sistemática".
. El miratge del "pal de paller", centrat en la hipóEls qui suspiren percan vis de majoria a Catalutesi d'una' vasta i poteñt alianga interclassista
nya hauran de carregar-se de paciencia, molt proerigint-se en la gran forca hegemónica de Catalubablement No sembla aparéixer en í'horitzó un pronya, significa, en efecte, un poderos obstacle peí
jecte burgés d'ampla volada a Catalunya. Mentre
desenvolupament d'una alternativa política forta i
les forces polítiques deis treballadors s'orienten cap
coherent de la burguesía catalana. Aquest miratge
a una clarificado en profunditat deis seus espais
dbsessíoná durant molt de temps —abans de la clapolítics, la burgesia sembla penetrar cada dia mes
rificació electoral— a una bona part de la /'classe
irreversiblement peí terreny empantanegat de les
política" catalana. A títol d'exemple, recordem que
combinazioni, de la proliferació d'iniciaives i de peJosep Pallach, en'altres coses-tan lucid, assetits protagonismos.
. .
.
nyalava, mesos abans de Jes eleccions generáis,
que "aquesta alianca, qué anés de nosaltres - o
Raimon Obiols, diputat
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Intensa campanya a Vilassar de Dalt

i endossar un casino de pe
A Sitges, el PSC proposa municipaíitzar el sol-licitat
Aquest últim fi de setmana. Oficial del Estado, va publicar
Vilassar de Dalt, una població de la comarca del 1, ha vingut a portar el malson a
la vila?.
torna a haver-h¡ campanya a
una normativa perla qual s'auMaresmé que sois té uns set mil habitants, está vivint
Enmig d'aquest garbuix, es
favor del Casino amb noves toritzarien divuit casinos de joc
uns dies d'intensa propaganda a favor de la creació
., celebra recentment una asoctavetes repartides a domicirepartits per tot l'Eátat espad'un Casino de Joc que ('empresa "Costa. Catalana
semblea popular on hi assisti-'
li. Una d'elles deia: "Al pueblo . nyol, instal-lant-se en dues
S.A." pretén construir en aquesta tranquila poblacíó. , ren unes cinc-centes persones.
de Vilassar de Dalt. ¿Por qué
etapes, primer deu i després
L'opinió del poblé es troba molt dividida perqué els
De l'Ajuntament sols.hi havia
dudamos en dar nuestro sí al vuit El mes de setembre havia
Casino? ¿Quién i qué intereses
un regidor. Les intervencions
cants de sirena llancats pels promotors del Casino,
de tancar-se el termini de s o l - ,
així p o m de l'Ajuntament el qual convoca un pie en • foren de tots els gustos, i ana-" ocultos lo imposibilitan? No a licituds i informes deis ajuntaven des del qui deia.que el Ca- Jas manipulaciones interesa-- ments afectats per la ínstal-la24 hores per a decidir-se favorablement, i d'altres
das dirigidas por unos pocos.
sino "pagará els deutés de I'Ació deis casinos.
... •' •
persones, testan presentant-lo com la splució infal-liSí al bienestar y al trabajo''.*. '•'^.r-Dels partits sitgetans que
. juntament" fins el qui afirmava
ble i immedjata deis problemes económics que avus
"fa cinc anys que yaig a jugar.
es pronunciaren, solament el
té la població.
. , ", '
a casinos del sud de Franca i
PSC va oposar-se a la ¡nstal-laCal dir que l'empresa promotora demaná el parer primer a TAjuntament de Premia
de Dalt pero veient que^erderia la votado retirá la seva proposta mentre en feia una altra
a TAjuntament de Vilassar de
Dalt. El batlle de Vilassar, senyor Josep Planas Nielfa, convoca urgentment i de forma
quasi secreta el consistori per
fer-los decidir en pocs minuts
sobre un assumpte que pot teñir Margues repercussions per
al poblé.
Els partits, altres sectors
populars del poblé volgueren
a gafar la iniciativa que els ha, viapres TAjuntament. En una
primera trabada es manifestaren contraris al polémic Casino
el PSC, PSUC, la Unió de Pagesos i el grup ecologista ElNA. Per la seva part CDC i
ERC no es pronunciaven de
moment. Ais primers cal afegir
també el nou rector de la par-

us dic que la gent d'aquells po- ;
bles viu bé gracies a' ells, els';
roquia mossén Joaquim Vives
carrers están asfaltats, les b'btigues son boniques i moder. pero aquest ho fa per raons de
nes i la gent té diners". Hi hatipus moralista (el Casino creu
via també un representant de
que comportaría vicis, prostil'empresa promotora que d¡tució, drogues, etc.) - . .
gué: "quan el Casino porti tres
anys funcionant al 90 per cent
"Abans informem-nos"
del personal será del poblé, ja
íf
•
que pensem muntar una escoDurant aquests últims caps
de setmana, el poblé ha. • la per formar al personal".
aguantar una, intensa propa. El capellá intervingué tamganda mitjancant octavetes
bé per dir que el joc atempta primer pels carrers i després a
contra la dignitat de la persona .
domicili. Les que anaven a fai que, a mes, a mes, no crea rivor del Casino deien coses
quesa sino que enriqueix encacom "Sí al Casino. Prosperitat
ra mes al ric, "engreixa l'un ^
i Treball", "Queremos puestos
aprimant l'altre..! és un insult a
fijos de trabajo. Sí al.Casino de
la gent honrada i senzilla". I un
Vilassar de Dalt", etc. En canvi
altre assistent també contrari
l'oposició ha adoptat un paper
digué "aixó no és un problema .
auténticament democrátic ja
que només afecti a Vilassar de
que davant la imposició del
Dalt car afecta tota la comarCasino diu "Abans de dir sí o
ca. Cal que tots en siguem
no al Casino, informem-nos".
conscients i defensem la nos- •
Qué mes sensat que informartra personalitat per damunt,.
se detingudament deis pros i ' d'interessos económics deis
contres d'aquest projecte que
grups de sempre".

ALPEUDELCARRER

Els ajunta ments perdedors
del Pacte de la Moncloa
Els economistes diuen que
ais deis pressupostos de l'Esdins les funcions de la política
tat i inferior també a la inflació.
económica —assignació, redisprevista deis preus (22 %), és
tribució i estabilizado— noa dir que els recursos ordinaris
més la primera ha de cori reals a disposició deis prirespondre al govern local. Val
mers ajuntaments democrátics
a dir que els ajuntaments han
serán inferiors ais de l'any pasde produir servéis i no ficar-se . sat. I els recursos extraordina—
en la redistribució de la renda . ris (crédit local) serán mes
o la política contra l'atur o la
minvats' encara, perqué els
inflació.
crédits concedits l'any darrer
per a liquidado deis deutes
A darrera d'aquesta propoanteriors (Reial Decret del 2
sició hi ha tota una colla d'arguments alguns d'ells prou só- " de juny) han elevat sensiblement les carregues financeres
lids. Pero res no justifica que la
municipals sobretot en el cas
política anti-cíclica com la
de municipis grans com Barcedissenyada a la Moncloa serlona, o també en el cas de Terveixi per a redistribuir recursos
rassa, per exemple. *,,.públics cap a l'Estat i en conÉs per aixó que els Socialistra de les corporacions locáis. I
tesde Catalunya presentarem
aixó és el que ha passat.
una esmena aj projecte de Llei
La reforma fiscal en marxa
en forma de mesures d'urgén-1. electoral municipal, en virtut
de la qual l'Estat es comprocía, nou impost sobre el patrimoni fonamentalmenf, implica ..metra,a assegurar un augment
d'almenys el 2 2 % deis presun augment deis recursos.de
l'Estat. D'altra banda totes les . supostos locáis de l'any 1978.
Posteriorment el govern ha
"contrapartides" obtingudes a
dictat una disposició fixant un
la Moncloa (en el camp de les
augment del 21,5 % deis presconstruccions escolars, assesupostos locáis, pero com a líguranpa contra l'atur' i la construcció d'habitatges) s'han fet , mit máxim. .
variant partides del pressupost ' És important dones seguir.
de l'Estat i ho pas nodrint ais ; amb atendó. la discusió de _1
ajuntaments de nous recursos.
Tesmena socialista a la Llei .
'- El resultat és una previsió
electoral. I cal, d'altra banda
de creixement deis pressuposque s'agilitzi aquella part de la
tos locáis (8,%) molt inferior
reforma fiscal pendent que

atribuirá ais ajuntaments la to r
talitát de les contribucions territorials que avui recapta l'Estat i cedeix en un 90 %. Pero
amb aixó no n'hi haurá prou. •
Caldrá, com proposem els
socialistes; revisar a l'alpa les
bases ; d,aquestas- contribucions, molt endarrerides en relació a la inflació deis preus del
sol i facultar ais ajuntaments
grans per á fer••el mateix amb
les bases de l'arbitri de-plusválues. Fins i tot s'havien de
fer prevaldré aquesta darrera
valorado sobre la de les delegacions drHisenda, que sol ésser mes baixa i, per tant, mes
allunyada del valor real de les
finques en el mercat.
L'actitut del govern davant
els ajuntaments, tant.endarrerint llur renovado,democrát¡\
ca com. escanyant llurs possibilitats financeres, és un deis
elements mes colpidors del
continuísme d'una política
centralista i antidemocrática,
típica del període dictatorial..I
l'actitut de molts partits parlamentaris, céntrant llurs anhels*
reformistes en la valoració deles partides del pressupost de
l'Estat i oblidant les finances
locáis, no contribueix tampoc .•
a trencar aquesta situació
•preocupant. '

PASQUAL MARAGALL

ció d'un casino en la primera
etapa, . tot manifestant que.
l'actual ajuntament no tenia
Com podem observar, els
poder i havia d'esperar-sé com
qui van a favor del Casino esa mínim a la segona etapa —
tan esgrimint cónstantment
que estava prevista que fos peí
que aquest representaría rijuny del 78— en qué ja es penquesa i treball en uns mosava, hi hauria un ajuntament
ments que bona manca en fan.
democrátic. ,
• *•
Fins i tot ens han dit que" mes
, Pero, entremig de tot aixó,
de la meitat deis membres de
una nova disposició al BOE
CC.OO. de la vil-la están a faassenyalava uns nous terminis
vor del Cassino.
' per a presentar sol-licituds i in-Últimament, CDC, seguint
formes i que els divuit casinos
la tónica i la iniciativa del PSC,
serien autóritzats tots de cop.
PSUCr U.P..¡ Eina, es decanta
Davant del canvi, el PSC de
perqué es faci una consulta
Sitges
ha llancat la iniciativa
popular.
, v"
que, si s'autoritza . el casino
L'Ajuntament, peí seu can- ' pels avantatges turísticsj ecotó, no perd passada, dones el
nómics que pot comportar, la
darrer cap de setmana anava
seva
instal-lació
ha . . de
anunciant pels carrers del poracionalitzar-se, i la millor for-^
blé amb un cotxe amb altanía de fer-ho és la seva muniveus que els ve'íns anessin a la
cipalització. La secció local del
Casa de la Vil-la a veure els
PSC ha proposat manifestar^
planells del Cassino. No cal dir- se a favor del casino amb la.
que hi ana molta gent.
coñdició que l'Ajuntament es
Segons els esmentats plareservi el. dret d'adquirir el
nells, el Casino.ocuparía una
51 % de les accions de la sosuperficie total de set hectácietat del casino, a preu nomirees de les quals una seria per
nal a partir de laconcessió de
l'edifici. A mes de la sala de
la llicéncia.
.
.•
..
joc, hi haurá restaurant, sala
. . Una noticia que ha saltat,_
de concerts, sala de festa, bo- „ , aquesta setmana pot accelerar
tigues i altres servéis. Es trovaencara mes la polémica entonv
ría a uns tres-cents metres de- deis casinos. Han estat notifila sortida de l'autopista A-19.
cades ais interessats les conPer aquesta setmana els
cessions del divuit casinos de '
partits opositors teñen prevíst
jóc que podran ubicar-se. a
ceebrar una reunió informativa
l'Estat espanyol.
. _ . ; .
a fi de donar a conéixer la seva
postura.
x.c:
D'altra banda, recollint un
insistent rumor gue corre per.
Vilassar de Dalt, direm que hi
ha possibilitats que l'empresa
promotora aménaci amb retirar el projecte per Vilassar i
ejicarrilar-lo cap a la vila d'Argentona. La inséguretat i la por
de perdre aquesta oportunitat
poden ser uns bons aliats pels
partidaris deis fets consumáis
sense comptar amb consultar
amb l'opinió popular. •

Riquesa i Treball...

Astrologia

en el PSC de

MANUELCUSACHS

Sitges: Els beneficis
per al municipi
L'afer deis Casinos de joc
ha aixecat polémica nó sois al
Maresme, sino a moltes altres
viles de Catalunya, sobretot a
aquelles que per la seva tradició turística es presenten com.
un avantatge important per
l'economra ciutadana, malgrat
que quasi sempre aquesta millora económica només beneficia les butxaques deis seus
promotors.
'
. A Sitges, on també hom vol
instal-lar un casino, l'Ajuntament va deixar ais partits de la
localitat que es pronunciessin.abans d'un pie en qué havia de
tractár-se el tema.
Fá quasi un any, el Boletín

Sant Andreu
No tot ha de ser política dintre (:
de les activitats deis militants del. -c:
Partit Socialista de Catalunya. 7
Només faltaría! Una prova la te- Vnim en el cicle de conferencies- ;
col-loqui de caire cultural que or- '-'•%
ganitza el cercle del P.S.C, de - \>;
Sant Andreu. . .-;- ^ "
* „.'.]-.
La primera* d'aquestes xer- C.
rades tindrá lloc aquest divendres - v
dia 17 al local del Partit en.aquell >
barrí (carrer Rubén Darío numeró ;•
35).-Será en Márius Lleget, que.. ,
ens parlará d'astrologia. Els inte- ressats en el tema, ja ho saben. , ;
Aneu a saber si no náurem de '.
recorrer.ais astres per saber quan -}\
seraa les municipals i per saber ,-;_
amb quin ^tant per cent,
nyarem.
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UGT, CCOO i para de comptar

QUATRE
RATLLES

Adéu a la sopa
des

Salvem el Brusü: Acord
a la vista
La campanya "Salvem el
Brusi" i sobretot la resistencia
deis treballadors d e l " Diario"
ocupat des de l'octubre passat
per FECSA-Alemany, está a
punt de donar resuítats positius, en.la defensa de la cláusula de consciéncia. Avancem
avui que, tal com ens comunica la nota* de TAssemblea de
redacció del "Diario", les negociacions que mantenen amb
els actuáis directius del "Diario", están molt avancades, si
bé a l'hora de tancaM'ediciór
encara no s'ha signat cap
acord, restant per tant 30 periodistes amenapats én el seu
lloc, de treball. Malgrat tot,
"l'Assemblea manifesta que
estudia, per al cas d'abandonar "Diario de Barcelona", la
possibilitat de creació d'un
Diari en régim cooperatiu",
Vagi des d'aquí la nostra solidaritat i recolzament entusiasta.

A hores d'ara son al voltant d'un quart de milió
els treballadors que a Catalunya han participat a
les eleccions sindicáis, que es perllongaran encara
durant algunes setmanes.
Mentre, uns cent mil esperen encara el dia deis
seus comicis i una quantitat impressionant d'assalariats senzillament no aniran a les urnes sindicáis.

'

Efectivament, fins áls darrers dies d'aquest mes no se
celebraran les votacions a la
major part de la Banca i a
grans émpreses com ara "Macosa", "Pegaso" ¡ "Motor Ibérica". A "SEAT' encara no han
decidit la data, perqué teñen
a I tres maldecaps: l'expedient
de regulado de collocacíó. La
negociado del Conveni collectiu és la causa de l'ajornament
electoral en alguns casos,, per
exemple a "Olivetti". Resten
també pendents de l'elecció
de representants sindicáis sectors públics tan importants
com son "RENFE", Seguretat
Social i tota TAdministració
Pública.
/

tern, que li impedeix de consolidar- la seva estructura organitzativá.

El tercer lloc será groe o
no será

El que actualment sembla
ben ciar és que un tercer espai N
sindical o no l'ocupará n'rngú o
será per al sindicalisme groe.
Sí, el gran projecte sindical
."
groe es jugará durant els pro- '
pers mesos.el seu ser o no ser.
'Un destacar ugetista ens ho
.
explícava amb el símil del pop,
;
que té el seu cap gran i els
seus molts tentacles. El cap ja
existia: tot el personal terriblement eficac de la AISS —
Cantiga CNS— juntament amb
Les ménors no voten
el seu immens patrimoni i un
v"" •- -'
pressupost de milions i milions
Al transpon urbá de Barce.~< lona - —metro , i. autobusos— de pessetes. Mancaven, pero,
els bracos del pop, o siguí, la
potser no arribin a realitzar-se,
presencia real en el sí de les
„_ per la negativa de Comissions
empreses.
„ Obreres en aquest sentit. Ara
Per aconseguir-la, s'ha
* bé: els qui ben segur que no
~S participaran en aquest comicis muntat uña forta ofensiva propagandística amb la intenejó
serán tots els qui traballen en
de captar els milers de repre;
: empreses de menys de sis persentants independents elegits
sones, - la immensa majoria
recentment i alhora aglutinar
deis ocupats en centres de treles moltes sigles sindicáis auball de 6 a 11 assalariats i una
toanomenades independents.
_-• gran part deis d'empreses la
No només les d'ámbit general
plantilla de les quals és de 12
-CGT, CTC, etc.- sino sobrea 50 empleats. Tot plegat retot les nombrases d empresa,
presenta a u n i r á n pércentatpatrocinades quasi sempre per
ge de la població activa de
la propia patronal.
Catalunya, que haurá restat al
marge d'aquesta contesa elecGran ofensiva groga ^
toral i, de retruc, del moviment
sindical,
Així i tot, val a dir que la
L'esforc
propagandístic
groe és realment extraordinart.
, tensió electoral ja ha arribat a
Una empresa publicitaria de
la seva culminació i a partir
Barcelona acaba d'enllestir un
d'ara coneixerá una clara damilió de cartells muráis,.els
vallada. ,
anuncis ais principáis diaris del
Malgrat la impressió d'olla
país abunden cada vegada
de grills que han donat aqüesmes \, finalment, hi ha la publites eleccions, el panorama sincitat a la Jelevisió. La campadical está ara molt mes clarifinya, certament, no és pas cosa
cat que no pas fa un pa reí I dé
d'aficionats.
.
mesos. Si mes no, s'han afirmat dues grans opcions sindiPer part de la UCD de Suá, , cals —la socialista UGT i la corez —que está evidentrnent al
munista CCOO— superant així
darrera d'aquesta operado—
la sopa de sigles que teníem
es tractaria de potenciar un
sindicalisme a l'estil nordame. l'any passat.
...
ricá. Les lluites sindicáis serien,
A mes a mes, a la vista deis
estrictament economicistes i
resuítats électorals d'arreu
sempre a nivell d'empresa. La
l'Estat espanyol, no és arcentral sindical apareixeria
riscat de dir que el paper de
com a una estructura absolutercera forca sindical no el tinta ment burocratitzada, conce-'
drá cap de les que públicabuda només com a prestadora
ment presumeixen d'haver-lo
de servéis: advocats, assesassolit, es a dir, la USO, el SU i
sors i para de comptar. Per
la CSUT. Ni tampoc la CNT.
tant, sense cap mena de capaque ha malaguanyat les bones
citat ni preocupació per les
perspectives que tenia abans
mobilitzacions obreres i, natude les eleccions, en fracassar
ralment, sense negociar mai
el seu boicot ais comicis sindiels problemes generáis de la
cáis, la qual cosa a mes li ha
classe treballadora.
provocat un cert malestar in,

Conferencia del Eront
Pagés del PSC
Al llarg del passat dia 12 de
febrer se cel-lebrará al Vendrell
la Conferencia Nacional del
Front Pagés del PSC amb l'assisténcia de delegats i militants de totes les comarques.
Després d'analitzar la problemática sindical i política d'avu¡, en la qual está immersa el
moviment socialista pagés, es
decidiren les línies mestres
d'actuació
sindical
—
potenciado i presencia activa
deis socialistes en el si de la
Unió de Pagesos— i política:
expansió i difusió de l'alternativa socialista arreu deis pobles rurals, contactes amb
d'altres organitzacions socialistes de l'Estat i de l'estranger,
presencia deis parlamentaris
socialistes en qüestions agráríes, etc. Alhora s'escollí un
nou Comité Nacional del Front
Pagés.
El vo/tor —disfressat de gavina— voleia damunt la seva presa...
Pero el camí de la construcció d'una forta alternativa sindical groga no és pas fácil. Depén de la capacitat de rebuig
per párt-de la UGT i CCOO i
depén també de la supervivencia de la UCD com a partit unítari.
Malgrat les poques possibilitats d'éxit que li concedeixen
els síndicalistes de classe, els
eslogans groes apareixen arreu, prometent el "benestar
laboral", una "vida digna" i
"la lluita contra aquells que
pretenen manipular la classe
traballadora i sometre-la ais
partíts polítics", perqué "només els sindicats independents poden garantir una auténtica defensa deis interessos de la classe treballadora" i per aixó Dancen el "crit
de lá independencia", ja que
"ens cal unir les nostres independéncies". Per adornarho gráficament.unesgavines...
voltors dísfressats de gavines,
. en realitat.
•
• t

JOANTUDELA

Coi íecció La Rambla
No et deixis convencer, així com així,
h

t o t . (BertoltBrecht)

COM SON
ELS SINDICATS?
ütef)

DE

VENDA Á QUIOSCS I LUBRERIES
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24, 25 i 26 de febrer se celebrará el Congrés de la UGT

Cal que els treballadois recuperen! la iniciativa
Toni Salamanca és el Secreta r¡ de la Federado d'Assegurances de Catalunya de la
UGT, així com secretan d'organització a nivell estatal.
Hem estat parlant amb ell del
congrés que la UGT de Catalunya celebrará els propeTs dies
24-25 i 26 de febrer al Palau
de Congressos de Montjuíc,
congrés que té una gran importancia per a la consolidació
de la UGT i del qual en tornarem a parlar properament.
—En-primer lloc parláns de
Torganització d'aquest congrés?
:, --Dones mira^ha estat difícil, car ha coincidit amb molts
convenís arreu i amb les eleccions sindicáis, les quals han
col-lapsat les seccions sindicáis en un moment en qué
aqüestes hi estaven abocadas
en eos i ánima i per tant el
congrés ha quedat una mica
coix. Aquests dies, pero, apreta re m fort per aconseguir l'organització necessária. Cal escollir els delegats, i aixó ho farem a partir d'assemblees d'afiliats ais corresponents sindicáis, aquests delegats serán
proporcionáis al nombre de
membres de cada sindicat. El
gran nombre de delegats que
vindran ens ha fet decidir celebrar el congrés al Palau de
Congressos, car en els nostres
locáis, tot i ser grans, no h¡
cabríem.

Cal consolidar-nos
—Dtguéns quins son els objectius que us heu marcat amb

—Després d'aquests mesos
d'impasse, de consolidació de /..
les centráis sindicáis, de la llibertat sindical, depén ara del
moviment obrer i al seu front
les centráis sindicáis, que, a
travers de les mobilitzacions
comencem a qüestionar molts
deis residus franquistas o no
democrátics que encara están
incrustats ais mes diversos
llocs en Tactual situació.
—I, peí que fa referencia a la
; UGT.com. ho veus tu?
,
—A partir de les ponéncies i
deis debats congressuals cal
que surtin alternativos concretes de mobilització. +lem de
prendre la iniciativa que en
certa manera aquests darrers
temps no hem sabut tirar endavant i que és la que ha permés en base sobretot a l'ambigüetat del govern, que fos la
patronal qui la prengués i mes
concretament la CEOE. D'aquí
la necessitat, *quan s'hagui
acabat el procés electoral de
concretar unitáriament una estrategia que. permeti al moviUn altre deis objectius, que
ment obrer recuperar-la. Mes
va molt lligat amb aquest, és la
tasca de formació. La UGT, en que a partir d'una jornada de
mobilització o de lluita, a partir
aquests moments ja és una ord'un procés progresiu de moganitzacíó de mases, implantada a tota Catalunya i en pas- bilitzacions que s'haurien de
concretar amb la consecució
sar a consolidar aquesta imde tres objectius molt imporplantado es necessita formar
tants: a/ la devolució del patriveritables quadres sindicalistas, formació que ens ha de moni sindical; b/ Tassoliment
d'una auténtica llibertat sindipermetre prendre la iniciativa i
cal que es concreti en la capapoder proposar així veritables
citat de negociado col-lectiva
alternativos davant la crisi
de les centráis sindicáis; i c/ la
económica, l'atur, etc.
concreció i aplicació de les
—Quín creus que ós en mesures correctivos per a paaquest moment l'objectiu prio--^
liar l'atur, com per exemple la
ritari de les centráis sindicáis?,.
la celebració d'aquest congrés.
—Fonamehtalment, Tobjectiu mes important ós la consolidació organizativa, en la qual
en aquests darrers mesos hem
anat assolint forpa, pero que
encara falta donar-li el darrer
cop dé má. Aixó es fa palés si
tenim en compte que en el
darrer congrés celebrat a Terrassa encara estávem a la
clandestinitat i d'aleshores les
coses han canviat molt, ha
augmenta!el nombre d'afiliats
i per tant les necessitats organitzatives son molt superiors,
etc. Un altre objectiu molt important d'aquest congrós ós la *
consolidació ideológica de la
central socialista, la consolidació de la nostra alternativa. Cal
comenpar a treballar en aquest
aspecte de cara al futur, de cara ais embats de la dreta, de
cara a la llei sindical que ens
vol encolomar el govern, de
cara a preparar una ofensiva
de caire socialista després de
les eléccions sindicáis.

Mes sobre les empreses en crisi
I el codLCivil, en casos de réclamacions particüL'article d'en Francesc Casares aparegut a I'Hora
Socialista n°10 posa en ciar, la problemática actual lars, estableix una quasi absoluta preferencia ais sade nombrases empreses, que per circumstáncies laris debitats durant el darrer any ais treballadors.
Aquestos normes aprofitades degudament poadverses, no poden fer front a les seves obligacions,
tant d'ordre comercial fiscal, com davant deis seus den emparar els drets deis treballadors, davant de
treballadors. El resultat és el deseiximent que fa cortes maniobres d'empresaris poc escrupulosos.
l'empresari del seu negoci, i quási sempre represenEn segon termo, ens trobem arrfb ITriailéí, de cTata el final de Tempresa, quedant els treballadors ta 1er. setembre de 1939, que curiosament no va
sense feina.
ser derogada pels governs neo-capitalistes deis
És felic la comparació entre el treballador inepto anys 60 engá, que dona facultatsal Consell de Mio que disminueix el rendiment en el seu treball de nistres per a procedir a la incautado d'áquelles emforma voluntaria i continuada que es fa mereixedor preses dedicados a la fabricado d'elements de
de Tacomiadament i l'empresari absentista que no guerra, de comunicacions, industriáis o mineros,
cuida la seva empresa, i que deu perdre els drets que ocupin mós de 200 treballadors, si interrompessin el seu treball, i en el cas que la producció
sobre els seus béns.
Casares fa la proposta de promulgado d'una no- siguí necessária peí consum nacional o per a l'exva llei per a prevenir o aturar, i en tot cas posar re- portació. ..;'•
En els casos indicats el Govern nomena unsinmei a les empreses en crisi, salvant el patrimoni industrial a favor de la col-lectivitat. Aquesta solució terventors que substitueixen el Consell d'Adminissembla molt bona, pero poc factible de moment, ja tració i dirigeixen les activitats de l'empresa. Si
que el govern de centre-dreta em fa l'efecte que Tempresa renuncies a l'exportació en forma definitimai proposará a les Corts, una llei que limiti el que va, el Govern résoldrá el que cpnvingui ais interessos de la Nació.
diuen "sagrat dret de propietat".
Dlt tot aixó, i segons resulti de la Constitució, és
Pensó que, en les actuáis circumstáncies, i mentre no es doni estat legislatiu a aquesta proposició, posible que la execució de les liéis económiques
s'hauria de treure tot el partit possible de les liéis quedin a l'arbitri deis Governs autonómics. Val la
actualment vigents, que ofereixen algunes solu- pena de reflexionar sobre les eines de qué dísposacions, sino perfectos, almenys parcials ais proble- rem per encarrilar eles problemes de la nostra economía, i resoldre els casos conflictius al si les emmes esmentats.
En primer lloc, veiem que el Codi de Comer?, al preses en crisi.
Finalment, veig molt important el paper que han
tractar de les fallidos, concedeix una preferencia de
cobrament deis salaris deis treballadors, en eldé teñir els Sindícats per orientar i escollir entre'caperíode de sis mesos abans de la fallida, sobre tots da cas particular, la forma de procedir, ja que cada
els béns mobles (maquinaria, instal-lacions, etc.) de empresa ha de ser objecte d'una análisi i estudi esl'empresa. També gaudeixen els treballadors de la pecífíc, i només han de intentar salvar aquelles emmateixa preferencia sobre els immobles, excepte preses amb possibilitat dé futur; per les altres, l'interess del treballador passará per l'acomiadament i
els crédits hipotecaris.
La llei de suspensió de pagaments, dona ais la percepció de l'asseguranpa d'atur.
acreedors per treball personal una preferencia igual,
FRANCESCSARDA
per a cobrar els seus crédits, sense haver d'esporar
el resultat de la Junta de creditors.
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Caí una mobilització del moviment obrer (fotos. Toni)
capacitat d'intervenir directament en les oficines de col-loca ció.
—Podries concretar mes la
qüestió del patrimoni sindical?
—Sobre el patrimoní sindical, cal veüre quin és el que
petany ais empresaris i quin el
que pertany ais treballadors.
Aixó no obstant, el patrimoni
que pertany a la UGT ha d'ésser tornat al 100%, i peí que fa
referencia a aquest patrrmoní.
així com el d'altres centráis no
podem permetre cap tipus de
tergiversa ció ni de concessió a
la patronal per part del govern.

Els groes volen fer-nos
la competencia

—Explica'ns qué vols dir
quan parles de la negociado
colectiva?
-,
—En relació a l.a" negociació
col-lectiva hem d'aconseguir
que com a míním el govern
- aplíqui els acords signats fa
poc a la OIT. Dones en aquests
moments el govern está fent
. una interpretado molt seva de
la llibertat sindical. La UGT ens
estem donant perfecte compte
del que representa una llibertat sindical retallada, dones
encara que avui día les centráis siguem legáis no tenim ni
atribucíons ni competéncies
jurídiques per intervenir ens
els diversos ámbits de la vida
social, económica i política. El
govern ho sap molt bé i d'aquí,
el que per ün costát mantingui
aquesta situacieV i-per un altre
vulgui competir amb les centráis a travers deis pressupostos de la AISS, mare en definitiva de tots aquests sindicats
groes potenciáis pels antics
verticalistes i recolzats sistemáticament per la patronal.
Un exemple d'aquesta realitat ha estat ía revisió del conveni estatal d'assegurances
que fa pocs dies hem dut a tsrme per primera vegada les
centráis sindicáis. Un deis problemes amb qué ens hem trobat a les negociacions i amb el
que també ens várem trobar
en el mbment de signar-lo és
el del paper jugat per aquests
sindicats groes. En un primer
moment la patronal ens intentava imposar la presencia a la
mateixa taula de negociacions
d'aquests sindicats autoanomenats independents. Finalment aconseguírem, en funció
del procés democrátic del qual
<ells varen restar al marge la
seva marginació de la nostra
taula de negociacions.
—Pero, la patronal s'hi va
conformar?
—No, la patronal es va reservar el dret de negociar paral-lelament amb elles, aixó

L'objectiu principal és la
consolidació organizativa.
ens fa pensar que la CEOE está jugant cada vegada mes a la
no normalització de les relacions industriáis. I ho dic en
funció de qué el president de
la UNESPA, la patronal del
sector, senyor Félix Mancilla,
és membre del comité executiu de la CEOE. Per nosaltres el
fet que UGT i CCOO hagin iritentat arribar a alguns mínims
acords amb aquesta organització i que tot quedes en paraules, i que per un altre costat la
CEOE estigui jugat un paper
regressiu ens ha de fer veure la
importancia que té prendre la
iniciativa que deia abans i tallar el pas a aquest posicionament de la patronal que pot
desembocar en una conflictivitat incontrolada i que solament, beneficiaría ais que Testan provocant, és a dir, a la
dreta.
—I per l'atur qué proposeu?
—Cree que s'han de prendre
rápidament mesures, algunes
de les quals sembla ser que ja
están en estud¡¿ com la supressió de les hores extres, la
supressió del "pluriempleo",
etc. i en definitiva es tracta de
potenciar per tots els mitjans
la creació de nous llocs de traball, d'aggna manera contemplat ja en els acords de la
Moncloa. Tanmateix cal posar
en evidencia la vaga d'inversions que cal que s'acabi i per
un altre cantó cal concretarla
quantitat destinada a inversions publiques. Cal recordar
que el que no tots els aturats
estiguin amparáis sota l'asseguranpa d'atur está provocant
un seguit de situacions inaguantables a segons quines
zones. I aqüestes situacions
només es poden traduir (encara que no es vulgui veure així)
amb l'augment de la violencia
de tot tipus al carrer. El que
vull dir és que en lloc de mes
policía al carrer, mesura solament dirigida a- controlar la
conseqüéncia, calen mesures
concretes i ¡urgents per evitar
que l'espiral violéncia-policia
no continü augmentant.

JOSEPMaSERRA

10 anys de la mort de Josep R o vira (1902-1968)

Una vida al serve i de Catalunya i
del Socialisme

litar!), el localitzen a Valencia.
A la segona ordre d'en Prieto
deixa la pressó, pero és novament reclamat per la policia
controlada pels comunistes.
Malgrat tot, signa nomenaments militars de la seva divisió —ja en plena liquidado— en
el ButJIetí Oficial de l'Estat (!) i,
altre cop en la pitjor de les cladestinitats, treballa en la reorganització del partit i en la resposta a l'indignant "procés de
Moscou a Barcelona" (1938).
Acabat el vergonyós procés, és
de nou detingut i empressonat
a \a M0G6Í; rGrtát*aÍ"';TrÍ"ühai
de. Espionaje y alta Traición",
amb la petició fiscal de pena
de mort (l'única que hi haguél), el Tribunal s'en desdiu i
el passa ais "Tribunals populars". Ja no será jutjat i el día
abans de Centrada deis franquistes a consegueix sortir de
la Model, avalant al mateix
temps la sortida de varis comunistes (ironies del destíl).

Aquesta setmana s'hán complert 10 anys de la mort
de Josep Rovira i Cañáis. El 14 de febrer de 1968 moría
a l'exili. a París, una figura senyera del socialisme i de
Catalunya. Recuperar la seva memoria es quelcom imprescindible per ais socialistes de Catalunya. I és també
una tasca inajornable per ais qui vulguin historiar capítols difinitius del nostre país, des de Prats de Molió a la
Resistencia antifranquista, passant peí 6 d'octubre del
34 i la guerra revolucionaria del 36-39.
Per sort podem ja anunciar
com a segura l'apárició d'un
llibre del mateix títol que el
Drssent' árticle^psr.-l2 ^protíSra __
festa del líibre. Én eü, sota l f animació incansable de la que
fou companya d'en, Josep Ro- .
vira, la María Manonellas, diversos companys de la vida i
treballs polítics d'en Rovira entren amb mes profonditat en la
seva biografía.
; Serveixin aqüestes ratlles
com a homenatge i, sobretot
com un mitjá mes de retroba-.
ment, en especial per ais joves, deis orígens i la historia
del' moviment socialista a
Catalunya.

De Rubí a Prats de
Molió
Fill d'un paleta i d'una treballadora del "textil, Josep Rovira neix a Rubí el 21 de novembre de 1902. Malgrat ser
rabiosament anticlerical, el seu
pare el volgué fer estudiar i el
dugué a l'únic col-legi accepta' ble, el deis Maristes. Aixó sí,
negociant préviament la no assisténcia ni a la Misa ni a la
classe de Religió. Ais tretze anys pero, en Josep ha de comengar a treballar acompanyant en l'ofici al seu pare i assistint a cursos noctuns de segona ensenyanpa aTEscoia Industrial de Terrassa. I, amb tot,
encara tenia temps per a fer
amb altres joves un setmanari
local nacionalista, "Sava nova",
L'any 23 entra en files i per
negar-se a anar a la guerra
d'África deserta passant a
Franga on entra en contacte
amb en Maciá. . Després .de
realitzar diversos viatges clandestins a l'interibr enviat per
l"'Avi", en Rovira esdevé ho-

me de confianga seu i será el
cap d'una de les dues columnes que intentaren l'operació
[miliar* de Prats de Molla
( ! í326). béspreá7dé! procés i
d'una condemna de tres m e - '
sos, s'asilen a Bélgica, des
d'on eri Rovira marxa a América.
.-..';/ y . V
'' '-•

Altre cop a casa. La
Catalunya autónoma
No torna fins Tany 32,
presentant-se a Maciá. El president l¡ volia oferir una Conselleria i l'encárrec d'organitzar
una forpa militar catalana. En
Rovira només accepta un lloc
de funcionan de Cultura. Malgrat la insistencia d'en Maciá,
el lloc d'en Rovira esta va ja
decidit per un partit obrer. Arran d'aixó, en Tarradellasii come nta va f a poca la Maria Rovira que en Josep "es va equivocar, ja que el vell se Testimava tant, que l'hagués fet el
segon home de Catalunya"..
La capacitat i la iniciativa
d'en Rovira es multiplica. Forma el Partit Cátala ^Proletari. i
a l cap d'any del 32 ingressa al
Bloc Obrer i Camperol (Bloc).
Reorganitza i dona empenta a
TAteneu Enciclopedia Reprén
l'edició del setmanari "LHORA", que sovint fou motiu
d'escándol i segrestament per
part de 1a policia. Organitza els
Grups d'acció del Bloc (GABOCS), joventuts preparades
militarment i que realitzaven
operacions llampec.
El 6 d'octubre del 34 en
Pep fou el cap militar de I'Alianca Obrera. Després de la
desfeta es mou en la semiclandestinitat organitzant la solidaritat amb els presos. Clausurat
l'Ateneu Enciclopédic, es refugien en un altre Ateneu obrer,

Amb la seva filia Mireia (foto: María Manonelles)

De la resistencia a la
creació del M.S.C.

Róv/'ra, cap de la 29 divisió sense necessitat de galons
(Foto. Arxiu de la Ciutat. Barcelona)
l'Ateneu' Politécnic, que els
ofereix la Unió Socialista de
Catalunya. El novembre del 35
intervé amb la majoria del Bloc
en la creado del Partit Obrer
d'Unificació Marxista - (P.O.
U.M.).
El 19 de juliol del 36, en
Rovira és deis primers de sortir
al carrer a parar.els peus ais
militars. Se'ls troben a la Pl.
Universitat. Els subíevats responen engahyosament —com
a d'altres llocs— amb el crit de
socialista Prieto (que no en sa-

bia res de la detenció d'un mi"¡Viva la República!" Al costat
d'en Rovira cau en Germinal •
Vidal i molts altres companys
poumistes. Entra, en representado del P.O.U.M., al Comité
de Milícies Antifeixistes, pero
el 8 d'agost ja el trobem al
front d'Osca organitzant les
Columnes de Milicians del partit amb una constant escasse-"
dat d'armament.

Els "Féts de maig"
- D'entre les seves forces, en
Pep forma un batalló de xoc, el
"Batalló. Rovira". Solament
amb una part d'aqüest batalló
—sense desmantelar en cap
cas la que fou divisió 29—, baixen a Lleida el cinc de maig del
37 per parar la persecució i
trencar el setge que els comunistes estaven fent contra els
locáis deis partits i sindicats
d'esquerra. Obliga a signar un
armistici al cap d'aviació procomunista comandant Reyes i
a en. Vitar de l'Esquerra Republicana. En plena furia éstalinista, quan ja s'havia prohibit
el POUM i havia "desapare• gut" í'Andreu Niri, el General
Pozas, ara filocomunista, i el
mateix que el 34 detingué
Companys i al Govérn de la
Generalitat, reclama Rovira al
seu quarter general, oh és detingut el 19 de juny, amb l'acusació d'haver abandonat el
front. També en Rovira "desapareix" de Jefatura, pero grácies a la rápida intervenció
deis seus companys i del mateix ministre de la guerra, el

A Franpa, després de passar
per un camp de concentrado
d'on surt com a paleta, s'instala a St. Etienne (prop de Lió) i
fou principal organizador d'un
"Servei d'Evasió", que s'encarregava de traslladar perseguits
a Anglaterra i Argel —via
Perpinyá
Pirineus
Barcelona— en col-laboració
amb els servéis d'\ntel.l\géncta
anglesos.
La guerra ha cremat moltes
coses. Els temps son també d¡ferents. Rovira i altres companys decideixen que han de treballar amb una eina nova. Organitzen a Catalunya el "Front
de la Llibertat", amb finalitats
de resistencia i solidaritat antifeixista.
Acabada la guerra mundial,
Rovira és inspirador i persona
clau en la tasca de convencer
ais antics poumistes, que juntament amb altres socialistes
(de I'U.S.C, de la U.G.T. i
C.N.T.-trentista, i fins i tot del
P.S.U.C.) cal unir tots els socialistes de Catalunya en una
forca política de nova planta i
oberta constahtment a noves
síntesis integradores. Així neix
a primers del 1945 el Moviment Socialista de Catalunya
(M.S.C), un deis precedents
de la Convergencia Socialista i
del P.S.C.
En Rovira, malgrat fer dos
viatges clandestins a l'interior
el primer el febrer de 1944 i
l'últim l'ány 47 amb motiu de
la mort del seu pare, resta
sempre a Franca, on els dos
, filis que tingué amb la seva
companya. Maria hi han fet la
vida . A mes de les tasques
própies de la seva militáncia a
M.S.C, treballa al Moviment
de l'Esquerra Europea i en par••; ticularen el seu Consell federal
cátala.
Després de quatre anys d'una malaltia d'arteriosclerosis,
que impossibilitá un home encara pie de vitalitat i afany de
treball actiu' ais 65 anys more
el qui dedica la seva vida al
servei de Catalunya i del socialisme.

RAMÓN PERELLÓ
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L'HORA DE TOT

Malgrat l'última vaga

---«És corrent que pogueñi Negir aís diaria i a les pintádes deis carrers que hi ha boicot a les oposicions, que
els PNN están en vaga. A les facultats, ais instituís, a
les escoles d'EGB i de Formació Professional, els professors no numeraris no fan classe. Molta gentes pregunta que per qué. Mirem d'analitzar-ne les causes.
Els PNN es varen manifestar a la Plaga Espanya
La darrera vaga proposada
peí moviment de PNN s'ha pogut interpretar de diverses maneres. Així com a Barcelona
feren vaga mes de la meitat
deis professors, a Girona, per
exemple, ningú ha seguit la vaga. Aixó demostra una mica el
caos en qué es troba el moviment de prafessors no numeraris.
Les dues posicions que s'albiren, almenys al districte de
Barcelona, son la deis partidáris de la vaga per tal d'aconse-

guir la congelado de les oposi.cions'i la creado deis contractes del professorat, i la deis
que s'han desmarcat de la vaga perqué están a favor de la
consegüent estabilitat económica i laboral que aquesta
condició comporta. No deixa
de ser una posició rriolt cómo, da davant d'un problema que
cada día es complica mes per
culta de l'apatia i el cansament
que representen les mobilitzacions. També sembla prou ciar
que en aquests moments con-

tinuar una vaga que no té el
suport de la majoria deis professors és una posició qué no
aporta solucions i que no fa
res mes que enterbolir encara
mes el panorama tan negre de
l'ensenyament al nostre país.
Perqué si a Barcelona encara hi ha hagut un quaranta per
cent deis professors que han
fet vaga, a altres llocs, com a
Girona, no hi ha hagut prácticament ningú que li dones suport, ¡ les classes han continuat clarament.

cinema
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des" per tal que el nivell de
l'ensenyament no s'espatllés,
pero que tampoc no defensessin uns nivells de selectivitat
que no tinguessin altre criteri
que el de la capa cita t professional, ja qué l'ensenyanca al
nostre país está passant un
moment crucial i és un deis
elements básics per tal que les
generacions futures tinguin un
graü de cultura elevat.

CARLES CARDONA

dóriés

Tot ballant el darrer tango
: Tots hi estem una mica o bon
tros, de retratáis, en El Darrer
Tango a París, l'excel-lent pe.lícula d*en Bernardo Bertolucci. Hi
ha mes humanitat en uns pocsfotogrames d'aquest tango que en ;
la totalitat de moltes pel-lícüles,
per Margues que sigúin.
Les trobades a morases, eróti- .
ques, violentes i a la vegada tendres, entre un home madur i una
noia, permeten un retrat admirable per lucid, deis nostres desigs
mes enllá de les normes i deis
rols que ens han estat imposats
per una societat repressiva. L'exaltació del sexe, viscut sense tabús, ens porta a una afirmació
plena de Thome i de la dona. I
també, i de retruc, en Bertolucci
ens planteja Tesfereídor buit de la '
soletat, com a preámbul de \a
mort.
Tot el tango oscil-la entre el sexe, com a afirmació de la vida, i el
seu oposat: la fi d'un mateix.
*
Bertolucci proposa una inexorable reflexió ais espectadors. Reflexió que ens obliga a mirar dintre nostre, i —de veritat— fins arribar al fons.
i
És una obra rica, plena de matissos i d'intencions que configura
^.
tot un món que desitja tornar a un
principi, sense trabes, quasi pur,
quasi animal. Es així que en un
moment de l'obra els dos persoríatges obliden el llenguatge, l'expressió deis pensaments per mit', já de la paraula. I els dos es posen i
'•'"'
a "parlar" amb els sonsonomatopeics deis ocells i deis galls i les 7
gallines.
*
-•'-•.•< ~
La peNícula, per la seva narrativa i estructura, i també peí seu
resultat, és, sense cap mena d'e-

Háverit vist tot el problema,
el mes aconsellable seria que
es mires de renovar la coordinadora de PNN perqué hi fossin representades totes les opcions que es preñen i no respongués aís interessos d'una
minoría que va a la coordinadora estataf amb una representado que no li correspon.
Sembla que en aquests moments Túnica sortida viable seria la d'ácceptar de negociar
amb el ministeri unes oposicions que no fossin "regala-

María Schneider, protagonista de "El darrer tango a París"
xageració, uña obra mestra. Una
obra que, evidentment, ens demana un major esforp en la seva
comprensió pero que ens ofereix
molt mes en els seus plantejaments.
Els intérpretes son punt i a
part. Sobretot en Marión Brando i
la María Schneider. Ara ens és
impossible imaginar unes altres
cares i unes altres actituds en
aquests personatges que no siguin les d'aquests actors. De bell
antuvi, i sens dubte, en Brando és
l'home cansat i ressentit i la María es la noieta perversament curiosa. Son ells i és així. En Marión
Brando está extraordinari, i per
una vegada sense trampes, i ella
aporta visceralment la veritat de
la seva rebel-lió.
/
Totes les trobades en el pis
buit suen sexe. Heus ací la rao de.
l'escándol fariseu, quan la seva
estrena ais anys 72 i 73. El pubis
negré i agressiu de la Schneider i
él ciil d'en Brando forenfetspu-'
nyents per a una Europa que es
creía alliberada.
El pis buit a rimaginari carrer .

de Jules Verne a París és una illa
de llibertat encerclada per tot un
món pie de codis anihiladors.
Món que se'ns mostra mitjanpant
el de cadascun d'ells i els personatges que els envolten: la dona
d'ell, que s'acaba dé suicidarle!
seuamant (Massimo Gírotti), i el
promés de la noia (Jean-Pierre
Leaud).
Amb el temps la noia perd cu-,
riositat i interés envers l'home
madur, que en certa manera la vol
"educar". I p e r la seva part ell;
desfogat ja del seu ressentiment,
comenga a sentir quelcom per
ella. Quan aquest amor foll está a
punt d'acabar, l'home li proposa
una solució convencional, i la
noia, ja disposada a acceptar un
casament burgas amb el seu promés, el rebutfa. Tot s'acaba. I perqué no hi hagi dubtes, el mata
amb la pistola del seu pare.
Aquest es el darrer punt de reflexió que ens planteja aquest
darrer tango. Una pel-lícula i j n pressionant. De debo.

XSERGÍ SCHAAFF

La infidelitat
al Senat
El Senat no ha^aprovat la
proposta de llei de despenalització de radulteri i de l'arnistancament, aprovada en el
Congrés de Diputats, tot i que
l'esmená presentada pels socialistes no havia estat tinguda
en compte.
. Els socialistes vám demanar, quan corresponia, que la
despenalització de l'adulteri
fos total, ja que des del punt
de vista jurídic la supressió del
tipus delictiu d'adulteri i amistancament del Codi Penal, implica conseqüentment la supressió de totes les referéncies
legáis, com el Codi Civil.
Per contra, la proposta de
llei presentada peí govern al
*
Congrés de Diputats i que hi "Jo també sóc adúltera",
fou aprovada continua mante- . lema de les feministes
nint la figura de l'adulteri en el
Codi Civil com a causa d'inca- defensem—, deixa r a lá vol un- .
pacitat per indignitat a l'efecte " tat del testador la opció a desd'heretar. Aixó implica que un heretar al cónjutge adúlter, si
jutge civil ha de declarar en . és que aquesta és la seva vouna sentencia si ha hágut luntat, pero en cap cas han de
adulteri o no en el cas que algú ser terceres persones, per mes
impugni aquesta herencia al- drets que es pensin que teñen,
legant que la persona que he- les que decideixin sobre
reta no és digna d'heretar per aquest tema, emparant se en
haver comes adulteri.
figures tant discutibles com la
Ara ens trobem dones amb indignitat. Aquests conceptes
una proposta de llei que no és han de desaparéixer totalment
congruent i que per rao de la deis Codis, ja que formen partseva incongruencia ha estat, de l'exclusiva intimitat i Ijibertat de les persones.,
rebutjada al Senat.
Quina solució cal donar a
ROSATORNE i
aquest problema?, óbviament,
—i aixó és el que els socialistes
GEMMA SABATÉS

Amb Els Joglars presents

-

La caneó també
va dir NO
•. L'actuació, al Palau d'Esports de Barcelona, que va
. reunir la flor i nata de la Canco, fou un acte de solidari• tat i suport al grup de teatre Els Joglars. que están pen; dents d'un consell de guerra per l'estrena de l'obra "La
\ Torna", que l'Exércit ha considerat que era un insult a
les forces armades, cosa que ha provocat la detenció
..del director del grup, l'Albert Boadella, que, amb els
seus companys, está pendent del consolide guerra que
se celebrará a fináis d'aquest mes. '.-••

Els Joglars hi eren

\.

"Entre el públie ¡ rebent el
suport de tothorri que es trobava pels passadissos hi havia \
els components del grup deis V
„Joglarsr Estavén entre tristos \~.?
emQcionats alhora, tot ¡ que no
deixaven de teñir un aire de
serenitat malgrat la situado.
Quan va sortir en Quicó Pi de .•
la Serra, que fou el primer que .
actué, a l'interior del Palau no
hi cabía ni una mosca. Fou rebut amb grans aplaudiments, i.
va dedicar les quatre canpons
de la seva actuació ais Joglars.'
• Com sempre, amb el gran malabarisme -amb qué toca la
guitarra, en Quico va trencar el
primer gel i va escalfar l'ambient per á les altres actuacions. Tot seguit, el presentador, de l'acte, en Jordi Valles,
que ens varen dir que és ún especialista en "happenings" i
festes multitudináries, amb un
estil poétic i un gran" domini
del llenguatge, va presentare!
cantant següent, l'Ovidi Montllor. Serios com sempre, l'Ovid¡ va cantar tres, canpons de
les mes conegudes seves, i les
dedica també al grup teatral
que rebia l'homenatge del públic cada cop que se'n pronun-':
ciava el nom. Després, quan
l'Ovidi es va retirar, va actuar
Ja Marina Rossell, que va interpretar, una. mica mes fluixa
que altres cops, "La presó de
LLeída", dedicant-la aJ'AlbertBoadella. Durant la seva actuació el públie cridava consig-

ñes a favor de la ílibertat d'ex- ,
pressió ¡la llibertat d'en Boa—
;della.-^. ; ;., ; v; y • --.;- -,¿>.;::;¡".;;

Pere Tapies i Ramón " í
Muntaner, xlos estils ; f; María del Mar Bonet, Lluís Llach i Raimon tres sfmbols de resistencia
Fotos: XAVIER SABATÉ
(molt:.:.d¡ferents^;-<,.t;^:^*;; que varen ser presents en l'acte.

nal que omplia de gom a gom
.tañer, que* presentáya un npu
el recinto. La tercera fou "On
conjunt, en el qual destacava
' f t Després; dé la seríosa a c - r
vas" que peí motiu de l'acte
el gran batería Santi Arjsa, que .;
tuació de la Marina Rosell va '
resultava tremendament acdemostré un cop mes el seu
sortiriá la pista en Pere Tapies, ..
tual. Finalment es vaasseure
gran domini d'aíxó de tocar el •
e l qual, des de presentar la se-"^
: ;
: :
1
al piano i va aninciar una canva imaginaria orquestra finé a v " b a n d " . ' : : ; ; r ' i •;••-,,>•.-^ : Hh, : - ?, v x
pó que havia fet fa poc i que
perdre la cartera, río va~fer tot; v Les liles, el Principat, i
encara no té títol. Immedíataamb el seu estil popular i "catment tots pensárem que estael
País
Valencia,
amb
en
xóndo" que va aixecar la moral
r
:
(
/
ría dedicada a en Boadella. En
del públie d'una manera bar-/ ;-B6adelÍa-v-'fr';;^n* ;-i; ^^ S''
Llach la va cantar demanant al
;
bara. Igual que els altres, ell ¿
públie que Tentones, i aquest
també va dedicar la seva ác' Quári en Jordí Valles va
ho va fer aíxí que se la va
tuació ais Joglars. Després del •anunciar peí micrófón, amb la
aprendre, ja que era molt fácil.
bon gust de boca que havia
seva desímboltura especial,
Encara qué no tenia títol nodeíxat en Pere Tapies —la gent
Tactuació dé la María del Mar
saltres ens atreviríem a posarli démánava que repetís les ; Bonet; el públie acpllí la notil¡ el de "No és aixó". Després
canpons, i eli va contestar qué "v cia amb grans aplaudiments.
de
l'actuació es va retirar, i el
hi havia altres companys que
-La Maria del Mar va aparéixer
públie va demanar insistenthavien d'actuár després, i tots,i-}v amb-la seva. dolpor i'la seya '
ment que tornes a l'escenari;
tenie'n él mateix temps— va trí- , sobrietat habituáis) i dedica el
es va fer pregar una estona i
gar a sortir á l'escenari en Raseu número ais Joglars. Va in-.
va
tornar a sortir per tornar a
fel Subirachs, que va cantar^
terpretar dues canpons: Les
com Í els altres,' tres cahpohs^ f Ules/;Témps de Calabruix, ;i •; cantar la (Jarrera canpó; aquesta vegada fou corejada peí pú-.
entré les quals destacava la ¡nquan estava a punt de comént
blic, que ja se l'havia aprés, i
par
la
tercera^va
pujar
a
l'esceJterpretació qué féu de la popud'aquesta maneva va acabar
nari
el
célebre
promotor
Joan
lar "Canpó del lladre"; que ha- i
l'actuació. Pero en parlar-ne
i¿yien interpretat els Joglars.a la ;Í • Molas i H va xiuxíuejar unes
hem de dir que quan va prej
paraules
a
Torella;
tot
seguit
l
a
i^ya^bra^AÍiasSerralioñgayv'^v
sentar la seva canpó nova va
l^qüé^evidentméhtírepreseríta-1; ; María del Mar es va dirigir al
dirigir uns mots al públie afírr
v
públie
i
anuncia
que
una
veu
ili
vá7üh homenatge^al grup; La.;;"•
mant que els partits amb reveu d'en Subirachs es va sentir
havia dít que no podía ínter-f
presentado
parlamentaria no
molt suaument rd'una manera ; pretár la caneó, qué ella vóliá '''•
havien fet quasi res per la llitallada; tal com és habitual en ; ; cantar a continuaciónvi. que en
bertat'de Tactor Boadella. Em
ell, l'actuació ácabá amb una ; caritaria una altra. El públie va
va semblar una mica injusta
"gran ovació, que després d'una Y
cridar i xiular durant uns nioTafirmació d'en Llach, ja que
irargamitja part, ens va portar
• ments, i es va sentir alguna.';
els diputats i senadors catataTactüació d'en Ramón Munr
veu que deia "que la canti, que :
lans han fet moltes gestions
la canti I" Pero la Bonet en va ^
que no s'han pogut fer publicantar una altra del seu reper-ques perqué és un tema molt
tori: "Aleñar", Després poguécontrovertit,
rem saber que la canpó queja
La fi de Tacte va cor"veu estranya" li havia privatv
respondre a en Raimon, que la
de cantar era la coneguda i
gent rebé amb un gran entu; autoritzada-canpó "Qué yolen
siasme. El cantant valencia,
v
aquesta gent . Aixó ens acaba
amb molta serenitat, va inter•;:--de' demostrar que la llibertat
pretar tres temes que, tot ¡que
:. d'expressíó al nostre país és
a molts els despertaren antics*
una cosa utópica, ja que és imrecords, encara son vigents. El
pensable que es prohibeíxi una
' mes característíc va ser el "Di' canpó que ha estát editada per
guerh no", sobretot Testrofa
una casa discográfica t i que té
que diu que "He vist tancats a
Taútorització pertihent.
la presó homes plens de rao",
^
Quan els altaveus présentá• que encaixava molt amb Temren
Tactuació
següent,
que
era
:
presonament d'en Boadella. El
la d'en Lluís Llach, el púbíic va
comiat fou apoteóste, i fou
vibrar í éls fotógrafs qui hi haobligat a tornar a sortir, i intervia ala primera fila es van tirar
preta aquell tema que tots
endavant per ^disparar llurs
hem taral-leiat tants cops: "Al
H aparells a Tído!^ que fou rebut
vent".
;^~ amb una gran aclamació del
Després de l'apoteosi final
í" públíc.CEn Llach, molt seré, i
el públie va anar abandonant
com sempre serios, es va diriel local del Palau deis Esports.
i g i i i al públie 'díent-lí que li semVa ser un deis recitáis de la
í b l á v a ; que 3 la primera canpó
Caneó mes importants peí que
yque cantaría, tot' í haver-la
fa ais participants, fora de Ca•r:T, compost el 1968, encara era
net, deis que hi hem assistít.
:- yigent; d'aquesta manera va
La causa, encoberta per por de
- i presenta r."L'Estaca", i amb els
la prohibició, bé s'ho valia: la
% seus primer compassos el pú r
llibertat dren Boadella i els Jo¿•blic es va posar dret i va core^
glars. I en definitiva era per
y.:
jar fins a la fi la célebre caneó;
íiOpa FAMÍLIES, CATALANES:íp;íí.&^
una cosa per la qual tots hem
; La ségona, com ja primera; la
fáe-Enríe;Jardi ••:'-J^i¿•Í¿4-v^::-í^ "i-í^^;^'^¿-- ; Í^^^ : -^^f^.*>iííí:!'^
estat lluitant mes de 40 anys:
!
:
va
situar
^cronológica
ment;
-Én aquest volúríí. Eriric Járdí ens fa una exposició de les :"• t ¿¿ f^f j " : "" •-}, ''~ ~p\
LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ.
famdies que configuren la personalitat cultural de Catálunya¿x; ^ s ^ ; j 4^_ ;---j?>tó í^afírmant
després; pero, que
¡ t a m b é era yigent; la canpó era
¿ "Si m'heu de fer callar''; que
¿n «ampiar de 1000 FAMÍLIES CATALANES
; també fou seguida peí persoXAVIER SABATÉ
XGRUP «MUNbÓS/rb'EblCibNS K

CASA I FAMILIA,
MAS I TERRA...
CATALUNYA

L'HORA DE TOT

CINEMA. Al cine Arkadín,
s'está projectant ja fa algunes
setmanes e l f i l m del director
Jean Louis ComolH, "La Cecilia", amb els actors Massimo
Foshi i María Carta. L'escena
transcorre v a fináis del segle
XIX, qúan Pere III de Brasil va
concedir un bocí dé térra per
una comuna anarquista experimental formada per immígrants ¡talians. Avíat. comencen a sorgir les inevitables
contradiccions entre la teoria i
la práctica,que porten a la disolució de la. comuna. El film
está basat en fets reals i potsér
justament per aixó és interessant veure'l com a\ document
gráfic.
¡
Esperem que la sala Capsa
contlnui projectant "Las vacaciones de Mr. Hulot'* durant ún
temps suficientment llarg com
perqué tothom tinguj oportuna
tat de veure-la,
MÚSICA. Aquesta setmana el
Zeleste dedica el seu temps a
la música flamenca, amb Enrique Morente i la gent. que
Tacompanyen el día 119 a dos
quarts de 9. El so de la música
del Sur omplirá la sala, potser
massa acostumada al rock i a
la música laietana.
Récordéu que El Palau de la
Música ofereix sempre concerts interprétate normalment
per la Orquestra Ciutat de Barcelona, treient a relluir noms
com per exemple els d'aquest
diumenge, Mozart i Frescobaldi. Els increíbles preus poden
ajudaf a fer venir el públíc (40,
70 i 140 pessetes), pero qualsevol aficionát a la música
clássica es pot sentir cridat i
no només per aixó.
ART i TEATRE. A fa\ta de estrenes rimportants de teatre
aquesta setmana, podrem
veure reproduedons fotográfíques del teatre expressionísta
alemany, que alhora és una interessant mostra de fotografía.
Exposició al Palau Güell (Conde del Asalto, 3), organitzat
per Tlnstitut Alemany ¡Tlnstitut del Teatre de Barcelona.
Encara que es presentí amb
nom estranger, Thomas és un
pintor barceloní, que víatjant
per les terres catalanes ha sabut reproduir amb colors clars,
nets i vius bells paisatges de
Andorra, Calella, Cadaqués,
Eivissa, Benasque i molts altres llocs de la nostra geografía» (Sala Gifré-Escoda, Diagonal, 484).
ACTES DE TOTA MENA. Él
divendres 17 la Comissíó ProCarhestoltes 78, de carácter
completáment universitarí, ha.
organitzat una diada en record
del carnaval, amb nombrases
actuacions de grups tan alegres com La Voss del Trópico,
Orquesta del Maestro Bellido,
Rocky Múntanyola, Sardineta,
La Locomotora Negra, Petritxol 10, Els Sacristans Escarmentáis, Baró Fantástic, Abracadabra, Drac Fafne i molts
mes. La festa es celebrará a la
Zona Universitaria de Pedralbes i durará gairebé les 24 hores, o siguí que ja teniu una
llarga estona per divertir-vos el
divendres."
El dijous, diá 23, a dos
quarts de vuit, en Joan Reventos ens parlará sobre la Constitució i TEstatutde Catalunya, a
una conferencia que ens donará áTAtenéu Barcelonés.

HELENECASANELLAS
L'Hora Socialista/15

Verde: Davant les municipals, dues alternatives clares

dreta o el socialisme"
tats del PSC-R al si de l'anomenada Minoría Catalana votaran les propostes socialistes?

El proppassat diumenge, a l'acte de cloenda del V
Congrés del Partit Socialista de Catalunyafteagrupament es produí una anécdota alhora curiosa
i significativa: tant el delegat suec com l'italiá es congratularen, en llurs intervencions publiques, del
triomf del PSC-R juntament amb el PSOE a les passades eleccions del 15-J. Josep Verde i Aldea, reelegit secretan general del PSC-R, valora així aquest petit "lapsus"...
—Aixó jo cree que es un
argument mes a favor de la
unitat socialista a Catalunya. D'aquesta manera la
gent s'áclarirá i sabrá a quin
partit es refereixen.
—¿Vols dir que no éreu vosaltres els qui anáveu un xic
despistats fins ara?
—No. A les passades eleccions nosaltres vam fer un
plantejament de tipus electoral que ens semblava corréete en aquells moments.
És. evident, pero, que el
temps clarifica les coses, fa
canviar uns i altres. El que sí
que seria un "despiste" és
creure que el temps no passa. que les cóndicions no
canvien i que els mateixos
partits no van variant les seves posicions.
.
—Fem política-ficció: El
malaguanyat Pallach hauria
caminat amb vosaltres vers la
unitat socialista o bé s'hauria
auto-escindit amb I'Agrupado
Socialista Josep Pallach?
—Jo sempre he dit que no
m'agrada utilitzar el nom
d'en Pallach. Cree que
aquest nom és un patrimoni~
básic de Catalunya i del Socialisme i, per tant, no és un
patrimoni familiar. Fins i tot
no cree que sigui patrimoni
d'un partit que fací dogma
de fe "pallaquista". Tots els
partits que han de descansar
només en una persona, per
importants que siguin, son
poca cosa com a partits.
És curios perqué precisament durant les discussions
de la ponencia d'unitat socialista va sorgir un problema de noms a Chora de parlar de l'articulació del Partit
Socialista de Catalunya amb
el PSOE a nivell de TEstat.
Vam acabar posant "articulació o coordinado". Després un company ens ensenyá un article de Pallach a la
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"Gaceta Ilustrada", publicat
al maig del 76, en éí qual es
parlava de l'unitat socialista i
es deia que él Partit Socialis-.,
ta de Catalunya hauria de
trobar la manera "d'articular-se o coordinar-se" amb el
Partido Socialista Obrero Español.
La ponencia d'unitat socialista presentada per Verde i el
Secretan sortint fou aprovada
per al voltant del 85 psr cent
deis vots del Congrés. El diputat Arana, veient que la seva.
tesi no prospera va abandona
les sessions...
•' ,
—Jo no sé res mes que aixó. Per les noticies que'
teníem, semblava que no
marxava del partit.
—Tanmateix, sembla ser
que s'integrará al grup mixte
del Congrés de. Diputats...
—Araría és lliure de prendre la decisió que vulgui. Pero el Congrés del Partit ha
aprovat unes resolucions i si
aquesta integrado es produeix s'haurá d'atendre a les
conseqüéncies.
'

*•'-..
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•-'. —Bé. Nosaltres hem dit
sempre que les votacions les
analitzaríem en cada moment. Jo cree, que hi ha
molts mes punts de coincidéncia amb els grups soda-,
listes i és lógic que aixó ens'
pórti a votacions conjuntes.
—Será aquest el cas del tema deles tres Kistes de competéncies i altres punts del
projecte constitucional... ; .
—El tema de les autonomies el várem estudiar a
fons i ens va semblar que no
era lógica la campanya que
s'havia produVt en aquell moment en el sentit que lajlista
única era la dista nacionalista. Ens va semblar que aixó
1
no era veritat i nosaltres vam
-fer la nostra esrñena de tres
Kistes. Aquesta no coincideix
exactament amb les Mistes
de Socialistes de Catalunya,
pero cree que és un problema negociable i ens podrem
posar fácilment d'acord.

. La socialdemocrécia
com a tendencia -

—Tornant al tema de la unitat socialista, el PSC-R podría
representar, en certa manera,
la component socíal-demócrata del nou Partit Socialista
de Catalunya?
—Nosaltres sempre hem
dit que aquest qualificatiu de
socialdemócrates a nava bé a
un partit com el nostre on hi
ha ales. Ara bé; el tema deis
' qualificatius i deis conceptos
ideológics, i a voltes una mica abstractes, en el moment
que entrem de pie dins una
política real, perd una' mica
el seu valor. Jo pensó que
aquesta afirmació de partit
socialdemócrata potser ért
aquests moments també es
podría aplicar al PSOE. Així
cree que si s'arriba a produir
una integració del socialisme
' cátala en un sol partit, es
produirá també un nou ventall de tendéncies que segura ment no es correspondrá
amb el que eren els partits
abans.
. Malgrat algunes observacions
que li faig entorn del ca- .
Sí a les tres Kistes
rácter poc brtodox d'alguns
partits de la II Internacional,
—De consumar-se el procés Verde i Aldea defensa amb ford'unitat socialista, voldrá dir _ca la voluntat d'integració en
també una integració del PSC- aquest organisme...
. —La II Internacional, pera
R al grup parlamentan Socianosaltres, el que té de válid
listes de Catalunya?
—Aquest no és un proble- és el marc d'afirmació del
ma immediat ja que segons socialisme a nivell mundial.
el reglament del Congrés de Si aquest organisme fos conDiputats els canvis de grup dicionador de les polítiques
parlamentari ño es poden deis partits membres, tant a
produir durant un período de nivell internacional com insessions. Per b£ que nosal- tern,. seria el primer; á
tres, en la nostra ponencia, denunciar-ho.
diem que s'hauria de cons- -' —Peí que fa a l'alternativa
truir un grup parlamentari de sindical, com ha quedat elytetots els socialistas de ma en aquest V Congrés del
Catalunya.
PSC-R?
—Nosaltres fem l'afirma—Vol dir aixó que, encara
que técnicament no sigui pos- ció que els militants del parsible, practicament els dipu- tit han d'estar sindicats en

un sindicat d'orientació so- ' una dimensió molt diferent
que les eleccions generáis.
cialista.
Jo quan veig algú que diu
-La UGT?
..••••'?• ..
- —És evident. Pero s'ha de "per I'Estatuí, ara les muni-..
cipals", pensó qué una cosa
teñir en compte tambó que
no té res a veure amb l'altra.
molts militants nostres están
sindicats al SOC, perqué és . Les eleccions municipals democratitzaran els municipis.
un sindicat que es diu sociaAra bé: la democratització
lista i que és cátala. Creiem
deis municipis no vof dir res
també que dins la mateixa lima d'unitat socialista caídrá '.[ mes que aixó.* Els regidors
serán elegits democráticaarribar a la constitució d'un
ment, pero democráticasindicat socialista únic.
ment es pot continuar fent
Sense negar la possibilitat
l'especulació. ,
... -,-.-;
d'una coMaboració a llarg termini amb els comunistes, Ver-, . Vull dir amb tot aixó que
de apunta la necessitat imme- \ ens deixem d'históries, que
no fem grans problemes de
diata de consolidar per primenacionalisme, perqué el qué
ra vegada l'aitemativa socialises decidirá serán unes aiter- -.
ta a Catalunya...' .
. —Una perspectiva de pro- nativas molt clares: l'alternativa de dretes o la socialisgrama comú a la francesa, i
ta. Per tant jo cree que és abtenint en compte les dificulsolutament necessari que les .
tats de materialització prácforces socialistes, en el nostica que aixó comporta, depén en primer terme de J'e- tre cas les catalanes, vagin
juntes a les municipals. : .
xisténcia d'un partit socialisVerde i Aldea sap que anar
ta fort. I a nivell espanyol és
cap a la unitat socialista té els.
evident que, en aquests, moments, aquesta coMaboració /seus "perills"; Un d'ells, que
t'acusin de "sucursalista" cada
amb els comunistes sembla
que no es pugui donar. El so- dos per tres... - •-'". . . _ . , ,
—Aquest será un tema que
cialisme i él cómunisme a
s'haurá d'aclarir. Caldrá saEspanya son dues alternativos que han marcat uns as- ber qué vol dir aixó de "sucursalista". Aquest és l'argupáis polítics diferenciats. Les
ment que jo cree-que faran
possibilitats de coMaboració
servir les forces de centre i
deponen també de l'actitud
de dreta de Catalunya per
deis comunistes. < atacar la unitat del socialisme cátala i l'absolutament
PÉI sucursalisme
, r;
necessária articulado deis
económic socialistes a nivell de l'Bstat
espanyol. Aquests atacs se
situaran sempre en l'esfera
Per
bé,
que
Verde
es
resisv
política, pero evitaran també
téix a donar una data per a la
sempre de parlar dé sucursaunitat socialista, planteja, pelisme . económic > i social.
ro, la necessitat d'ünes candidatures conjuntes de.cara a les Aquest sí que es dona, l e s
dona molt mes en la dreta.
municipals;...
—Está
claríssim que
/
RAFAEL JORBA
aqüestes eleccions tindran
"„ ' " . ' ' 5 **
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"Pallach és un patrimoni básic
de Catalunya i del Socialisme".

