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, Les enquestes i els sondetjos electorals constitueixen
elements informat\us fácWs de
manipular, tal com ha restat
demostrat en les ultimes eleccions franceses. ,. . .
Precisament a partir de les
enquestes que es feren abans
de la primera volta, que mostraven com a favorits els partits de l'esquerra, la premsa
mes reaccionaria ha presentat
com a derrota uns resultáis
que no ho son. Al contrarióles
xifres indiquen un.avang palés
de les formacions progressistes davant del partit reaccionan de Chirac i deis petits
grups centristes que pul-lulen
al voltant de Giscard. -. - •
Efectivament, respecte de
les eleccions passades, el Partit Comunista Francés ha augmentat el nombre deis seus
escons, i el Partit Socialista —
que esdevé el gran vencedor
d'aquesta confrontado—. ha
passat de 95 a 104 escons,
amb un total de votants superior ais 7 milions, cosa que el
converteix —amb el seu 28%
de vots— en el primer partit de
Franca. .
Si avui l'esquerra no és al
poder, cal atribuir-rho tant ais
atacs -del Partit' Comunista
contra els seus aliats socialistes com a la Llei electoral
francesa. Aquesta llei, elaborada a favor del caciquisme
rural, ha proporcionat a la majoria 89 escons de diferencia a
favor seu, tot i que només ha
tingut 6.000 vots mes que
l'esquerra, d'un total de 25
milions d'electors..
Aixó que es vol fer passar
per una victoria de la dreta ha
constiturt simplement ungreu
retrocés de les forces conservadores, . i aquests escassos
sis mil vots de diferencia
constitueixen una esperanga
important per al futur.
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declara la guerra
Ha comenpat una guerra
entre Convergencia Democrática i els Socialistes de Catalu- nya?
A la llum de diverses noticies i comentaris apareguts a
la prensa d'aquests darrers
dies sembla que siguí així.
Unes declaracions fetes per
Jordi Pujol a Olesa ¡ una dura
réplica de Joan Reventós
semblen, de moment, els
punts álgids d'aquést enfron-

que la hipótesi que devia
tractar-se d'un error o d'una
manípuJacíó malintencionada
deis quí redactaren la crónica
periodística predomina inícialment. Quan Reventós tingué
clara constancia que Pujol es
reafirmava en els seus exabruptes, replica en el curs d'un
míting solialista al Poblé Nou.
"El despit, si bé pot ésser
una explicado, no ha d'ósser
mai la justificació d'uns
comportaments polítics irresponsables. Déiem, l'endemá mateix de les eleccions del 15-J, que a Catalunya "no h¡ havia ni vencedors ni venputs entre les forces democrátiques". El nostre comportament s'ha ade-,
quat fidelment a aquesta
afirmació. Cap atac, cap actitud de fustigament de les
forces polítiques que col-laboren en l'actual política
d'unitat catalana. Pero si algú es pensa que aixó permet
una patent per a la difamado, per a l'atac calumniós,
per a la irresponsabilitat
d'uns comportaments sectáriament anti-socialistes, está be n equivocat (...) La nos-

tra política és transparent, el
nostre objectiu és ciar: l'autogovern cátala, la consolidado de la democracia, la
construcció d'un partit nacional, sobirá, que uneixi
tots els socialistesv de
Catalunya. Es aixó precisaement el que fa por a aquells
que omplint-se. la boca
constantment amb el nom
de
Catalunya,
emprant
constantment el nom de
Catalunya en va, el que voldrien és posar Catalunya al
servei deis seus. interessos
de classe (...) Sortosamerit,
el poblé cátala sap a qué
atenir-se i així ho posa de
manifest amb el seu vot el
passat 15 de juny".

nya és la torna", o que "Marta
les forces i els interessos que
Mata diu el que Ifmana el ses'oposen o retarden el procés
nyor Felipe González".
de conquesta plena de les
Ens esforcem a trobár exnostres llibertats polítiques. i
I d I n o l l i cjirtiHt^iir._^——
plicacions a .aquesta súbita
nacionals. Pero per la banda
Jordi Pujol, a Olesa, corrr".
passió anti-socíalista deis hode CDC, tot fa pensar que hi
diría un castís, "se desmelé- mes de CDC. De moment no
hauna actitud deliberada i un
•. nó',. Afirma, en primer—lloc,
en trobem d'altra que la fruspía preestablert per a atacar
que "CDC te dos clars'eneIracíó per la no reeixida d'un
de manera sistemática els somics: a la dreta la UCD i a
projecte avortat (el projecte
cialistes. :
l'esquerra els socialistes".
del gran conglomerat inteN
En voleu un exemple? VoContinué dient que "el PSC
classista i' "pal de paller", que
leu saber qué prediquen els
depén
directa ment
del
• havia d'agrupar des de la de-,
homes de CDC al llarg i ampie
Una actitud sistemática
PSOE madrileny". I acaba
mocrácía cristiana fins é Ja
de Catalunya? El "Setmanari ~
amb un espetec fina.l: "A
de CDC
\
de Vilanova lia Geltrú", amb
• social-democrácia); el deCatalunya, quan algú s'ha
data del passat 10 de marg,
sencís per la migradesa d'uns •
fet del PSOE, o no és cátala,
ressenya així la conferencia
- result'ats electorals molt per
Es tractá d'una simple eso és anticatalá o anticatalad'un membre de l'Executíva
sota de les espectatives que
caramuca verbal? O és una
nista".
, r
Nacional de CDC (él nom del
ells s'havien creat.
ruptura d'hostilitats? Per part
1
La réplica de Joan Reven- ,
qual callem per vergonya alieI bé: el vast virolai sota la
socialista, és ciar que no hi ha
' tos es féu esperar una setmana)'.
"Assenyalá
el
perill
d'u-j
batuta pujolista no es produí;
el menor interés a gastar
na. Es evident que. hom espena Generalitat colpnitzada,
pero els socialistes no en som
temps amb un enfronta ment
rava una rectificado. Les deés a dir, dominada per
pas els responsables. En tot
amb la Convergencia Democlaracions de Pujol semblaren
aquells partíts que a Catalucas, la responsabilitat escau. a,
crática. Els adversarte son avui
tan, increíbles ais socialistes
nya es declaren autonomisun projecte polític irreal. Péró
uns altres: el partit del goverñ,
tes i partidaris de la Generaais homes de CDC —i mes en
litat, pero partits pels quals
particular al seu líder— els
Catalunya és la torna. Explii escau alió que Antoni Roca com Eduardo Martin, del
vira i Virgilí deia de Cambó: "
PSC, deia que la Llei electoSi la realitat resulta diferent
ral municipal no convenia a
de com Thavia imaginada,
Catalunya, pero que a l'Escreu, no pas que ell hagi sotat espanyol, al PSOE sí qué
fe rt una equivocació', sino
li convé. IMaturalment els
que és la realitat la que s'eSocialistes de Catalunya
quivoca en ésser d'aquella
han votat per I'ÜCD i el
Fa uns dies, pocs, en Jórdi Pu- controlar la concessió de patents.
manera".
.
trobi agradable de ser "cornut i
PSOE" (...) "Opina que.no
Els homes de CDC creuen
jol va negar ais Socialistes de Ara ja tenim qui es dedica á la
pagar el beure". Pero... si en Jordi
es podía permetre que Marara que és possible recomppCatalunya el dret de catalanitat. distribúció de patents de catalaniPujol ho diu...
ta Mata,ens dones una Mico
sar la seva forca política i
Aixó va passar a Olesa de tat. Aquesta patent és negada ais
Entre els nostres "ditxos" n'hi
de com ha d'ésser l'enseelectoral tractant de convenMontserrat i durant la Quaresma. "socialistes de Catalunya".
ha un que diu: "Agafa fama i ponyament a Catalunya, percer a una part de l'electorat
Son coses, son fets, que no
Tots sabem que es tradició en
se't a jeure". Peí que sembla els
qué quan está a les Corts de
socialista que els socialistes
aquella població i en aquesta é- deixen de ser sorprenents: "els
qui tenim negat de jeure som els
de Catalunya, en el millor deis
poca la representado dé la Pas- socialistes de Catalunya" consocialistes. Convergencia no re-. Madrid diu el que li mana el
senyor Felipe González, que
casos son uns antipatriotes i
sió. Tot fa pensar que davant la demnats a rexcomunió i classificorda que de tots els programes
está molt mes a la dreta del
obeim cegament les ordres de
impotencia de clavar-nos un cats a T.lndex deis que no teñen
elecforáis del 15 de Juny passat
que pot dir la UCD aquí a
Felipe González, o que, en el
I.N.R.I. ¡ntentava d'atribuir-nos, dret a reclamar la catalanitat.
l'-únic que propossava unes soluCatalunya"... I etcétera. El ropitjor deis casos som "noSi intentem fér un repás a la
ais socialistes, al paper de Judas.
cions concretes i realitzables a
cataláns",
"anti-catahistoria, bastánt recent, deis fiDe traídors a la seva versió de
curt termini, sobre la política- na- san d'insídies, de petits atacs
calumniosos
noacaba
ací.
Selans"
i
anti-catalanistes".
Així
náis del franquisme podem recorCatalunya.
cional de Catalunya era el de "Sogons sembla deduir-se de la
—pensa l'estat major- de
Tóthom está condicionat al dar qué a l'estiu i la tardor del
cialistes de Catalunya"? Convercrónica del setmanari vilanoví, . CDC— áquests electors, pene1975 alguns ciutadans'de Cataluseu passat i a les tradicions i cosgencia recorda que el programa
él destacat membre de CDC ' díts deis seus pecats, pausanya, com els d'algun altre indret
tums en qué ha viscut. Per a
del "Pacte Democrátíc" deixava
emprá la major part de la seva
ran a atorgar la seva confiande l'Estat Espanyol, várem ser
molts ciutadans d'una certa edat
l'assóliment de TEstatut i, postebrillant peca oratoria no pas a
ca i el seu vot ais nous croats
no resulta ni massa llunyá ni mas- sotmesos a una situació de terriorrhent de la Generalitat, a una
formular les seves propies pode Catalunya. Es una manera
ror i varem sofrir persecució per
sa estrany el temps de les excoetapa posterior a la discusió de la
sicions polítiques sino en dir ' com una altra de tornar-se a
activitats que podrien ser classifimunions També recordem que
Constitució, es a dir "at kalendas
coses tan ¡nteressants com
fer il-iusions.
cades de "patriótiques catalanes, grecas"?;
entrar a engruixír la Mista de l'"ln. que "pels socialistes CataluRAIMON OBIOLS
si es que el terme existeix, d'entre
dex de persones, publicacions i
No cree que siguí cap hipótesi
idees prohibides" tenía la signifi-' élls n'hi havia alguns deis que ara "somniatuites" que si el Presiens incloem entre els "Socíalistes
cació de situar a una persona, o
dent
Suárez
va
decidir
de Catalunya". El terror ens va
grup de persones, a la condició de
entrevistar-se amb el President
forcar a deixar el.pais i veure'ns Tarradellas es déu en gran part,
marginat social.
en la situació, sempre incómoda, sino a tota, a la victoria de les
Els socialistes ens hem d'alede passar la frontera amb moltes
grar de no trobar-nos al temps de
esquerres a Catalunya, sbbretot
dificultáis, ni documents. El" mes de "Socialistes de. Catalunya".
l'l/iquisició perqué ja em veig,
sorprenent, pero, es que mentre
com tota persona que tingui la
Sense aquest resultat de les elecpassavá tot aixó a Barcelona la
gosadia de dir-se socialista a
cions avui ni es parlaría de Genepersona encarregada d'organitzar
Catalunya, exercint la funció filanralitat Provisional, ni en tot l'Estat
la persecució d'aquells "patriotes espanyol serien mercadejades les
trópica de tío de donar escalf a
catalans" era el Governador Civil
les llars deis bons catalans durant
pre-autonomies.
Director: Francesc Vila Abadal.
•
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ndmenat a tant altes activitats
aquesta Setmana Santa que per
En resum/d'aqui plora la criaEquip dé redacció: Francesc Baiges, Xavier Sabaté, Márius Carbl, Francesc
per Franco. Aquest personatge, tura. Hi han plats que costen de
ara es preveu una mica freda. 0,
Navarro, Josep M a Huertas Claveria, Josep M a Serra, Josep Ma Orta, Xaademes de dedicar-se "a la caca
pitjor, fent de teia per a ¡I-luminar
pair. A vegades per oblidar els
vier
Capdevila, Ignasi Agustí i. Josep, Martí Gómez. CoMaboradors: Josep
del catalanista, estavá oberta la propis errors es creu que el millor
les moltes processons que
Antoni González Casanova, María Aurelia Capmany, Joan Barril^ Biel Molí,
vedalji sobrava temps per a teñir es tirar una palada de fems ais alaquests dies, dintre la mes estricNuria Pompeia, Anna Balletbó, Sergi Schaaff, Joan Ramón Mainat, Jordi
simpátiques trobades ¡ algún ápat. tres. Cosa, que com diu Joan Reta tradició catalana (l'auténtica, la
García Soler, Ernest Blanch, Jordi García ,Petit, Xavier Vives, Rafael Maamistós amb alguns personatges ventós, es un altre error": els parbona!) se celebren.per tot el nosdueño, .Xavier Guitart, Jacint Humet, Ramón Perelló, Xavier García, Joan
de la "nostre Catalunya" entre els tits catalans tenim un compromís
tre triangle geográfic.
García Grau, Joan Tudela," Josep M. Baget i Rafael Jorba:
Fotógrafs: Caries X. Prieto, Josep Giralt, Manél Castro, Nati Martí, Pép RiSi tothom es veu condicionat ' que hi havia el repartidor de pa- a col-labórar. Qui trenqui.aquest
bal, Caries Esteban, Tomi Socies. Dibuixants: Corb, Eulalia Sariola. Gerent:
tents de catalanitat. Total: el sa- pacte será el responsable de les
per el seü passat també ho está
:
Jordi Serra.
•'
• • ' - . • . .
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.
crifici d'aquells "patriotes catá- seves conseqüéncies.^
per les diferents funcions que ha
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estrany, dones, que qui s'ha dedi-.
vien'de socialistes!
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triáis un bon dia es vegi temptat a. forta, mai he conegut a ningú que

Una patent de catalanitat...
si us plau!
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Confirmada la sentencia, es manté la reivindicació popular

•
El dimecres el capitá general de la IV Regió militar ColoGallegos' confirmava la
r .ma
sentencia i el divendres els
Joglars eren assebentats d'a. Aquesta decisió. Així dones, la
. condemna era definitivament
confirmada. Era la- cloenda
d'una setmana qué, convocada després dé conéixer la sentencia,
havia
donat
en
ánomenar-se:.setmana per la
llibertat d!expressió. *
Setmana durant la qual
s'han céjebrat un nombre important d'actívitats a moltes
vies de Catalunya incloent elviatge'a Madrid de professio- .
nals de tot l'Estat per fer, una
reivindicació conjunta davant
el mateix .Govern. En els inci-.
dents ocorreguts a Madrid, en
dissoldre la policía les manifestacions pro-llibertat jd'ex-.
. pressió, la contundencia,emprada va prbduir nombrosos
ferits, entre ells una noia del
País Base qué va estar a punt
de perdre un ull i que, a l'hora
de tancar aquest número, en• cara estava a l'hospital. Tot i
, amb aixó, l'activitat de la ilúita
• per aconseguir la sortida de la
ciano, recomana al seu defen. presó deis Joglars^és manté i
sat que torni a, Barcelona ja
cal destacar entre aqüestes
1
que está convencut de l'apli- .
activitats els actes celebrats a
cació de la mateixa.
Perpinyá, i l'unitari dels-pártits
polítics majoritaris celebrat al _.
Amb la reivindicació de TáPalau deis Esports el diven-,
plicaci.ó de l'amnístia
en
dres passat. ;.
. •aquest cas particular s'ha de
seguir defensant, pero, la uni, - Aquest acte comptá amb
tat de jurisdiccions i l'assolil'assis^éncia de representants
ment d'una veritable Jlibertat
d'ERC, FSC-PSOE, PSC-C,
d'expressió que fagi inviables
PSC-R, PSUC i CDC i insistí
casos com, no solament el
en els raonannents que s'han
deis Joglars, sino el deis pe.' vingut usant durant aquests
riodistes de Saida i tant d'aldies per a demanar l'alliberatres.
• . ;,
ment deis Joglars. L'acte, que
va rebre Tadhesió de gran part
deis partits situats a l'esquerGeneralitat: Reglament
ra deis esmentats encara que
i viatge ,
no de tots, va omplir mig Palau.
Una altra de les reivindicaDe tota manera, i encara"
ejons que encara manté units
que resta sobre la taula de les
els diferents grups polítics caCorts,el tema de les interpeltalans és la consecució d'una
. lacions presentades i la proGeneralitat democrática i amb
posta de IIei deis socialistes,
capacitat real de govern. La
•-. l'esforc s'ha de centrar ara, i
democracia interna de la Geaixí ho han entes tots els que
neralitat resta garantida amb
continúen lluitant per l'allibel'aprovació del Reglament, fet
rament deis Joglars, en l'apli—com tot a la Generalitat—
cació de l'amnistia al seu cas:
sota-la dialéctica Presidentúnica eiría amb possibilitats
Socialistes, palesada .en les
reals d'aconseguir que ells, els
18 esmenes. presentades pels
• quatre Joglars que están, a la ' socialistes, davant la soja deis
. presó, surtin al carrer. En
comunistes i la inhibició de
aquest sentit, cal teñir en
CDC i UCD.? El Reglament
1
compte que les seves reprefou aprovat en una protocolasentacions de la Torna van co-.
ria de i trista sess'ró pels dipumenear abans de l'aplicació- . tats i senadors catalans amb
de l'amnistia i que el mateix
importants ahséncies (16).
advocat d'en Bóadella, ValenD'altra banda, els contin-

XIU XIU AL PALAU

t

rs

es negocien els preus deis diferents productes del camp.
També en el decurs de la
setmana, i mentre cada vegada, és mes forta la pressió popular per a exigir la seva immediata convocatoria, la -íle'i
d'eleccions municipals s'encallava al Senat. L'estancament
al Senat del projecte de Hei, '
propiciat per Tabséncia de la
sala d'un nombre important
de senadors ucedistes, afegeix
un nou retrás a la celebra ció •
d'aquestes eleccionsen determinatS'municipis de Catalunya son poc menys que vitáis
per a la supervivencia del ma- <
teix.

Congressos per la unitat socialista

guts déla Generalitat i el carácter de la mateixa poden
quedar molt aclarits amb la
propera visita á Madrid del
President i consellers polítics i
•alguns deis sense cartera.
Quan tornin sabrem d'una vegada si s'aprova el manit decret sobre el bilingüisrrie i si
un President deNla Generalitat
mana mes que un Governador
Civil o un conseller mes que
un subsecretari d'un ministeri.
També sabrem si s'acaben
d'engegar les primeres transferéncies de la Comissió
Estat-Generalitat qué, malgrat
el que es digui, está forca encallada.

Fi de la vaga de tracto rs
La vaga de tractors, o
"tractorada" com se l'ha cónegut, s'acava a mitj'ans de
l'anterior setmana. Deixañt els
coméntaris valóratius per un
estudi mes ampli en altra part
• d'aqúesta mateixa revista, cal
constatar aquí el desencís
que, en determináis sectors
pagesos ha produít l'acabament de la vaga, així com la
importancia, peí gran nombre
de pagesos ¡mplicats, d'aquesta acció reivindicativa.
Les conseqüéncies d'aqúesta
vaga encara están per saberse ja que a hores d'ara encara

En el darrer cap de setmana es produía el Congrés. de .
les. Joventuts Socialistes de
Catalunya,
vinculades
al
PSOE. En.ell, s'arribava ,a l'acord d'anar cap a la unitat
amb el Moviment de Joves
Sociaíistes de Catalunya, or- .
ganització associada al PSC
que, celebrará el seu Congrés.
els dies 8/i 9 d'abrih .
Aquest és eun un altre element que cal afegir al procés
d'unitat socialista. De la importancia d'aquest procés no
cal cercar-ne, massa arguments demostratius ja que la
mateixa dreta s'encarrega de
donar-los. En aquesta línía, cal
enténdre les acusacions fetes
per Jordi Pujol, i malauradament no desmentídes després, contra la FSC-PSOE. Pero aquesta unitat socialista no •
solament atemoritza la dreta
catalana sino que á Madrid .
també fa prou por, com ho demostrén les reaccions d.UCD
en el tema de les municipals i
la mateixa C.onstitució.
La setmana passada ha palesat la feblesa i els veritables
interessos de la UCD i él govern que han format; govern
del qual s'ha demanat aquesta
setmana la dimissió de tres
deis seus membres: Pió Cabanillas, de Cultura, per la seva
impotencia davant l'assumpte •
deis Joglars; Martin Villa, per
la intervenció violenta de la
policia madrilenya; i Landelí
Lavilla per la mórt a Carabánchel del prés de Sallent.
A Sallent, si algún dia hi ha
eleccions municipals, la UCD,
no treurá massá vots. S ho
han guanyat a pols.

FRANCESG BAIGES

La mala llet del Consell

• Hi ha hágut molta mala llet,
hi ha res de nou, s'ultiniará
va dir-nos un conseller a la sortiaquest tema. D'aqúesta forma
da de la darrera reunió del Conels consellers podran prendre's
un parell o. tres de dies de dessell Executiu. La mala llet, ens va
cans, que prou els convé.
explicar no venia pas per discus. Per cert: ara, en lloc de periosions. Un altre ministre cátala,
distes a la Generalitat, si el Serde conducta irreprotxable i, a
vei de Premsa no modifica els
mes a mes, de dretes, estava
olímpicament empipat per les fil- -seus sistemes, els informadors .,
destinats al Palau hauran de
tracions de cada día.. Segons ell,
passár-se a anomenar historia-,
no podia ser que la premsa hadors. Resulta que, abans no t'han .
gués reproduít segons quines frases pronuncíades al sí del Consell . donat -la referencia del consell
han passat una bona pila d'hores.
sense lligar-les al seu context.
Si a aixó hi afegiu que, gairebé
- La darrera reunió gira prácticament tota entorn del viatge • • semprer ben poca cosa diuen i
que els consellers éstan readverque realitzará a Madrid en Tartits de qué no diguin ni piu, ja
radell.as. Dimecres que ve, si no

m explicareu ,de qué voleu que
parlin els informadors.
El mes important de la sessió
en la que els parlamentaris van
aprovar el Reglament de Régim
interior de la Generalitat, el dis- .
sabte passat, fou, sens dubte, el.
gran nombre d'abséncies de parlamentaris. Setze no van anar-hi.
Els motius de la seva inassisténcia van ser variadíssims: viatges
a l'estranger peí Congrés de ,
Diputats, peus enguixats, grips, .:
reunions indefinides... L'únic que
va aixecar el crit al cel fou en
Caries Martí, senador de I'Entesa: el procediment que s'ha seguit és injúst, va dir. I afegí en- r

cara que la fórmula utilitzada
per a l'aprovació li recordava la
deis parlaments franquistes.
Ara, després d'aqúesta aprovació, els consellers es donen
pressa a fer fitxatges per a les seves conselleries. Tal com ja s'ha
dit, poden triar tres directors generáis i un secretan técnic cadascun d'ells. Mes d'un es limitará,
de moment, .a escollir-ne solament un o dos. Díuen que, fins
que no hi hágin fets alguns traspassos, aquests col-laboradors
no tindrien gota de feiná.

MARCELÍ CAMACHO rebia l'altre dia al seu escó de
les Corts una inesperada missiva. Es tractava d'un paper
blanc, en el qual un grup de
diputats de la UCD havia escrit uns quants mots. Per situar Tacció, diguem que ens
trobávem en la sessió del
Congrés que discutía el pro-.
jecte de llei d'eleccions municipals que s'estava allargant
fins altes hores de la nit i que
havia d'acabar a les cinc de la
matinada. En Marcelí, s'ho va
pensar
diferents
vegades
abans d'obrir la missiva, pero
a la fi s'hi va atrevir i quina no
seria la seva sorpresa quan en
va llegir el contingut: "Marcelino; macho, tu que defiendes
las reivindicaciones de los
currantes, ¿por qué no intervienes y pides que nos paguen
las horas extras?".
Home, que no és aixó. Entre aixó i el "Diputado cabrón,
trabaja de peón" hi ha molta
distancia. Hom proposaria per
a resoldre el problema la fórmula "Diputado trabaja de
diputado, pero trabaja honrado". I realment, molts de la
UCD... Bé, callo perqué com
que aixó. de la llibertat d'expressió encara no está massa
ciar encara no ens en fiem.
L'ASSEMBLEA DE PARLAME NJTARIS, o quelcom de
semhlant, es va reunir al Palau
de la Generalitat, el dissabte
passat. No entrarem aquí a
criticar que sé'ls convoques
pera prendre part d'una forma
mes aviat folklórica en l'aprovarn^nt del Reglament intern
de la Generalitat ja que tot estava ja decidit; no, no "atacaremos por ahí". Atacarem per
un altra banda. I és que no está bé, que me'ls facin sense
per ordre alfabétic perqué
després resulta que asseuen
junts ais Lópezs. i, ciar, que sí
Raimundo que sí Rodó, surten
unes
combinacions
molt
estranyes.
A mes a mes que després
un no sap si els diputats i senadors qué van faltar ho van
fer perqué no vqlien intervenir
en el protocolan acte o perqué
no volien seure al costat de
qui els havia tocat per lotería.
El Busquéis, que és hábil—
record de les seves époques
de militar— es va muntar una
táctica hábil i va arribar tard.
Es ciar, amb Ja batalla ja comencada es va asseure on va
voler..
Aixó sí, quan va arribar
l'hora, va votar que sí. Pero
havia dertíostrat el seu enginy táctic. "És que els de la
UMD sou la pera" va comentar un diputat aprop d'en Xirinaps que amb aquests sistemes democrátics sempre me'l
posen l'últim.
AL PALAU DE LA GENERALITAT, per cert ens va fer
gracia tomar-hi a alguns periodistes. Ara ja ni rodes de
premsa en acabar les reunions
del Consell. I el Reglament
aprovat diu que les reunions
del Consell son-secretes. I els
periodistes, qué? A parlar de
fútbol? O de popets? Estem
molt "mosques".

ANDREU SEGUÍ
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msBmm———mS'está cuinant el centre cátala

Ucecrem xup xup
La creació d'un partit democrátic ampli i establejen el si
de la dreta catalana és una aspiració compartida per basta nts grups i partits. Vista l'evidéncia —que no^s,posible
un centre sense ucédé, sense la benedicció d'eTTSuárez—
algunes torces que havien atacat el cavaller de Cebreros
el juny passat per antinacionalista i oportunista están disposades a empassar-se els seus mots i fins a on calgui.
És el cas del club Maritain (rebotáis de la Unió
Democrática)^ el Centre
Cátala i la Lliga (amb alguna excepció), que-després
del pobre balanc de l'última
carñpanya electoral han
decidit fer cas de la clássica dita que diu que "si no
pots guanyar el teu enemic,
uneix-t'hi". La idea del nou
centre l'explica en Miró i
Ardévol, que fou dofí d'en
Cañellas i ara és al Maritain, sobre la base d'establir un possibie comité
d'enllac de la ÜCD catalana
deis Sentís, Jiménez de
Parga, Moreta i companyia: s'intentária una fórmula unitaria semblante la
del PSC i la FSC (PSOE).
Una de lescartes que per-,
metria que la Onió del Centre de Catalunya (Centre,
Maritain, Lliga) jugues fort
és l'existéncia d'un preside nt prou atractiu per ais
ullets d'en Suárez: en Ca-^
ñellas o en Duran Farrell.
Tanmateix en Duran
Farrell, conegut home de
l'empresa que gaudeix d'un
prestigi mes que considerable al Govem (ais darrers
govems, si volem ser mes
exactes), tot i que se sent
temptat per la política, no
veu gens clares les possibilítats d'aquesta "Unió de
Centre". Segur que no jugará per aquest cantó. El
cas d'en Cañellas és diferent. La presidencia d'en
Cañellas a la "Unió de Cen- .
tre", a mes de su posar un
diputat per al goverh, implicaría quelcom de mes important per a la UCD: el reconeixement de la Democracia Cristiana europea en
la qual elnom de Cañellas
apareix a la boca deis dirigents alemanys, italians o
belgues cada cop que el
partit governamental flirteja amb la Democracia Cristiana europea per a poderse apuntar una etiqueta
com aquesta. "Si el sr. Cañellas es decidís a entrar a
la "Unió de Centre" no hi
ha dubte que seria un president de proií categoría"
ha dit resmentat-Miró.
D'altra banda, les entrevistes amb en Cañellas poden estar molt endavant, ja
que el seu despatx a la
Unió Democrática está
quasibuit de papers i llibres. Segons tots els indicis ja deu haver trobat un
lloc mes adient per a
col-locar-los: la presidencia
de la "Unió del Centre". Un
aItre detall significatiu: fa
poc que ha aparegut una
nota amb la firma d'en Cañellas a algún diari barceloní en la qual les sigles

L'Hora Socialista/4

"UDC" "UCD V ápáreixen
canviades. Tot i que él lapsus de la máquina del líder
democratacristiá pot haver
fet de les seyes, també pot
molt ben ser que hagi tingut un lapsus de claríssimes ¡nterpretacions freudianes.

Dimecres, 15 de mar?
—L'Uníó de Pagesos, en diverses assemblees celebrades
entre els participants de la
"tractorada", ha decidit de posar fi aquesta manifestado.
—Agustín Rueda Sierra,
pres de Carabanchel, ha estat
torturat i mort per alguns funcionaris del penal.

La UCD infla les xifres
Aquesta setmana han
comencat a aparéixer números de militants de la
UCD deis Sentís,.Jiménez,
Moreta i cia. Parjerh de
4.150 afiliáis a Barcelona i
10.000 a Catalunya.
- . Segons fonts. ben ihformades aqüestes xifres es
deuen haver exagerat per a
donar una imatge de partit
que va endavant, que creix,
ais ulls de l'opinió i ais d'en
Suárez mateix. "La Vanguardia" va arribar a donar
aquesta noticia, poc rellevant, a un lloc tan preferent
com la segona página de tipografía. No oblídem, pero,
que en Sentís és conseller
d'aquest rotatiu. D'una manera o altra, el cas és que la
UCD a Catalunya vol reforcar la seva imatge de cara
a la formació de centres
parallels amb la mirada
posada en Suárez. La pre-.
sen cia de Strauss el dia de
Rams i altres dirigents democristians amb la "UCD"
catalana, respondria
a
aquests esforcos per a homogenitzar i donar empenta a un partit nascut d'avui
a demá, amb un resultat
electoral que no va passar
de discret.
Pujol/ Quo Vadis?
Un altre centre cátala
existent és la Convergencia
Democrática. Les darreres
setmanes ha corregut el rumor del possibie pacte de
la Convergencia amb la
UCD, pacte sempre, desmentit pels homes d'en Pujol. Els termes del pacte serien aquests: a canvi de
deixar el buit electoral del
centre a Catalunya, donar
el suport al Parlament. Seria un pacte velat, "sui generis", pero clarament possibilista.
- Alió que mes preocupa
d'aquest tema son els indicis que ja hi ha del pacte. El
diputat exclós del PSCReagrupament
Joaquim
Arana ens deia que "fa
temps que la minoría catalana no respecta la disciplina de vot; ho va decubrir en
Verde a instáncies meves,
que no em refiava deis
acords presos préviament;
després, en temes com el

En Car/os Sentís, fará xup xup
o no?
(foto Europa Press) "

de la pesca o la reforma fiscal la Convergencia i
I'Esquerra han. votat diferent del -Partit Socialista
Reagrupament; en una
ocásió, quan es tractava de
la reformj fiscal, vaig dir
ben clarrmént que-no es
podía seguir, la Convergencia, alm^nys si no li canviávem el nom al partit".
•>
o
En Suárez, sense
preses
En Suárez no té pressa a
decidir-se. Es indubtable
que un pacte amb els homés d'en Pujol seria el mes
saborós, encara que agafés
una forma híbrida. Homes
com en Pere Dürán creuen
en la remodelació d'un
centre-centre sobre la base
deis homes del Pacte, pero
amb una estructura diferent. Pero la darrera decisió
qué será? L'olla del centre,
perqué comenca a ser una
olla, nomésté un gust: ucecrem xup-xup. La incógnita
son els ingredients que preferirá el president del Govern a Catalunya. Potser
caldráanar mirar les receptes de la tia Leo per conéixer la resposta.
. %:

Dijous. 16 de mar?
—El President dé la Geheralitat ha manifestat que dimitirá del seu carree el dia que
Catalunya tingui el seu Parlament.
—Aldo Moro," el President
de 1a.DC Italiana, ha estat segrestat per membres de les
"Brigades Rojes". En el segrestament han mort els cinc
policies que li feien l'escolta.

Divéndres, 17 de marc
—S'ha fet pública la confir-1
mació del Capitán General de
IV Región Militar, Coloma Gallegos, sobre la sentencia deis
Joglars detinguts. Els advocáis defensors han manifestat
la seva voluntat de demanar
l'amnistia per Arnau Vilardebó, Gabi Renom; Miriam de
Maeztu i Andreu Solsona.
—S'ha celebrat un acte per
la Llibertat d'Expressió al Palau deis Esports de Barcelona,
organitzat per l'Entesa deis
Catalans, i tots els partits que
li donen suport.

Dissabte, 18 de marc
, —L'aprovament protocolan
del Reglament Intern de la
Generalitat s'ha fet avüi per
part de tots els senadors i
diputats de Catalunya al Palau
de la Generalitat.
—Les Joventuts Socialistes
de Catalunya han comencat
avui el seu 1 ex. Congrés.
- —Del barrí del Clot de Barcelona han sortit els partid-^
pahts .de^ Catalunya^ de la
"Márxa deis Parats''.v

Diumenge, 19 de mar?
—La dreta francesa,s sobre
tot I'UDF giscardiana, ha guanyat la segona volta de les
eleccions franceses.
—30.000 parats s'han trobat a Madrid, per a recordar
que tothom té el dret a un lloc
de treball.
. —Ha tingut lloc la clausura
del 1er. Congrés del Partido
del Trabajo de España, a Mar
drid, ajnb la reelecció de Eladio García Castro com a Ser
cretari General.

iDilluns, 20 dé marc
—S'ha celebrat el Coiisell
Execütiu de la Generalitat, i
s'ha tractat la, qüestió de la
cooficialitat del Cátala, qué
negociará el President en el
seu viatge a Madrid.
—Segons les darreres informacions, Aldo Moro será jutjat avui, en una presó del poblé.
. - . , : . .

Dimarts, 21 de mar? —El PC d'Euzkadi ha reconegut el dret del País Base per
a autodeterminar-se.
—S'está preparant un partit
galleguista i moderat.

QUE PASSARÁ?

PASSÁRÁ .
—Que la nova presó Model
es construirá a Santa Coloma
de Gramanet, és a dir, en.mig
d'un barrí de Barcelona molt
dens, en població.
—Que el dimecres al yéspre
comencenVIes tan enyorades
vacances;-després d'aquests
tres primers mesos de l'any,
que han estat esgotadors, marathonians potser, ara tenim '
cinc dies de vacances, d'es-.:
barjo. .
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Peces-Barba, membre cessant de la ponencia
constitucional: ~

"La UCD esta essent mes
papista que el papa
Gregorio Peces-Barba, diputat per Valladolid del
Partit Socialista Obrer Espanyol, era representant
d'aquest a la ponencia constitucional. I diem que ho
"era" perqué, segons el que alguns consideren maniobra i. d'altres irresponsabilitat, va decidir
abandonar-ne les reunions i no assistir-hi mes, al-legant que s'havia romput el consens i que la posició de
la UCD en certs temes era inacceptable.
Aixó, que ha estat qualificat com a fet polític mes
important des del 15 de juny, i que realment ha tingut
una transcendencia inusitada, té les seves raons, i no
ens les pot exposar ningú millor que en Peces Barba.
—La ponencia, durant l'informe deis seus treballs, us ha tornat a invitar á tornar-hi amb ocasió de la lectura del dia 10. ¿Penseu assistir-hi?
—Haig d'anar-hi per revisar tota la part de Tinforme que es refereix a les sessions de quan jo hi
era. Pero aixó no implica res mes
que aixó, no vol pas dir de cap
manera que accepti la reincorpo- •
ració.
—¿Quina ¡mpressjó teniu de
l'informe sobre er projecte de
Constitució que ha Jet la ponen- .

—I Tarticle 16, on es parla de
l'Església Católica.
—En fi, Tarticle 16, nosaltres
sempre hemdit que la menció de
l'Església católica era totalment
jnnecessária, i aixó mateix opina
el cardenal president de la Conferencia Episcolpal, monseyor Tarancón, pero la UCD está essent
mes papisfa que el papa.
—¿I quin pot ser el motiu d'aquest interés de la UCD, tot í en
contra de T.opinió, de monseyor
Tara neón? —Dones que hi ha altres seccia?
• }- • . - ' . --'
f '<
tors de l'Església espanyota*que~
—Jo cree,que la,nostra retira-,: ho pretenen;'hque son els que
da ha servit perqué del tema de '-. volen defensar la UCD,. * y y ; .
lesautonomies.se'n retires Tinto-; —¿Com valoreu el comportalerable- text' que> havia -presentat r ' ment deis vostres companys a la
la. UCD. El text n.ou,és mes acponencia constitucional?
ceptable en línies generáis, tot i
—Bé, jo cree que .els comque encara noel conec en detall,
panys han fet una mica una dei a Tarticle 32r2,-que tenia per a
fensa de eos de la ponencia, i han
qosaltres dues dificultáis.insupemirat de fer notar, cosa humana-'
rables^ és a dir.Jatmenóió ól'exis- • ment justificable, que no ha cánténcia de la tancada patronal i de ' viat res amb Ja meva, sortida, i
l'acomiadament lliure,. ha desaque la meva sortida no, els ha ¡n-_
paregut la segona d'aquestes
fluít, pero pensó que la mateixa
rhencions, només hi queda la de
insistencia a fer aquesta afirmala tancada patronal, poc o molt
do la fa dubtosa.
s'hasmillorat, pero el que conti1 d'altra banda sí que m'ha
nua .essent inacceptable és Tacestranyat la posició del senyor
tual redaccióde Carticle 28, que,
Solé-Tura, que' suposo que no
a mes i segons he vist al diari EL . deu ser la del PSUC o la del PCE,
' PAÍS, el pare Martínez- Fuertes,
sino que deu ser, segurament, la
representant de la Federació de
del portantveu d'aquests partits a
Religiosos de TEnsenyament, se
la ponencia. - Tatribueix, cosa molí mes greu,
-—¿A qué ha estat degut que la
peí fet que la UCD planteja les- ruptura del consens, que segons
coses en defensa 'd'interessos
que heu manifestat ja s'havia
privats i no d'interessos generáis.
produít fa temps, no hagués sortit.ai la llum pública?
—Tanmateix, J'article de. la
Constitució que fracta de les au—Bé, que jo- he intentat retonomies continua cóntemplant
compondre'l sempre, en fi, el
els dos graus d'autonomia i el
Partit Socialista és un partit molt
període de cinc anys.
responsable, i hem volgut evitar
que es produís Tirreparable. I en—Be, pero així i tot jo cree que
cara tenim lesmans parades, peaixó és menys greu perqué hi ha
ro no per a acceptar la majoria
la possibilitat de superar-ho per a
UCD-Alianza Popular, sino per a
tots. No solament per a les regions históriques sino per a totes, arribar a un acord.
mitjancant un referéndum.
—La conversa de Taltre dia en-

tre el Rei, en Suárez i en Felipe
González, pot teñir alguna conse- ,
qüéncia en aquest sentit?
—Pensó que el Rei está preocupat, i és lógic, pensó que a eíl
és a qui mes interessa que hi hagi una Constitució de consens, va
escoltar les raons de tots dos, i
va demanar que s'arribés, fins on
fos possible, al consens, i per
tánt depén del grau d'atenció que
el President del Govern atorgui
ais consellsfdel Rei. —Tal com están les coses, quina actitud tindrá el PSOE a la Co•^missiói al Pie? * •'*• 'r
— Dones continuarem discutínt:
- les hostres posicions i mirant de
convencer. •
—I-si fes coses continuessin^
peí mateix camí, davant d'un referéndum constitucional equina
. postura prendia el PSOE? ;
> ."—'Mai
faríem v la
irres- poñsabilitat der récomanár el vot
\contraria la Constitució. Sempre
*; recomanaríem- el: vot favorable.
Pero cree que ^'equivoquen els
que pensen qué per aixó estem
atrapats, que hem d'acceptar
qualsevol Constitució que ens
donin, perqué Tendemá de votar
a favor del referéndum inclouríem al programa del partit la
reforma de les parts que ens
semblessin inacceptables.
—¿Fins i tot si" no tires endavant el vot particular que tracta
de la República?
—Sí, perqué en aixó nosaltresacceptarem la decisió de la majoria. > ,
—Vos heu manifestat que la
Constitució será una de les mes
, regressives d'Europa...
—Sí, sí, va per aquest camí.
—Ho continueu mantenint?
—Evidentment, si va per
aquest camí, qué és el que nosaltres volem evitar. ••-••.

F. NAVARRO
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ELGALLINER
El cas Rueda i la impunitat
El cas d'Agustí Rueda,.rnort a causa deis miáis tractes a la presó
de Carabanchel, constitueix Tenésima gota d'aigua en el tema de
Tactual sistema pentenciari. Aquesta democracia ja eátá aguantant
massa "poders fáctics" perqué a Tinterior de les presons hi hagi
gentque es permeti d'oblidarque aquí, desde la mprtd'en Franco,
han canviat moltes coses.
Pero actes com els de Carabanchel no passen si no existeix un
ambient total de descontrol sobre les garanties del presoner i unes
espectatives d'impunitat.
Els senadors Solé Sabarís i Sobrequés han demanat la dimissió
del ministre de Justicia, perqué el ministeri ja ha donat prou mostres de la seva incapacitat de garantir que'a les presons de l'estat
espanyol es respectin els drets humans. I en Lavilla háuria de plegar. Pero no plegará,.malgrat que donará, al Congrés, explicacions
mólt poc convincerits. I no plegará perqué tampoc va plegar en López Bravo quan hi va haver Matesa, ni TArias ministre de Govérnació llavors de la mort de Carrero Blanco, ni en Martín Villa llavors
de Tagressió al diputat astQriá del PSOE. En Landelino Lavilla no
plegará perqué aixó aniria a yoler dir que a TEstat Espanyol ja hi ha
democracia.

Madrid capital de l'atur
La concentració de desocupats a Madrid constitueix una de les.
dades niés alarmants de Tactual crisi económica. Un país modern,
quan Téconomia ya málament, es pot permetre moltes desgracies,
pero el que nq pot admetre de cap manera és que el nombre de paráis s'incrementi de forma alarmant, sense que se H posi remei en
activitats no inflacionáries, com ara poden ser-ho, per exemple, les
Obres Publiques.
Una massa de parats com la que hi ha avui a TEstat esp^anyol és.1
un confTicte potencial, la direcció futura del qual no es pot endevi-nar ara. De moment sembla que els parats segueixen els seus auténtics líders, pero Murs necessitats són.absolutament primáries i ;
és lógic que els atrsguin aquells que els prometin aqüestes neces-'
sitats. A Alemanya, per exemple, un bon nombre de parats va seguir en Hitler.
.
Pero al govern no sembla.que el préocupi gaire que Tíndex actual de desocupado tjngui repercussió a 2.800.000 espanyols, que
el 38% de les persones sense feina siguin dones, que deis 30.000,
jornalers parats nómés^n'h» hágí 110 que cobren el subsidi dede-socupació.. Al Goyern no sembla que el préocupi gaire el problema. De fet TAbril Mártorell acaba d'afirmar en urtes declaracio.ns a
''El País" que "Todavía no hemos conseguido el grado de estabilidad suficiente para hacer posible un mayor nivel de actividad económica sin la amenaza de nuevos aumentos de la tasa de inflación
y del déficit exterior". Es a dir, de parats ñ'hi ha per estona.

De quin programa
comú parla, en Marcháis?
El resultat de les eleccions franceses és d'aquells que inviten a
meditar. Lá desillusió que han produit entré Tesquerra europea és
comparable a la que ja va produir el maig francés, quan la CGT es
va posar al davant de Toperació qué va frenar Tesperanca col-lectiva v'ers una societat millor.
El secretan general del Partit Comunista Georges Marcháis afirma el vespre del diumenge que "la lluitáicontinuava" i que mantindrian la unió de Tesquerra i el programa comú.
¿Quina lluita pensa continuar el senyor Marcháis? ¿La que va
comencar fa sis mesos amb Túnic propósit de desgastar el seu aliát
el Partit Socialista Francés? ¿La que ha provocat la derrota de tota
Tesquerra quan les dades feien pensar que les eleccions acabarien
amb la seva victoria? ¿A quina lluita es refereix en Marcháis? ¿A la
táctica per a assolir pactes amb la dreta tal com ho ha aprés deis
seus col-legues comunistes del sud?
.„• , m .
Quan el Partit Comunista Francés va acceptar el projecte que li
oferia en Mítterrand per a firmar el programa comú de Tesquerra,
encara no havia patit les transformacions socialdemócrates que ha
experimentat els darrers anys. Encara era un partit disposat a expulsaren Garaudy; encara ocupava el seu auténtic espai polític. I la
unió de Tesquerra va anar de triomf en triomf, ara a les eleccions
cantonáis, ara a les municipals o generáis.
Pero mentre en els seus resultats externs els comunistes s'acostaven al poder agafats de la má d'un socialisme cada cop mes fort
electoralment i organítzativa, internament anaven patint un procés
de transformado vers els pressupostos eurocomunistes. El punt
culminánt d'aquest procés es va produir fa sis mesos quan comencaren llurs atacs contra éls socialistes. El dilema es presentava
ciar: o triomf de Tesquerra amb minoría comunista o táctica eurocomunista a la recerca de pactes parcials amb la dreta. En Marchais va triar la segona possibilitat al desunir Tesquerra atacant eís
socialistes. Ningú no li nega el dret de copiar ep Berlinguer o en
Carrillo. Pero ¿quin sentit té ara parlar de la continuado del programa comú quan ja se n'han separat els radicáis d'esquerra? ¿0 potser es tracta d'un programa comú amb en Jacques Chirac?

PERE ORIOL COSTA
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I/HORA POLÍTICA

La comissió d'Afers Exteriors i el Sahara

II um
Des de 1975 el Sahara ha estat actualitat constant
en la vida política espanyola. Aquests darrers dies ha
tingut un especial relleu amb la declaració, a la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés de Diputats, de
diversos personatges relacionáis d'una forma o altra,
amb la descolonització de la que fou última colonia,
espanyola.
>
La presencia espanyola al
Sahara occidental data de fináis del seglé XV: Pero no és
fins la conferencia de Berlín
de 1884, on les diferente potencies es van repartir África,
que l'ócupació.deixa de ser de
la franja costera pera passara
ser de tot el territori cfue s'ha
donat en anomenar Sahara
occidental.
Si bé va ser una ocupado
oficial, reconeguda. pels tractats internacionals, no va ser
una ocupació real fins a 1936, '
donada la resistencia armada
que van oferir jes diferents tribus del desert. Resistencia
que va renéixer l'any 1958
amb l'alianca deis saharauis
amb l'exércit d'alliberament
marroquí fins que amb l'operació "Ecouvillon" tropes con-

juntes
fránco-hispano-marroquís van desmembrar les
guerrilles. \
"'•
El 1967jeneh llocdos esdgveniments de cabdal importancia per la historia de la colonia. D'una part Espanya crea
la Yemmá, o assemblea de
notables, amb els jefes de tribu i de familia que els eren f¡dels; d'altra part, neixia el Moviment d'Alliberament de Saguia, el Hamra i Rio de Oro,
antecedent del que mes tard
seria el Front Polisari, dirigit
per Sid. Braim, desaparegut a
les presons espanyoles el
r
1970.
El 1973 té lloc el Congrés
Constituent del Front Polisari
i, a partir d'aquest moment,
les accions de tot tipus contra
la potencia colonial es suc-

Solís i el ministre marroquí Laraki. H ornes tacáis de sang

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari
en cátala

DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

ceeixen. El setembre del 75,
Espanya reconeix, per., primer
cop, el dret a la~indepedéncia
del Sahara, pero en aquest
moment
el
Marroc- —
enormement interessat en
anexionar-se el territori— comenca a moure els. seus
peons.

La marxa verda
La marxa verda fou una fita
importantíssima en el procés
de descoltnització. 300.000
civils marroquís, amb urra certa cobertura militar, envaien el
territori saharaui, mentre l'exércit espanyol es retirava*"de
les posicions avancades i els
deixava entrar en el territori.
Un punt de discüssió viva és
el com els servéis d'informació espanyols no és van enterar deis preparatius d'una
campanya d'aquesta grándária. El/en aquells moments director general de Promoció
del Sahara, coronel i avui general Blanco declara a la Comissió d'Exteriors del Congrés.
que: "Jo no vaig ten|r coneixement de la marxa verde fins
que el rei Hassan II no va pronunciar el seu discurs a la rá- .
dio. Els nostres servéis d'informació, que jo sápiga, no havien revelat res deis preparatius de la marxa verda, malgrat l'enorme .aparell logísticr
que va ser necessari desplagar". .
- . .
Coincidint en la seva declaració amb les del aieshores
Governador general del Sahara, Tinent General Gómez de
Salazar, qui va afirmar que
"ensvam enterar de la marxa
verda el mateix dia que la va:
anunciar per radio el rei del
Marroc". Pero no coincidía
amb les del en aquell moment
ambaixador al Marroc, Martin
Gamero, que va afirmar gue
"els
servéis
d'informació
espanyols van estar informáis
en tot moment de la preparado de la marxa verda", ni
tampoc amb les del representant a,l'ONU, Jaume de P¡niés, que va manifestar que:
"Radio France ínter va difonfre unes declaracions del rei
Hassan II on ahunciava la seva ¡dea d'organitzar la marxa.
verda".
. .

Un poblé en Iluita per la seva independencia
sota cap pressíó, no vaig oferir
res a canvi. El rei Hassan va
acceptar retirar la marxa verda
i jo li vaig entregar una cartar
(que vaig, consultar a Madrid)
en la qual assenyalava que les
negociacions pódrien ^: récomenpar un cop retirada5 la
marxa verda". Mentrestarit, ^erque era ""aleshores; ministre
d'Afers Estrangers • Cortina
Mauri reconeixia que va ser ell
qui va comengar les negociar
cions amb el Marroc - el 24
d'octubre i defensava la inclusió de Solís en l'equip negor
dador a darrera hora i per á
tancar l'acord dient que "No
cal veuré fantasmes en el viatge d'en Solís al Marroc. Es ya
fer amb la meva aproyació i jo
mateix vaig preparar el viatge»!
; Jo estava desgastat com a negociador davant el Marroc i es
va pensar en la possibilitat
-que anés a negociar una altra
persona físicament mes átrac/;.tiva/.que^joVi:/;y¿:^v.^4^i<V-í
Sotís va ser la darrera persona que va intervenir erigía
negociació abans de la firma
de l'acord tripártit;i també fou
la vedette de la comissió d'Exteriors; va explicar la seva intervenció en la negociació:
com:: "Tenia lav missió de
demanar-li que no arranques
la marxa verda o, almenys,
que endarrerís els seus preparatius". Després de^ Margues :
conversacioris amb el rei del
Marroc, que va ser explicades
"per en Solís en la comissió
amb un estil; molt particular,
gairebé/txabacá, :va ; aconseguir;. secpns ells, detenir la
marxa verda i que Hassan s'a-'
vingüés a negociar. "Solís, jo
et garanteixo que abans de 48
hores -envío , ün fundonari a
Madrid per á negociar'^ i-í; ;•

•' Ámb la marxa verda al territori saharaui, Hassan obliga
el govern espanyol a negociar
i és aquí on ens trobem amb.
un altre. deis asperetes mes .
obscurs de tot el procés de
I L'acórd=tripá rtit $0'0[ •
descolonització i que ara ha
vist mínimament la llum.amb
J el funcionan va venir, pero
les declaracions a la Comissió
ho a negociar sirio a firmar un
d'Exteriors. Aquí, val la pena
i:acord,- l'acord tripártit segons
destacar les declaracions deis
érqüal se cedía l'admiñistraencarregats de la negociado,
spió* del territori al Marroc i a
Solís, Carro, Cortina i en-meMauritania, i d'aquesta manenor, importancia Martin Gara: Espanya es treia al problemero. Carro va declarar que:
ma dé sobre._ L'acord preveía
v
Les operacions de la negoque'Topinió del poblé sahariá
ciado amb el Marroc van ser
expressada aítravés de la Yedutes conjuntament entre
maá : será írespectada'^í bé,
Afers Exteriors i Presidencia i
dones el novembre de 1975
va haver-hi solidaritat en el
mes de la meitat de ]a Yemaá
goverrt. El meü viatge al Mar- '• s'havia passat al Polisario: i:
roe per a conversar amb el rei>
jhaviaj decidit la seva propia^
Hassan va estar dedicat sois a
vdissoludo; I casuálitat dé les
aconseguir la retirada de la
casualitatsV ningú no coneixia
marxa verda. No vaig parlar
l'acord^fins queja ya estar sig> v \ ¿ .

AVUI

AVUI

AVUI
Un diari independenti'objectiu, al
servei deis Paísos Catalans.
Un diari per al futur
SUBSCRIVIU-VOS-HI
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nat. Gómez de Salazar ya<
afirmar á la comissió: "A mi;
com a governador general
de Sahara, no se'm van ñi
consultar en cap moment
els acords del novembre de
1975" i segons Pinies"me'n:
vaig assabentar el 14 de novembre de 1975, me'ls va
comentar, causant la meva
sorpresa, l'ambaixador marroquí", opinions que contrasten clarament amb les del general Blanco, que va manifes-,
tar qué "vaig ser confeccio- <
nador de l'acord tripártit i hi
vaig participar, pero no vaig
ser persona determinant";: ^

Aspectes térbois d'uná^
descolonització "fe:, í;f-íj
- ; Les declarácipns aí la co- \
missió d'éxteriors del congrés
han servít, per altra part, per a
posar demanifest alguns as-í
pectes térbols de tot él procésr
de descolonització. A \aipr\mera. sessió el cbrohel;Xüis
Rodríguez de Viguri, va ^mencionar expíícitárriént els estranys íinteressos i que r es -van
moure en el desehvolupament
de tot el procés: J u s t e ^ l no- í
tari d'en Franco, Solís/ Fierro, f
Explosivos Río Tirito;.;
^ ; ÍÍ
També- és-moltísighificatiü ;
que militars de prestigi reconégut corn -el - ja ; esmentat i
Rodríguez de Viguri X el quej
fou Governador General del..',
Sahara^Gómez de Salazao reH:
coneguessin el Front Polisario
com a únic representant del
poblé ^ahariájí mentre «que!
gent com el genera! EduardoBlanco els qualificá: de xico-'i
tets.•••• És significátiu/ que;qui
aieshores••:.;era presidenta clel¿
govern, TArias Navarro, no hag¡ tornar a declarar quan re-;
sultá que eñ ell es réuneixen'
í.le's máximes :respbnsabilitats¿
dé^totTáfer. \ quan yasér-efl
qui és negá á laconversióde,isí
soldats espanyols en}:<rcascs;
blaus'r de I'ONÜ, ^de- manera:;
que evitav/a que í'orgahitzaciói
internacional pássés••aí-admi¿^
nistrar él territori i impédia així
rriateix la célébráció d'un'referéndum que ño hauria fet mes
que confirmar la voluntai in-f
•r;depehdent¡stá.'dél.pób,lé.'saha-.''
; Hi ha massa coses que en-}
ícara no s'han aclarit, i de fet la»
comissió del congrés no ha fet
mes que comenpar-né a des-;
Jyetllar unes quantes. ;• ?íí\i 5
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El SEREM vol tancar un taller protegit

"Ais minusválids no éns deixen ni treballar"
Al barrí de la Sagrera, al carrer Garcilaso 57, hi ha
un centre de treball protegit dependent de la "Asociación Nacional de Inválidos Civiles", ón treballen
49 minusválids en instal-lacions de circuits electrónics per a diverses empreses.
Aquesta associació depén
del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social, el qual ha deci; dit ara fusionar I'ANIC dinsde.
l'altre organisme paral-lel d'aquest ministeri, el "Servicio .
de Rehabilitación de Mínusvá• lidos" (SEREM). Aquesta absorció comportaría la desaparició del taller de la Sagrera, el
, qual es troba en una situació
económicament difícil, degu- •
da fonamentalmeht al fet que
una de les empreses per a les
quals treballava, "Yedosa", ha
presentat suspensió de paga. N ments quedant a deure molts
díners ais tallers. L'ANIC vol
ara presentar expedient expedient de crisi i acomiadar els
49 treballadors sense cap ti- .
- pus d'indemnització.
Els tallers aquests foren
instal-lats l'any 68, i malgrat
que son protegits per l'Estat i
desgravats d'ímpostos, no temen la legalització necessária
d'instal-lació, els treballadors
no tenien Seguretat Social i
els sous que cobraven eren
molt per sota del sou mínim
oficial. El 1975 es comencé a
treballar per la marca de televísors "Elbe". Una vaga deis
treballadors provoca que ma- gistratura falles en contra de
I'ANIC i l'obligá a assegurarlos i a augmentar-losel sou.
També els tallers han trebállat
per "ínter" i "Yedosa". La pro-,
ducció deis tallers va través- sar una época molt bona, amb
molía feina proporcionada per
aqüestes empreses que elsfe- ren altament rendables, tenint
en compte que les despeses
úniques eren les de sous. Aixó
va permetre que el "Fomento
Nacional de Protección en el
Trabajo" concedís, encara no
. fa un any, 9.200.000 pessetes per modificacions deis tallers i compra de nova maquinaria. Aixó volia dír que la inversió era rendable. Amb
aqüestes instal-lacions aquest
centre es convertía en un deis
tallers mes ben equipats per a
fer aqüestes funcions.
Aixó, pero, no s'ha tíngut
.. en compte en aquests mo- ments, i ara que la situació és
difícil KANIC ha proposat que
els treballadors es constitueixin en cooperativa —la qual
cosa no havia fet mai quan els
\tallers eren rendables— o que
recorrin al "Fomento de Protección".

La crisi arriba a I'ANIC
Fa sis mesos I'ANIC va voler ja tancar el taller, pero al fi' nal s'arribá a un acord de ré•** gulació de col-locació de setembre a gener, prorrogats
mes tard amb dos mesos, és a
' dir que aquesta regulado finalitza el 29 d'aquest mes.
- Els treballadors han enviat
cartes demanant explicacions,
, 'de I'ANIC sobre el per qué de
la desaparicíó deis tallers, pe• ró les respostes mai han estat
concretes. A mes se'ls ha dit
que no recorrin a Magistratura, perqué aquesta és incomÍ petent en empreses de pro, tecció oficial, la qual cosa no
"'"• está gens clara1, car ja hem dit l-'

que en una ocasió la Magistratura del Treball va fallar en
contra de I'ANIC. A mes, segons manifestacions deis propis treballadors, el patrimoni
de I'ANIC es calcula en un
2.000 milions de pessetes.
• Els treballadors d'aquest
"centro de empleo protegido"
están disposats a fer el que sigüi per ta| de no perdre el seu

lloc de treball. "Nosaltres —
argumenten— no som una^
empresa normal, si ens tanquen els tallers mólts no trobarem mai mes feina". Teñen
prevista una entrevista amb el
conseller de Treball de la Géneralitat i volen aconseguir-he
una amb el president Tar.radellás, i alhora —ens han
dít— están díspo.sats a tancarse i a fer tot tipus d'áccions
per evitar que el proper dia 30
se'ls tanqui el taller, fins i tot
encadenarse i tallar el tránsit
a l'entradg a Barcelona de l'operacíó retorn *de Setmana
Santa.

m^mr^M

En aquests taílers treballen 49 minusválids, aviat poden
quedarse buits, definitivament

Marginació laboral
Aquest nó és mes que un
altre cas de marginado' del
minusválid per parí deis organismes que mes l'haurien de
prptegir. Els minusválids están
en contra d'aquest tipus de tallers, "especiáis" o "protegits"
que els afilen en ghettos del
món normal de la producció i
de la sócietat; pero les empreses encara creuen que la disminució física comporta inferioritat en tots els aspectes i
desconfia i no vol Hogar uri
minusválid, encara que estigui
plenament capacitat, o mes,
pera fer una determinada feína. Aixó és un problema de
mentalitat que és urgent superar, pero mentrestant es fan
necessaris aquests tallers i
centres protegits en els quals
el minusválid pügui guanyarse dignament la vida. :
La solidaritat de l'Ássociació dé Veíns de la Sagrera ¡de
les centráis U.GT,CCOO i
CNT, les gestions que s'estan
fent prop d'algun parlamentan
cátala son importants pero no
definítives.' El SEREM és un
organisme anquilosat i burocrátic que porta mes problemes al minusválid que no pas
soludons; ara mateix," s'ha
gastat 150 milions dé pesse:
tes en" publicitat recordánt,
entre altres coses, ais arquitectes que quan construeixin

facin rampes per ais minusválíds, pero els primers en no
pensar en l'auténtica problemática del disminuit son ells.
Les rampes son necessáries,
pero un lloc de treball és indispensable.
Es dona el cas paradoxal
que organismes de protecció
estatal, com el SEREM, retornen al cap de l'any diners a
Hisenda que els han sobrat
del seu pressupost. Mentre
justifiquen les seves despeses
amb campanyes publicitáries,
comprant cadires de rodes
(que hauria de pagar la Segu :
reíat Social), o manetes d'adaptació ais vehicles o obres
ais pisos (que préviament han
hagut de comprar i de pagar
els minusválids).
Els treballadors de La Sagrera han demanat que en cas
de tancarhent definitiu deis
tallers el SEREM els trobi una
col-locació a tots en empreses
normáis on puguin exercir la
seva feina. El Ministeri ha fet
promeses sobre aixó pero no.
ha donat cap solució definitiva. L'oficina de col-locació del
SEREM funciona tan malament que no fa gaire va oferir
a un minusválid que havia de
valdre's de cadira de rodes
una feina d'instal-lador d'ántenes coí-lectives a les teulades...

XAVIER CAPDEVILA

AL PEU DEL CARRER

Cal la mobilrtzació per urgir les municipals
ñy. Es dona la trista paradoxa^.
Amb l'aprovació a les Corts
que están al front del ajunta-de la llei d'eleccions locáis (ament hpmes provínents d'or-.
juntaments i diputacions), per
ganitzacions franquistes que
una diferencia de sois 20 vots,
ja no existeixen, com el Moviel govern es reserva el dret de
miento o el sindicat vertical,
•fixar quan vulgui la data en
qué han de democratitzar-se • que no se'ls ha destitült en fer
desaparéixer aqüestes instituels ajuntaments mitjáhcant el
cions. Alguns d'aquests alcal- ,
vót popular.
•
• •
des>'\ regidors s'han vist forLa victoria dé la proposta
cats, per óportunisme o per
dretana sobré eleccions muniimpotencia, a pactar amb les
cipals, derrotant la proposta
forces democrátiques aquesta
socialista que marcava un catransido cada cop mes prolendari concret per convocarlongada. Altres pero, aferles, immediatament seguit de
rissant-se en la legalitat franl'apróvacíó de la llei, pot retarquista —encara vigent ais nosdarles municipals entre vuit i
tres ajuntaments— es neguen
dotze mesos. És a dir que
a qualsevol diáleg i fins i tot
unes eleccions que s'havien
expremen el máxim carree per
previst en un príncipi per el
continuar amb la corrupció i ía
novembre del 76, que foren
gestió antipopular que els ha
ajornades fins després de les
permés l'impunitat del franlegislatíves, que no es convoquisme. í
caren durant tot l'any 77, se
celebrarieh al novembre del
Els nostres municipis s'es78, potser al-marc del 79.
tan deteriorant precipitadament grácies a aquells que
El deteriorament deis ajunaprofiten aquesta transido
taments nomenats en el si
contradictoria per consumar
d'unes instítucions díctatoríals
cada cop és mes palés. Esféu ' els s^us interessos personáis.
evidení quan els resultáts de
Els pressupostos deis ajuntales eleccions de juny donaren
ments es troben en mans de
el triomf, sobretot a Catalugent antirrepresentativa que
nya, a unes forces polítiques
pot hipotecar el seu futur. És
qué estaven á les antípodes
per aixó que aquesta situació
ideológiqües de la. gent que
no pot allagar-se ,tot un any
continuava ais- ajuntaments.
mes.., L f estat, en qué poden
Es crea una contradicció gran
trobar-ho tot els nous ajuntaque havia d'esser transitoria i.
ments democrátits després de
fugac i urgía l'immínent renotant temps pot ser caótica.
vació deis consistoris, única
Cal que e§ convoquin-elecforma de fer real la consolidacions municipals immediatado de la democracia que
ment. I Túnica forma, ara, de
havíem aconseguit," teóricadeturar nous ajornaments iriment, a nivell d'estat.
necessaris és la mobilització
popular seriosa i responsable
El procés democratitzador i
que pressionl totes les gesTajornament^de la convocatotions legáis que puguin fer-se
ria municipal ha agreujat fins
a límits ¡nsospítats la contra- . perqué el govern convoqui de
seguida les eleccions munici- :
dicció deis ajuntaments franpaís. I per convocar-les no cal
' quistes sorgida el 1 5 de Ju-

esperar l'aprovació de la
Constitució, car la llei d'eleccio'ns locáis pot posar-se en
práctica sense esperar el requisit de la Constitució. Una
mobilització que ha de fer-se
extensiva a tots els sectos populars, partits, sindicats, associacions de veíns, entitats cívi'iques, etc ., a cada ciutat i a
cada poblé. Una pressió popular unitaria i unánim — i aixó
els catalans sabem fer-ho i en
altres ocasions ja no hem fet—
perqué el;govern es vegi obligat a cedir i la democracia entrí definitivament ais nostres
ajuntaments.
Aquesta companya haurá
de comencar exigint ais propis
ajuntaments franquistes que,
ellsurgeixin al govern la convocatoria
d'eleccions.
En
aquells ajuntaments on el diáleg, i per tant aquesta exigencia, sigui impossible, les for-.
ees democrátiques hauran
d'incrementar la seva pressió
per aconseguir la dimissió
deis consistoris. L'exemple
d'Esparreguera és una prime'ra victoria, pero d'ajuntaments
bunquerians en queden una
pila: Castelldefels, Igualada,
Sant Feliu del Llobregat, Gra- nollers, Castellbisbal, UHastrell, Sant Pere de Ribes;.., i
una llista-massa Marga mes en
"son alguns exemples.
•Tal com va proposar la Federació , d'Associacions de
Veíns de Barcelona, la renovado democrática deis ajuntaments ha d'ésser el primer
punt en la campanya promoguda per l'Entesa deis Catalans per guanyar la Constitució i l'Estatut, car la democracia i -l'autonomia de Catalunya rio es pot entendre si no
és en base a uns ajuntaments-

democrátics. La mobilització
popular hauría de comenparse ara mateix i culminar el
proper 23 d'abril amb Una reivindicació unánim i masiva
del poblé cátala: per les municipals, per la Constitució i per
l'Estajut. De fet la campanya
ja ha comengat i ja s'han celebrat actes a Sabádell, a altres
viles del Valles Occidental, al
Baix Ebre i el Montsiá. Els Socialistes de .Catalunya están '
acabant Telaboració del seu
Manifest Programa Municipal
per a tenir-lo llest el proper
mes d'abril, en el cimalI de la •
campanya.
A Barcelona, la Comissió
•Municipal de* Partits Polítics
ha acordat ja convocar una
mássiva campanya ciutadana
•a fináis d'aquest mes o principis del que ve per portar-la a
cap durant tot l'abril.
Per altra banda, el PSC ha
fet pública la seva preocupado per l'atonia,demostrada a
la Comissió Municipal de Partits Polítics per a la Política
Municipal, en retardar fins
després de Setmana Santa la
decisió de prendre iniciátives
per a la mobilització pro eleccions municipals a nivell de
Catalunya, retard degut, fonamentalment a les postures
mantingudes peí PSUC i la
, CDC,
Els sodalistes dones, som
conscients que cal pressionar
el govern ja des d'ara, perqué
volem-les municipals, ara. El
seu retard, només pot beneficiar la dreta i el seu govern
d'UCD que fará tot el possible
per ajomar-les.

DIDACVILANOVA

L'Hora Socialista/7

gEleccions franceses:
-r.-"*""»'-.

Victoria de la des-unió de l'esquerra
(París 20. Crónica del nostre enviat especial C. Rosa). Contráriament a tots els pronóstics de les darreres
setmanes l'esquerra ha estat final ment vencuda per la
dreta a les eleccions generáis franceses, la segona volta de les quals es va fer el passat diumenge 19 de
marc. Després d'una primera volta indecisa i en la qual
l'esquerra, malgrat resultats inferiors ais que hom esperava. conservava totes les possibiJitats de victoria,
I'electo rat francés es pronuncia prioritáriament pels
corrents de dreta i els-centristes.
En nombre de vots la victoria
de la dreta ha estat pobra, pero
els districtes electoraIs en l'actualitat afavoreixen el camp en
detriment de la ciutat, i fan que
petits desplacaments de vots siguin suficients per a donar majoríes ¡mportants. La mateixa dreta
ha restat sorpresa de l'amplitud
de la> seva victoria, amb 29Cf
diputats,-. contra 200 de l'oposició de l'esquerra en conjunt. N'hi
havia prou amb escoltar els comentaristes deis portaveus de la
dreta a la radio i la televisió la nit
de les eleccions per adonar-se de
la seva "divina sorpresa", mentre
que els dirigents de l'esquerra no
dissimulaven ni llur trístesa ni llur
amargor, sobretot els del Partit
Socialista. Els del PC també estaven afectats, malgrat una serenitat aparent i molt discrétes apáricíons a la tele. Pero els fets son com-son.
L'esquerra francesa ha perdut
unes eleccions decisivesque, lógicament, podrien ser la cúlminació victoriosa d'una serie de progresos iniciáis amb la firma del
programa comú el 1972, i que
teñen dates determinades: ávang
considerable a les eleccions generáis de 1973, un tant per cent
superior al 49% per a Frangois
Mitterrand candidat únic de les
esquerres en les eleccions presidencials de 1974, i sobretot la
victoria resplendent a les eleccions municipals del marc del
1976, en les quals els partits
d'esquerra obtingueren en conjunt mes del 52% deis vots.
Aquesta marxa victoriosa énve'rs la conquista inexorable del
poder, que semblava irreversible,
ha estat detinguda b'ruscament
ara. La próxima consulta electoral está previst que siguí el 1981,
a la fi del maYidat del presiderit
actual de la -República Valéry
Giscard D'Estaing. En el cas que
el descontentament obrer o la
crisi económica no obliguin a fer
unes altres eleccions anticipades,
l'esquerra disposará de tres anys
per a extreure les lligóns del seu
fracás, reorganítzar-se, i elaborar
una nova estrategia unitaria, ja
que per a tothom és evident que
el seu fracás d'ara és la causa de
la seva desunió. Destacáis dirigents socialistesho han dit clararrient: la victoria de la dreta és un
regal que li ha fet la gent de l'esquerra. Potser no és una afirmacíó totalment exacta, pero té
gran part de veritat.
La m o r t del p r o g r a m a
comú?
En una declaració feta a la televisió i la premsa la nit del 19 de
marg un cop ja se sabia el fracás
de l'esquerra, el secretan del Partit Socialista Frangois Mitterrand
afirma la voluntat de continuar la
lluita unitaria pero alhora va acu-
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sar clarament el Partit Comunista
de ser el principal responsable de
la derrota. La nota que llegim diu
concretament: "El nostre país va
escollir la Unió de l'esquerra a les
eleccions cantonáis i municipals.
Avui és ben ciar que l'esperanca
es trenca el 22 de setembre amb
la desunió. La historia jutjará
com cal els que han assumít la
responsabilitát de la ruptura sense dubtar a unir els seus atacs
constants i violents contra el Partit Socialista ais de la dreta".
Altres dirigents socialistes han
expressat la mateixa opinió a la
radio i a la televisió, i és un fet innegable qué un acord de darrera
hora entre els tres partits del programa comú, firmat l'endemá de
la primera volta dejes eleccions,no podía curar en un sol dia les
ferides obertes per sis mesos d'atacs del PC contra els socialistes.
S'ha vist clarament a la segona
volta, on les transferéncies de vot
de l'electorat de cada partit a favor del candidat únic de l'esquerra sovint s'ha fet malamente En
can vi a la dreta no hi ha hagut
problemes d'aquests, mes que
mes, /a dreta ha aprofitat encantada i sense inconvenients la situació de l'esquerra utilitzant dos '
argumentsque es poden resumir
així: •
"
'•
—Durant sis mesos comunistes ¡ socialistes han estat profun-.
, damentdivjdits sobre el contingut del.programa comú i sobre la.
composició d'un' fütur govérn
' .d'esquerres/A qui li farah creure
que amb tres hores'en tindran
prou per entendre's? deia la gent
de dretes. ' '" '_ "
' *
—L'altre argument -emprat
•v massivamént per'la* dreta fou,
,- ("verídíc") que l'aparell de l'estat
, se'l -quedaran els comunistes,
considerant els llocs de. govern
que reclamen ¡ la debilitat deis socialistes, , que eren acusats
d'haver claudicat davant deis
seus associats.
Cal teñir present que al PC
—que ha estat un deis mes estalinistes d'Europa occidental—, li ha
costat 'molt desfer-se de la seva
imatge tradicional, principalment
entre un gran sector socialista i,
fins i tot, d'extrema esquerra.
Aquesta nova imatge mes oberta
del PC francés, que es comengá a
dibuixar tímidament amb protestes per la ¡nvasió de Txecoslová-r.
quia pels tañes soviétics él 1968,
durant l'anomenada primavera1
de Praga, encara és molt frágil.
La virulenta i inesperada campanya Naneada contra els socialistes des del setembre passat ha
renimat vells records que la dreta, sense cap mena de manies,
ha expiotat de forma hábil i de¿magógica. És evident que aques. ta campanya ha tingut un fort impacte entre l'opinió pública i en
una fracció ¡mportant de l'electorat indecís o que normalment votava esquerra.
. • ,

Les llicons d'una
derrota
ELECTIONS 78

ELECTIONS 78

Les eleccions des
d'aqui
Les eleccions franceses han estat un fet d'importancia vital en la vida política europea. Llur transcendencia supera de molt les mu ral les de les fronteres i arriba
a ser una noticia de primera fila. Una noticia que ens
afecta a tots. Ens hem posat en contacte amb especialistes per tal de conéixer llurs impressions sobre un fet
que potser fará replantejar les posicions de l'esquerra
de tota l'Europa mediterránia. Aquí hi ha les seves respostes.;
.

Mitterrand:. coniinuem la lluita
Una bona mostra és que tant
els-comunistes com els socialistes notaren el perill durant el curt
període de cinc dies abans de la
segona volta de les eleccions i
fins i tot es dedicaren a tranquilitzar l'opinió, els comunistes incidint en llurs reivíndicacions m¡nisterials i els socialistes afirmant
que ells assumirien els llocs claus
del govern. En resum, la Unió de
l'Esquerra* refeta de pressa i cor-,
rent, no ha tingut prou credibilitat
per a guanyar la majoria de l e - ,
lectorat.
. . .

Cap a una nova estrategia
unitaria.
Tal com es pot suposar la nova situació planteja greus problemas en el si de les organitzacions
d'esquerres i molt particularment
en el si del Partit Socialista, on es
manifesta ja un corrent cap a
desfer lligams amb el programa
comú. Dos deis principáis dirigents socialistas, MicheIRocard i
Pierre Mauroy han estat particularment explícits en aquest punt.
Rocard afirma a la tele —després
de criticar severa ment la políticacomunista— que no n'hi havia
prou amb reivindicacions económiques i socials per guanyar per
l'esquerra a la majoria del poblé
francés, i que calia un projecte
global de nova societat mes der
mocrátic. Pensava provablement
en.J'autogestió, deja qual és un
gran defensor. Mauroy, per la seva part,.afirmava que el PS s'havia de presentar amb fesomia
.propia, amb imaginació i iniciatives que no permetia ara la rigidesa del Programa Comú. Aixó no.
és obstacle —va afegir— per a treballar d'acbrd amb les altres forces d'esquerra per. a guanyar les
eleccions J,. constituir, eventual-:
ment .el govern.
, , ,
Així, la primera víctima de la
derrota de l'esquerra pot ser el

Mitterrand i Marcháis ja no somriuen
programa comú. En tot cas, peí
que es preveu, els socialistes s'orienten cap a un nou tipus de
col-laboració a l'esquerra que no
els lligui les mans i puguin presentar al país una fesomía propia. '
Pero alhora rebutgeri un com- :
promís amb la majoria actual
* malgrat lesfobertures fetes per la
•fracció^que s'agrupa al voltant
del president de la República, i
que es.considera aquí com el vertader guanyador de les eleccions.
• En canvi, els portaveus comu^
nistes es mostren ara molt unita. rís. Volien.consolidar el programa
comú actualitzanfclo, deien el
díumenge a la nit. Se'ls veia nerviosos i deprímits ¡ no volien co- -'
mentar les acusacions socialistes
de ser els principáis responsables
de la derrota de l'esquerra..També a casa del PC sembla que hi ha fortes tibantors.
De tota manera no s'ha d'oblí. dar que malgrat tots els mals
l'esquerra ha guanyat- uns trenta llocs de diputats respecte de les

eleccions de 1973. Pero el consol és mínim en vist de la victoria
que s'esperavar
' „ , '-, .
• Per la seva banda els vencedors están també dividits en dos
corrents principáis: els partidaris
^de l'obertura política i social, que
"fan bloc amb el president de la
República, i els gaullistes aquells
tradicionals, dos corrents que
s'equilibren ara aproximadament.
Tant per la situació a l'esquer. ra com per la reclassificació de
corrents en. la majoria, t es creuque durant íes-setmanes i els
mesos següents es produíranmodificacions impqrtants en el
panorama polític francés. Amb
mes motiu si es.considera que,
els_ problemes económics —crisi,
atur forgós, inflació, injustícies
- fiscals ¡ socrals— continúen pre-^,
sents. Com deia un dirigent so- ¿¡alista el futur del país es juga,
"ara a dos nivells; un en el parlament i l'altre a nivelPde l'opinió
pública i del món del treball.

Santiago Ramentol. Comentadeis Pirineus. Considerant també .
; rista de política internacional de
la situació portuguesa, que cada
i la "Fulla" (Hja- del Lunes) de
cop tira mes cap a la dreta. La
-i Barcelona.
.
• - . - . ' - confusa situació italiana... Es un,
El resultat de les eleccions' - problema a niyell europeu. .
_T franceses és la gran oportunitát Josep Verde Aldea. Secretan
^perduda dej'esquerra per a fer- General, del
. - PSC-í,se amb el poder polític, pero no
Reagrupament.
. . .
- amb l'económic, que continuaría
S'han de fer dues cbnsíderatenint-lo la dreta. Si hagués vencions. En primer lloc és important
;. cut l'esquerra - s'hagués pogut N de.constatar que, d'una banda,
J veure si un partit que vol canvjar
les esquerres, tant-el Partit Soy el sistema pot portar un país;al ; cialista com el Comunista, han
" " socialisme peí camí parlamentan.
augmentat el seu nombre de vots
La victoria del programa comú
i de diputats, pero no han arribat
hagués tingut unes repercussions \ • a assolir la majoria. Cosa que vol
molt ¡mportants sobre l'esquerra
dir que la majoria de l'electorat
europea..Cal fer'notar que hi hagí • no s'ha decantat cap a {es posiuuna igualtat entre ün electorat
cions que li presentava l'esquer..que "vof conservar les coses" i
ra. Des del punt de vista del Par• un altre.que "vol canviar la vida".
tit Socialista també és important
Ara hí ha dues, alternatlves.' ^ d e plantéjar "la validesa, en '
• D'una• banda una que-qualifi- t'aquests determináis paísos, en
caríem de negativa, que és que el - aquesta zorra geográfica on hi ha
'••Partit Socialista es divideixi entre
un Partit Comunistaimportant, la
una ala socíaldemócrata que volvalidesa d'una .estrategia que
dria pactar amb en Giscard i una • podríem anomenar, históricaaltra alád'un socialisme d'esque- " ment, de Front Popular, de Prorres. Si a aixó afegirrr el fet que
grama Comú. Des del punt de
l'alá dura del PC pot quedar envista deis Partits Socialistes és .
"cfortidá, i amb un partít socialista ' un fet que no s'ha d'oblidar i que .
- escindít/ el PC estaría en condí- - enforteix la necessitat de fer que
. cions de pactar amb la dreta, tal
hi hagi clarament una alternativa
com ho ha fet a Espanya i Italia.
socialista, que está per fer, i que
;
L'altra alternativa és que el PC
em sembla que és Túnica que té
.' plegui d'atacar els socialistes i es
possibilitats de portar l'electorat
dediquiamb el PS a cercar els
cap a posicions d'esquerres.
camins de confluencia i a recuper a r el'temps-perdut. Tanmateix, - Eduardo Haro Tecglen. Subdiaixó'ha estat la gran oportunítat
rector de "Triumfo".
perduda.- ' •'
Veig que ha estat una ocasió
perduda.
I no pas per culpa del
- Josep M á Sanahuja. Professor
Partit Socialista sino per la táctiagregat de Dret Polític de la
ca del Partit Comunista. És-una
Universitat Autónoma de Bar- ' ocasió que trigará molt de temps .
celona.
a tornar-se a presentar, i que serLa causa fonamental de la d e veix per a demostrar fins a quin
rrota ha estat ía desunió de l'espunt les tensions de les forces
-querra. Fonamentada en lactitud
d'esquerra poden portar, aquesdel Partít Comunista, des deí - tes catástrofes. No és pas una
setembre. ' d é ' í'any passat,
. catástrofe petita, sino que afec-^
d'enfrontar-se amb el Partít. So- . tara tot el futur europeu. Les
cialista i acusar-lo. El PC no ana- \ eleccions les podía haver guava al darrera del triomf de l'esnyat l'esquerra perqué els franeequerra sino de no^perdreni un .
sos tenien unes autentiques ga<vot. Ha preferit anar a consolidar
nes de canviar. Les eleccions
electorat. La derrota és
franceses incidirán de manera
important, no només per a
notable en tot el mediterrani eutFránga sino per a tots els sociaropeu. Una victoria de l'esquerra
listes d'Europa. Per ais socialísa. Franca hagués forgat l'esquerra
tes espanyols; que ho podrem
espanyola a unir-se, cosa que no
•sísomptar amb el supon d'un gosembla pas que hagi de passar
d'esquerra a l'altra banda, ' en la conjuntura actual. ,; .*.

diputats
Majoria governamental .

50'5

291

Unió de les esquerres

49'5

200

Seria absurd amagarla realitat. Els socialistes
henVperdut a Franga les darreres eleccions legislatives. De res serveixen les lamentacions. Els
fets son els fets. L'únic que ens resta a fer és
treure implacablement totes les lligons d'aquesta desfeta. Resumint: el planteja ment era just;
els aliats i Támbit geográfic dins el qual hem donat el combat eren equivócats.

El planteja ment
Els socialistes francesos venien preparant
aqüestes eleccions des de fa cinc anys. El 1973,
" el
* conjunt
de
les ~
esquerres franceses aconseguien el 47% de la votació.
Un any rnés tard —1977— les mateixes formacions porta ven el resultat al 49%. Era Jógic d'i' maginar que la cbnjunció de dos nous elements:
les conseqüéncies d'una crisi económica estructural, i l'elaboració d'un programa de govern,
orientat vers la solució total o parcial de la crisi,
programa recolzat peí conjunt de forces d'esquerra, podien donar ais socialistes i els seus aliats
una victoria electoral definitiva.
El programa de les esquerres, elaborat principalment pels socialistes, portava en sí una gran
ambició. Responia. a dues qüestions fonamentals: 1. Democracia i socialisme no son contradictoris sino complementaris. 2. Les estructures
del capitalismo poden ésser transformadas per
l'acció d'un partit que sápiga capitalizar la voluntat democrática de la majoria deis ciutadans.
El programa de les esquerres franceses el
componien tres capítols fonamentals: un seguit
de transformacions de les estructures ecoriómiques del capitalisme (planificació democrática,
nacionalització d'un conjunt de grans empresas,
práctica ment monopolistes, i la nacionalització
del crédit); un repartí ment mes just i equitatiu de
la renda nacional a favor deis menys afortunáis
(augment del salari mínim, augment de les pensions de vellosa, de les prestacions d'ajut a la
familia i deis salaris mes baixos, tot aixó compensat amb una reforma fiscal en p'rofundidat);
canvi radical del model de societat/ basada avui
en l'explotació económica, la desigualtat social i
l'exaltació del consum, per a apar cap a un model de societat mes solidaria i mes humana' (exaltació de les llibertats, de la creació i de la responsabilitát); racionalització i humanització del
treball; restabüment de l'equilibri ecológic, i participació a la gestió. de totes les estructures eco- nómiques, socials i polítiques).
El programa de les esquerres va aconseguir
rápida ment el seu objectiu: despertar l'entusiasme de tots els sectors obrers i populars de Franga, la curiositat de tots els partits socialistes
d'Europa i l'espectació del conjunt de la vida
política internacional.

Els aliats
El sistema electoral francés, antidemocrátic i
monstruos, imposava unes determinades alian-ees, concretament amb el Partit Comunista^
Francés i amb els Radicáis d'Esquerra. Les pri--'
meres negociacions es desenvoluparen sense
grans dificultats. L'acord esdevenia fácil i cons-tructiu. El programa no era la repetició monótona d'un seguit de llocs comuns. Portava en si
una promesa de justicia i de futur amb la qual s'identificaven rápidameht els treballadors, els sin- '
* dicats, els sectors mes dinámics de la joventut^
deis intel-lectuals, delstécnics desitjosos desolidaritat i de progrés. Aquesta vegada la victoria
esdevenia possible.
•
Les dificultats vingueren de la banda del Partit
Comunista. La premsa diu que els comunistes

no volien trobar-se minoritaris en un govern
d'esquerra i que no volien que ejs vots comunistes servissin d'escambell a u n govern d'hegemonia socialista. La veritat és mes profunda.
, El triomf electoral de les esquerres a Franga
hauria tingut repercussions profundes a la resta
d'Europa i podia ádhuc modificar l'equilibri de
forces en un món desbordat per la crisi económi- '
ca. El Partit Comunista Francés no desitjava l'arribada de les esquerres al poder. Aquesta era la
rao profunda de la seva actitud, que després d'un
desacórd de forma es convertí en un desacord de
fons i, en el devenir deis darrers sis mesos, en
una polémica violenta i mancada de íleialtat, les
conseqüéncies de la qual no podien ésser d'altres que la desfeta electoral del passat diumen9eEncara que sembli desplagada, la rao del sabotatge comunista cal buscar-la en els acords de
Yaltá, suscríts pels Estats Units i la URSS l'endemá de la darrera guerra mundial, que continúen vigents i que fixen les zones d'influéncia mutua i
l'equilibri de poder a Europa entre els dos grans.
En nom deis acords de Yalta els americans abandonaren Praga i Txecoslováquia ais tañes i carros.d'assalt de la Unió Soviética. I en nom d'aquests mateixos acords, la URSS i els comunistes francesos han sabotejat la possibilitat d'un
govern d'esquerres, amb participado comunista,
govern orientat vers una transformado de les estructures del capitalisme en crisi, en una zona
geográfica que els Estats Units consideren, com
a propia.
Aquest ha estat el primer error i la primera Migó deis resultats electorals del diumenge passat.

La impotencia del marc nacional
El poblé francés és, de sempre, profundament
nacionalista i patriota. El Partit Comunista Francés, él principal aliat, hostil a l'entesa deis po' bles europeus en el si de la Comunitat Europea,
probablement peí perill que aquesta entesa representa enfrortt de la Unió Soviética, pretén és- .
.'ser el mes gran defensor de la independencia nacional francesa. Aquests dos fets portaren el
Partit Socialista a inscriure el programa de govern de les esquerres en el marc impotent i sobrepassat de I'Estat nacional.
. El gran capital a Franga, arreu d'Europa i arreu
\ del' món ha deixat d'ósser nacional. Les burgesiés •
* francesa,
alerpa. nya, anglesa i belga diuen que la resta de paísos
europeus viuen des de la darrera guerra mundial,
un procés de forta integració internacional a tra- vés de la societat multinacional. Per la gran burgesia les nacions han deixat d'ésser la patria per
a convertir-se simptement en mercat. El PS francés que uneix, en teoría, aquesta realitat, que
sap que la crisi económica desborda totes les
fronteres nacionals, ha comes Terror de formular
un programa de govern basat en la nacionalització de les mes grans empreses capitalistes i
d'uns mitjans de crédit les estructures veritables
i el poders de les quals es troben mes enllá de les
fronteres de I'Estat. És com voler atracar un avió
amb un tira-gomes.
La Migó és ben clara. Els partits socialistes, i
no solament el francés; teñen encara la possibilitat de participar en el poder d'un país, únicament
. a condició de no tocar les estructures actuáis del
- capitalisme, de no voler transformar l'ordre multinacional, de limitar-se a l'administració honesta de la societat, burgesa.
;
. El dia que, esperonats per la crisi del sistema
capitalista, els partits socialistes es vegin obligats a transformar les estructures económiques i
- socials en un sentit socialista, l'estratégia actual,
nacionalista i socialdemócrata haurá d'ésser profundament reconsiderada. Pero aixó va més',enllá de l'article present. .

ADROHER GIRONELLA

ora Socií

I/HORA CIÜTÁDANA
Desde qualseyohlloc de les
zones assenyalades amb A,
B. C o D; no es podría passar & cap altre, llevat deis
passos interzonals marcáis
amb ~''X'£¿¿w^0¡}:%^r:Í¿.
Quarít al recuadre É, considero Que fa ja molt de
temps que háuría d'estar
probibit a /aVocomoció par-

s

Darrerament i com a
resposta
ais
greus
atemptats al medí ambient, s'ha produit una
amplia serie de manifestacions i de protestes que han sensibilitzat l'opinió pública i
que sóni i ho serán molt
mes en un molt próxim
futur, motiu d'incidéncia per a les forces politiques del nostre país.
Aquest deteriora ment
del medí, que en alguns
casos ha arribat a nivells intolerables i perillosíssims, ha estat provocat per mpltes i diverses causes que tots
coneixem i que ara no
cal esmentar. D'aquestes causes, i per a la seva importancia cabdal
n'escullo una que afecta principalment Barcelona i els municipis de
la Corporació Metropolitana. El movimerit
continuat del tránsit urbá, és un deis agents
contaminants mes actius, quantitativament i
qualitativa.
Aquests
cents de milers de xemeneies ambulants van
corroent de manera
constant
la
infrabiosfera, emmetzinantla davant mateix deis
nostres nassos.
Octants que maten
El tránsit pren no solament
l'espai que l¡ és atorgat sinó
tot al que pot; roba al vianant
alió que és d'ell, absorbeix els
espais que son essencials per
al ciutadá, a les places hi creixen cotxes en comptes de
flors i d'espais verds, aparcamerits a canvi de llocs d'espai... A canvi, ens proporciona
lesions a l'aparell auditiu, a les
vies respiratóries, ais pulmons, ais ulls\A canvi és causa de deteriorament económic
en les despese que suposa la
compra, manteniment i alimentado en carburant. A canvi augmenta els. preus de
compra Mloguer de vivendes
per mor de rinfraestructura
per aparcaments. A canvi ens
dona LENTITUD. Es paradoxal
que un aparell, la tasca del
qual és.correr, dins les ciutat's
estigui condemnat a la lentitud. Els vehicles son ja aparells anti-transport. Conduir
un automóbil per una ciutat,
vol dir anar mes lent que fent
ús del "Metro" o del "Bus", si
tenim en compte que aquest
no cal aparcar-lo. No cal oblidar les neurosis agressives
que es generen de vegades,
conduint un automóbil. •
Limitar el tránsit, o autolimítar-nos-el, ha de deixar
d'ésser una molestia, per a
cohvertir-se en una URGENT
NECESSITAT. Si es continua
com fins ara, els efectes son
evidents: partícules de plom
en suspensió, alt nivell de de- •
cibels, dióxid de carboni, óxids
de nitrogen, gran quantitat de ,
partícules solides, que no se
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Prohlemes i aiternatives
del tránsrt urba
. sap fins' a quin punt poden
afectar, etc.

Algunesdades
Dióxid de' Carboni o Gas
Garbónic. Prové de |a cornbustió deis compostos.orgánics. Les quantitats que s'emeten son importantíssimes .
Contribueixen a escalfar Taire
i afecten les vies respiratóries
i els pulmons.
Monóxid de carboni.—
Que junt amb els hidrocarburants i óxids de nitrogen, son
els tres contaminants mésfrequénts deis que expulsen els
motors de combustió. Afecten
v
a mes els ulls.
•
',hNitrats de Peracíl. Descobert darrerament, és un altre
compost que actúa d'agent
contaminant i que es forma
mitjancant complexes reaccions fotoquímiques que menen els óxids de nitrogen i olefines a concentracions elevades.sota els efectes de forteá
il-luminacions. Aqüestes substancies sóñ irrjtants i produeixen danys a la vegetació, fruites i verdures.
• '

Algunes mes
Barcelona, per a posar un
exemple, tenia censats, l'any
1973,
350.335 turismes,
8.344 autocars i aütobusos,
39.918 camions, 29.815 mótocicletes, 11.308 ciclomotors, 252 tricicles. Aixó és
igual a 442.429 motors de
combustió. En aquests moments, deuen sobrepassar, en
escreix, el mig milió. Si suposem que en undia feiner qualsevol n'ni ha 200.000 que
funcionen constantment, es
ben fácil co.mprovar que grá-_
cies a la técnica del motor de
combustió, alió que respirem
no son pas aires del" Pirineu.

tés de circular lliurament després'de demostrar ben palesament les séves necessitats en
l'ús dé 1'automóbil per a la seva tasca.•
Cal reconéixer que qualsevol acció que es portes a ter-'
me seria anti-popular, pero no
pasinnecessária si pensem en
la nostra salut física i psíquica
i, sobretot, en la deis nostres
filis de cara un immediat futur.
Algú dones s'atreveix a desqualificar les causes i efectes:
aquí apuntats? Si és així; algú
s'atreveix a negar alió que pot
veure's amb els propis. ulls, i
olorar-se amb el propi ñas?,
Qualsevol alternativa, encaminada a pal-liar els efectes
de la contaminado peí tránsit
urbá és válida. Personalment
en suggereixo dues.
I/Prohibir duran X temps, i

mentre s'estudien miljórs solucions, el funciónament deis
automóbils d'us particular
amb matrícula acabada en nobre parell els dies parells, i
amb acabament señar els dies.
senars:
" ,
; . . - - .
2/Partir la ciutat en quatre
parts imagiháries, (Veure el
mpa), mes o menys pels carrers assenyaláts de manera
que qualsevol automóbil —
sempre d'ús particular— nó
podrá travessar a cap altre
sector si no és fent-ho pels
llocs assenyaláts. Sólució
semblant a Tadoptadá ais
grans nuclis suecs, que no volien pas prohibir Tus del cotxe
a ningú, sinó que pretenién
posar inconvenients ais conductors, per tal que optessin
per escollir un altre mitjá de
transport.

I

Per a qualsevol de les dues
aiternatives, es doblará el servei de "taxis", atorgant les
oportunes llicéncies. Es triplicará el servei de aütobusos,
FENT ESMENT ESPECIAL
AQUÍ QUE SERÁN REVISATS
ELS MOTORS D'AQUESTS
ÚLTIMS, DONAT QUE ELS
SEUS TUBS
D'ESCAPAMENT SON, JUNT AMB ELS
CAMIONS, ELS QUE MES
EMBRUTEN 'L'ATMOSFERA
DELS NOSTRES CARRERS.
Es continuaran les obres del
subur bá per tal que arribi fins
on está previst [ amb tota urgencia, estudiant "itineraris
nous que s'iniciaran tant aviát v
com sigui póssible. Aixó inclourá una campanyá per a
...mantenir mes netes les estacions del "metro", al mateix
temps que es farán les obres '
" oportunes perqué siguin renovats els sistemes de ventilació
interior,, per tal que esdevingui,
uñ servei veritablement higiénic. Dotar ais grans nuclis urbans d'aparcaments gratuíts a
les entrades importants de
carreteres i autopistes amb un
servei de transport rápid, au. tobús i metro, cap a la zona
urbana. També es portará a
terme a una campanyá provianant perqué el cotxe deixi
de ser el rei i per a retornar el
cetre ais que anem a peu. Finalment assenyalar part deis
' carrers per a poder usar, bicicletes sense perill. Per a quí'li
interessi. ""*- -

Texte i fotografía:
PEP RIBAL

A Esparreguera Talcalde no acava de plegar

El buit a TAjuntament
reclama les Municipals
El cas de la dimissió f oreada de l'alcalde O lea rt no
és a'iilat a Catalunya sinó la derivació d'una mala gestió
municipal, portada a terme per un alcalde antipopular
que ha actuat de forma dictatorial i absolutista digna
de la mes aferrissada tradició tranquista, recolcat per
uns quants consellers: Cuevas, Fons i Vidal, reductes
de fidelitat al régim impbsat i que es resisteixen a admetre Tadveniment de la democrácica.

Pero la crisi de l'ajuntament
d'Esparraguera no és d'ara. Ens
hem de remontar a totes les irregularitats urbanístiques deis últims anys (Mas d'En Ga.ll, Can Vinyals. La Plana), la misteriosa
contabilitat de la zona esportiva
municipal,
suposades
irregularitats en els tramits d'adjudicació d'ohres, el fet de que l'alAiternatives
calde feia a l'hora de secretan
efectiu de l'Ajuntament en ábEs ben cert que, mentre hi
séncia del titular, etc. Casos dehagi gent entossudida a no
nunciats en el setembre de 1975
treure's el cotxe del cul, será
pels consellers Joan Serra,'Magí
molt difícil d'arribar a una soSarda, Eloi Mestres i Joan Sa, lució. També ho és que hi ha
llent, que han actuat en un bloc
qui necessita usar el seu autocompacte per fer front a la gran
móbil per a treballar; per a ells
caldria trobar un acord perqué ' muralla**reaccionária amb que topaven i denunciar les j r . no es trobessin privats de la
regularitats que hipotecaven el.
seva eina de treball. Caldria
futur de la població. que per a aquests últims es
penses en una placa visible
Denuncies enviades a Govern
com podría ser la de SP, o
Civil, Ministeri de l'lnterior i d'Oqualsevol altra que els permebres Publiques, mai forenxontestades. Davant d'aquesta situació
d'impoténcia . i - d'enfrontament

amb el Governador Civil que
anuncia l'ordre del Ministre de
l'lnterior de no treure cap alcalde
-fins a les eleccions., .
. Aixó no obstant, la dimissió ha
estat deguda a la pressió i la
consciéncia democrática del-poblé -d'Esparraguera. Oestaquem
també .la labor de Joan Serra i
Magí Sarda que han mantingut
una consciéncia socialista, amb
constant, en un moment en qué
l'adhesió en front comú deis regiels partits encara no havien apaJ
dors Mestres i Sallent. . r
regut, els "demócrates" presenL'Oleart
pero
continua
ara
taren la dimissió al president del
anant a l'Ajuntárnent i signa paGovern, que no els va estar acr
pers amb data actual, malgrat
ceptada. Darrerament -l'AjuntaKaver-se comunicat la seva diment era compost per l'alcalde i
missió acceptada per Govern Citres regidors, ,car a mes dimití el
vil. Sembla ser pero que aquesta
primer tinenl d'alcalde Pons.
acceptació "oficial": no li ha estat
La gota que ha bessat el got
comunicada per escrit...,
ha sigut la recent aprovació d'un
. Noticia d'última hora és que
important pía parcial, La Creueta,
fou citat al Govern Civil el tinent
que^havia estat refusat avans de
d'alcalde
dimisionari
Ramón
les dimissions, reglarríentanaPons per oferir-li el carree bacant
ment.'
d'alcalde, que aquest no acceptá,
Tots els partits, i el poblé en
malgrat ja li havia estat proposageneral han reaccionar recolgant
da pels regidors'democrátics anla postura deis demócrates. Han
teriorment,
sigut Varíes • les concentracions
davant del Ajuntament demanant
Aquesta no acceptació agreu-.
la dimissió de Oleart, Cuevas, Vija mes encara la situació davant
dal i Fons i exigint un ajuntament . una solució provisional.
democrátic. .
/ - El que es fa mes urgent. que
Al novembre passat, els regimái, és la convocatoria d'elecdors dimissionaris, una represen-- ,c¡ons municipals. . .
. -„
tació del PSC local i el diputat
Eduard Martín, s' entrevistaren
JOSEP LLOPART

I/HORA DEL TREBALL

Arts gráfiques de Catalunya

un conveni autónom
Vr= Davant la negativa de la patronal per a poder rea.. litzar un conveni a nivell de Catalunya els treballadors
; d'Arts Gráfiques han convocat per al dia 3 d'Abril una
j vaga. Una vaga que segons el que succeeixi podría
allargar-se i estendre's.a mes a d'altres indrets de
I'Estat espanyoi.
'•
—

Sota la coordinado de la UGT
estataj. Respecto d'aixó les cenCCOO, CNT, SOC ¡ U S O ; a les
tráis ja tenien resposta: NO al
quals posteriorment s'uniria el
convéni d'Arts Gráfiques solaCol-lectiu > de treballadors de • ment a nivell estatal.
?.Catalunya s'han anat gestant els
D'aquesta manera el conveni
punts que formen la plataforma • queda trencat, i les centráis van
reivindicativa, i que donen base al
cap a la vaga legal. Fan falta,
conveni. Pero sembla que com
dones, unes quinze mil signaturas
sempre.i-pels'de sempre, els prc-r -_ que representen ais cinquanta mil
blemes i els impedimenta han tor-»
treballadors d'Arts Gráfiques a
nat a feracte de presencia.
Catalunya. Si tot ya be el dia tres
d'abril les maquines d'imprjmir
El vint-i-dos del prdppassat
estaran aturades.
mes de febrer representants de
les sis centráis sindicáis van mantenir una reunió amb la patronal,
El projecte de
en. la qual no s'aclarí absolutaplataforma
ment res. A la segó na reunió, ja el
reivindicativa
trétze de rnarc, les centráis varen
rebre una resposta: NO al conveni
Les. diverses plataformes reid'Arts Gráfiques a Catalunya. Pevindicatives que s'han elaborat
ro vaja I no tot foreh noticies doper al.conveni á nivell estatal i peí
lentes — l'astúcia deis empresaris
de Catalunya son práetjcament
arriba, sense cap mena de dúbtes,.
iguals encara que en els primers
fins a límits insospitats. Sembla
s'inclouén alguns punts mes.
que la mateixa patronal defensaSobre un total de trentados
ria els treballadors en les seves
punts que té el de Catalunya desrervindicacions' amb la condició
taquem els següents per la seva
d'acceptar solament el conveni
importancia: els que es refereixen

al sou (vint-i-cinc mil pera lesea-'
te.gories mes bailes, augmeht lineal de vuit mil pessetes, sou mínim de cinc-céntes pessetes per
l'aprenent...); a la vigencia del
conveni en relació amb l'augment
del cost de la vida; a la jornada laboral (quaranta hores, de dilluns a
divendres, i vacances durant els
tres mesos d'estiu); l'ámbit que
agafa, és a dir, ais sectors'del Par
per i Arts Gráfiques de Catalunya:. Editorials, Manipuláis de Paper i Cartró, Arts Gráfiques i Industries auxiliars i Fotógrafs.

Dos convenís en joc
És lógica l'existéncia d'un conveni que intenti solucionar els
problemes deis treballadors de
tot l'Estat. Pero també és cert que
hi ha nacionalitats (Catalunya per
exemple, que és juntament amb
Madrid on hi ha una major concentrado industrial del ram) que
han de resoldre la seva problemática propia.
Amb un conveni estatal de carácter global, s'hauria d'aconseguir neutralizar, posar a un mateix nivell, els diferents tipus de
reivindicacions deis treballadors
del país. '
Amb un conveni que tingui en
compte la qüestió autonómica,
hauria d'aconseguir-se una solució d'aquells problemes de qui
treballa en un lloc (com és Barcelona i Madrid) on el nivell de vida

és superior, i on la concentrado industrial d'Arts Gráfiques també
ho és.
Amb el primer—l'estatal— el
que en realitat guanya la patronal
és que la producció a Barcelona i
Madrid retribueixi els treballadors
d'aquestes ciutats, d'igual manera que els.treballadors de Cadis,
per exempíe, on la producció, irídubtablement, és menor.
Tot i aixó, no és que s'hagi de
despreciar, el conveni estatal;
perqué, si mes no, es mirará de
millorar la solució de tots els treballadors. Pero alió que sí que és
denunciable és que la problemática deis treballadors catalans es
quedi al tinter.

Enterrar el
franquisme
Al- marge de les resolucions
adoptades després del dia tres
d'abril, el conveni será revisat, i si
mes no hi ha la intenció de
renovar-lo el setembre que ve.
Aleshores es tractará d'aconseguir un conveni que tingui un auténtic carácter esquerrá i que suprimeixi per sempre unes ordenances basades en el patemalisme i el verticalisrne existent, actualment, a la majoria de les em. preses d'arts gráfiques.

Text i fotos: CARLES
- ESTEBAN

La Uñió de Pagesos és la mes forta de l'Estat
- Per a poder valorar la vaga
; deis pagesos ¡ jutjar mínimament el seu resultat cal teñir
en compte els antecedents
d'aquesta mobilització que.
tanta repercussió ha tingut a
la nostra térra.
Abans que la Unió de Pa• gesos convoques la vaga de
tractors —vaga que mes tard'
s'estengué amb. boicot de :
mercats, tancament de coo-:
peratives, etc.— el sindicat,va
: proposar a la coordinadora de ,
. tots els síndicats agrícoles de- '.
mocrátics (Unions) a. nivell ,
d'Estat que s'emprengués.alguna acció conjunta pera par-'
tir d'una posició de forca da• vant les negociacions que s'a- .
• naven a iniciar amb el Minisi teri d'Agricultura., La Unió de
Pagesos jutjava que era co- >
menear les negociacions e n - inferioritat de condiejons l'as- .
seure's a negociar al costat
- d'aítres sindicats verticalistes
—Á.R.Á. i Jóvenes, Agricultores, el president del qual és un
gendre del conegut Monpie-.
dro de la Torre, que tant de
temps ha representareis sindicats franquistes. Aquests
sindicats,' que"' representen
ningú sap quanta gent, tindrien el mateix vot que la Unió
• de Pagesos i estarien mes a.
prop deis interessos del Ministeri que deis interessos
deis pagesos.
Un altre factor que en realitat ha estat el que ha condicionat la vaga és l'oposició
per part de la coordinadora
d'acceptar l'oposició que la
Unió de Pagesos plantejava
en contra de" les cambres
- agráries. Gom se sap, l'administració ha fet «unaMIei que
dona vida a les cambres agráries. La composició d'aquestes cambres és un perill per .
ais , pagesos. El 50 % está
- composat pels pagesos, pero
-. l'altré 50 % compren totes les
' industries d'interés agrari. Ai7 xó vol dir que dins d'aquest
. 50 % hi ha les fabriques de •
pinsos, les centráis lleteres
(ram, rades catasús, gallina

QUATRE
RAÚLES

Hispano no readmét
Després d'una setmana'de
tancada del comité d'empresá
d'Hispano Olivetti, i d'estar els
acomiadats a la porta de l'empresa, la patronal encara no
ha iniciat les negociacions de
cara a la readmissió deis cinquanta acomiadats.

30.000 aturats en
marxa"
Vora 30.000 áturats segons cálculs deis organitzadors i 20.000 segons cálculs
de agencia EFE marxáren diumenge passat a Madrid per a
protestar de la situació d'atur
en.qué es troben. La marxa
estava convocada peí Sindicat
Unitari, vinculat a la ORT, i s'hi adheriren prácticament tots
els sindicats. Durant la concentrado, que dura prop de
tres hores, s'apróvá una taula
reivihdicativa deis treballadors
aturats.
És palés que la lluita contra
üatur va en augment car
aquest és amb tota seguretat
el problema mes sagnánt á
qué el sistema condueix a la
classe trebálladora. Per altra
part, i referint-se al mateix tema, el proper 5 d'abril la Confederació Europea de Sindicats ha convocat un atur d'una hora a tot Europa, per a fer
una protesta internacional
contra l'atur. Aquí signen la
convocatoria la UGT (membre
de la CES) i CCOO.

blanca, etc.), és a dir, els grans
mat de la Unió de Pagesos, el
nadora remarcant que troba
PC i també el PSUC fou uri
monopolis hi teñen cabuda.
totalment improcedent una
element bastant condicionadesconvocació de vaga quan
Com ess-pot comprendre,
dor d'aquest absentisme deis
s'havia arríbat a l'acord de feraquest tant per cent, sempre
altres sindicats democrátics
ia. També la U. de P., segons
defensará els seus interessos
de la resta de l'Estat.
ens informa el sindicat, es reeconómics afins ais de l'admiplantejará si ha de continuar
nistració, interessos que no
El PC s'oposá a la vaga adestant dins de la coordinadoson pas precisament els deis
duínt que no era el moment
ra, ¡ si hi continua qüestionará
de desestabilitzar la situació
pagesos. D'altra banda la llei
-l'organització • en alió que fa
fa referencia al vot, que.no- , política del país. Només a
referencia a una unió un vot,
mes es concedía ais' titulare ' ' Galicia, Euzkadi i Astúries va
donat que la Unió de Pagesos
.haver-hii una. certa mobilitzade les explotácions. En la masola, té mes afiliats que tots
, •- . '
jor part deis casos els titulars ' , ció.
els altres sindicats agrícoles
Finalment, quan els pageson els avis o els pares deis .
de la resta de l'Estat junts.
sos catalans ja havien esgotat
¿actuáis treballadors de la térLa vaga acaba. Els pagesos
les formes de lluita la coordira. A nivell d'Unióde Pagesos .
tornen a casa. Els membres
nadora decideix convocar á n i - '
aixó és ben greu, sobrefot si
de la Unió de Pagesos valoren
vell de l'Estat la vaga. Ássues té en compte que la major
ajxí els resultats de la .mobilitmia també la postura d'anar
part deis afiliats son agriculzació: negatius —no ' haver
en contra de. les cambres
tors jpves. ' •
aconseguit gairebé res d'alló
agráries. Posava pero una
Davant d'aquests dos eleVaga general a
que , reiyindicaven
— ¡
condició: rebaixar l'augment
ments la Unió de Pagesos doSallent
positius-1- consciencíació de
de preus al 19 % —la U. de P.
nava les següents alternati r
molta gent de. la pagesia i
réivindicava el 22 %— respec-.
ves: quan á les cambres agráLa mort d'Agustín Rueda
aconseguir que la coordinació
tant el pacte de la Monclóa.
ries el sindieat demanava que
Sierra
a causa deis cops que li
no
acceptés
les
cambres
agráEl dimarts dia 14 els pageel decret llei que les regula
ries; la gent no ha pas.quedat
foren produíts per funpionaris
sos catalans surten' a les carpassés al reglament. Si no hi
desanimada. Tot alió que reidé la presó de Carabanchel ha
reteres pensant-se. que els de
passa la postura de la U. de P.
' víndicávem ho continuarem
estat un mes deis fets sagla resta de l'Estat també sortiés refús d'aquesta llei.'Proporeívindícant,
i
ara
amb
el
sunants que recorren tota la
rien. Passa.el dia ¡els mitjans
sava també la creació d'un orport de molta gent que fins i
geografía de les presons del
informatius no recullen pas
ganisme de Servéis Agraris
tot no és de la U. de P. I ens
nostre país. El fet que Agustín
cap mobilització enlloc. El
que depengués de la Consedeia. Ramón Vilahur, membre
Rueda fos' natural de Sallent,
vespre al Telediario un memlleria d'Agricultura de la Genede
la
U.
de
P.
de
La
Seu:"En
—i
milítant de la CNT— va probré de la coordinadora surt a
ralitat. Amb aquest orgañisme
tot cas alió que ha quedat ben
vocar la solidaritat i la protesllégir un comunicat signat pels
i amb el sindicat la funció de
ciar és que si a la resta de
ta de tot el poblé: amb aquest
altres sindicats i pels de les
les cambres agráríes quedaría
l'Estat no, volen la reforma
motiü tancaren prácticament
Unions. En el comunicat crida
buida de tot contingut. Amb
agraria, ja la farem a Catalutots
els comercos, i tanmateix
a
una
desmóbilització
general.
. les coses plantejades d'aquesnya".
.
se celebra una manifestado
Davant d'aquestes actituds
ta manera la coordinadora va
formada per un miler de perla Unióde Pagesos elabora un
creure que ho era el moment
sones que recorregué tot el
comunicat en el qual fa una
d'engegar una mobilització siASSUMPCIO
poblé.
crítica
fortíssima
a
la
coordino qué calía esperar les negó- >.
CANTALOZELLA
ciacions. La 0. de P. sabia que
si volia que la mobilització es
realitzés a Catalunya s'havia
de dur a terme ara. I la Unió
de Pagesos convoca la vaga.
La participado, com se-sap,
fou massiva. Malgrat tot, la U.
de P. esperava.que la resta de
Corg pot donar un Metge í'atenció curativa, si tat Social del carrerearles i i vaig teñir una sorpreles unions de l'Estat s'uniríen
només disposa d'una hora per atendré a 60 o 70 sa amb la seva amabifitat, tenint en compte que dea la vaga. No fbu aixíj la Unió
malalts?
'
- •
vant meu ja havien passat 30 malalts.
de Pagesos mantingué un alTeninten compte que abans de l'hora ja s'han
Jiom creu que aquest Metge no eltindrem molts
tre contacte amb la coordinadonat tots els números i segons els dies arriben a dies en La Seguriiat Social, dons és inhuma la fordora. Aquesta es va passar
80 visites, els Metges no teñen altre remei que rea- ma de treball d'avui.
cinc o sis dies en una díscuslitzar un treball de 2 o 3 hores mes per dia, ja que
Caldria que aquest asumpte es planifiques, per a
sió ba^sculant que no va dur a
en altre cas no podrien atendré a tots els malalts. mil/orar el procés de treball i evitar el risc que teñen
res, mentre a Catalunya hi haMalgrat tots els inconvenients, cal recolzar la bo- tots els malalts i Metges de la Seguritat Social.
via 20.000 tractors a les carna atenció del Metge SR. SUBÍAS, ja que l'altre dia
reteres. Segons ens han inforvaig haver d'anar, a la seva consulta, en La SegureMIQUELCASTELLS

Que passa a la Seguretat Social?
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L'HORA DEL TREBALL

La Unió de Pagesos, elI sindicat deis pagesosi

De la mateixa manera que els tractors sortiren de les viles i masies ocupant les carreteres del nostre
país, han retornat a llurs llocs d'origen. Gairebé per '"
sorpresa finalitzá la vaga de pagesos. En el moment
de la retirada, feia una setmana que havien comencat
la ocupació de les carreteres. Cal veure dones quins
son els motius de la retirada.
Per un costat, una setmana
d'estar a la carretera al peu
del cañó amb tota la tensió
del moment junt amb les incleméncies del temps ja comencava a incidir en l'ánim
deis pagesos. Malgrat aixó, no
tots estaven conformes en
abandonar la lluita en un mo-

ment en qué la moral estava.
alta i molts d'ells disposats a
arribar fins on fos necessari.
Pero el camp no espera i ni ha
moltes feínes que es quedaven endarrerides i requerien
que es fessin ¡mmediatament.
A aquests factors, diguem-ne
humans, cal afegir-hi els fac-

tors de tipus político-sindical.
El diumenge 12 de febrer la
coordinadora d'organitzacions
agrades llanpava un comunidemanant l'extensió de la
a la resta de l'estat. Malgrat que les negociacions amb
el Ministeri haguessin comencat, es preveía augmentar les
mesures de forca. La sorpresa
arriba amb el comunicat que
el dimarts següent signava la
coordinadora, junt amb el ministeri i les centráis grogues
participants en les neyociacions, cridant a la calma i la
serenitat a les carreteres. Evidentment després d'aquest

sorprenent canvi d'actitud
(sembla que existí re n pressions molt fortes perqué la
coordinadora signes el comunicat), la Untó de Pagesos decidí desconvocar la vaga, per
no quedar-se sois; De totes
maneres, i segons la Unió.de
Pagesos, la mobilització ha
estat un éxít. De moment á les
negociacions que se celebren
. a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura s'han aconseguit algunes de les reivindicacions

que demanen els homes del,
camp (equiparado de la Seguretat Social agraria, fixació de
preus, etc.K
Un aitre deis factors que fa
que la Unió de Pagesos consideri positiva aquesta vaga és
el fet que amb tota següretat
permetrá obrir un diáleg sobre
les funcions de la coordinadora i el paper que ha de jugar,
aclarint així l'existéncia mateixa de la coordinadora.

La vaga a les comarques
A la darrer assemblea que
va teñir lloc a la carretera on
es concentraren els tractors i
en la qual s'assabentava de
l'acabament de la vaga a la
nostra comarca del Tarragonés es va fer una valoració de les principáis incidéncies d'aquests dies de paralitzacíó al camp.
En parlar de les negociacions que s'estan portant a.
terme amb el ministre d'Agricultura referent a preus de;
productes del camp —en general s'espera un xic de compensado, a veure si no ens
ensarronen aquesta vegada—
es féu un incís fent constar la
mes enérgica protesta peí
comportament de la policía a
Reus i a Tarragona —
sembfava que anessin a atrapar una colla de malfactors o
bandolera— també es féu
constar la cívica actuado de la
Guardia Civil de Tránsit. També varen ser cpmentades les
declaracions que per aquells
dies va fer a la TVE el presídent deis exportadors de vins
de denominado d'origen Sr.
López Cascante.
Llástima que aqüést senyor no hagi de viure uns
quants anys del que surt de la
térra en lloc de xuclar la suor
deis pobres pagesos vinyaters. Amb següretat que
mesuraría mes les seves afirmacions.
"Que quedi ben ciar Una
vegada mes que jes nostres
reivindicacions son preus justos i equiparado a la S.S. de
les altres branques de la industria —deia un pagés—. Volem viure de la térra, i per dé.manar aixó no creiem que cal ,
perseguir els pagesos com a
conills ni mobilitzar ostentosament tan gran nombre de
forces repressives".
L'adhesió i presencia de
Pep Jai fou acollida amb simpatía i com a mostra que la
nostra lluita continuará.
Hem fet sentir la nostra veu
i la tomarem a fer sentir fins
que siguin assolits els objectius de la U. de Pagesos.

Els groes, "compuestos
y sin novia"
Á Lleída, on la resposta pagesa fou sense cap mena de
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dubtes la mes riombrosa, car
mes del 80 % de la població
pagesa va seguir la convocatoria de la Unió de Pagesos,
els sindicats groes s'han hagut de menjar el comunicat
que,al principi de la vaga van
treure a la llum pública dient
que no se solidaritzaven amb
la mateixa. Els. pagesos han
-demostraren aquesta ocasió
quin és l'auténticr sindicat de
la pagesia catalana, aquell en
el que li han donat la confianca.
La retirada deis tractors a
Lleida i en definitiva racabament de la vaga va comencar
a produir-se per la greu tensíó
que s'estava creant a les OOST
tres comarques, sobretot desde l'inici de desabastiment
deis mercats. Desabastiment
que el dimarts de la setmana
passada fou absolut. Un
membre afíliat al sindicat.groc
SALL (Síndicat d'Agricultors
dé Lleida), denuncia a la Guardia Civil el robatori d'explosius
de les seves finques, insinuant
la possibilitat que hagués estat fa Unió de Pagesos. Ál
veure el caire deis aconteixements-i abané que pases alguna cosa imputable a la Unió
de Pagesos es decidí tornar a
abastir els mercats cosa que
es feu el dimécres.
Si abans déiem que el
8 0 % deis pagesos de Lleida
sortiren a la carretera, cal teñir
present que ho feren acompanyats per la quasi totalitat del
pare de tractors, dones de
17.000 tractors que h¡ ha, uns
13.000 anaren a la carretera, i
si tenim en compte que molts
pagesos en teñen dos, la mobilització a Lleida ha estat un
exit rotund. Malgrat la retirada, es continua amb la retirada de diners de les caixes
d'estalvi amb menys quantitat
que els primers dies.
La moral está alta, tot i que
els resultats de les negociacions no son tan bons com
s'esperaven, sobretot si tenim
en compte que encara no s'ha
parlat deis preus que els lleidatans esperen. Ens referim a
la fruita,... l'oli i rametlla. Peí
que sembla en aquesta tongada, de negociacions no se'n
parlará pas i aixó pot significar
una seriosa emprenyadá per
part deis pagesos i un reco-

Escriuen: J. M. SERRA
PEPITO

mencament de les accions sobretot de cara a l'estiu que comencin les collites. De moment els pagesos han retornat
a casa seva a ensulfatar- la
fruita abans que- se'ls morí,
després igual la regalen.
"/ perqué no tenim mes tractors!, que si.no e/s haguessin fet
arrívar fins la Moncha"

Els pagesos están disposats a tornar a sortir quan faci falta

L'HORA DEL TREBALL

Abans colliem molta verdura que anavem a vendré al Born, pero posteriorment ens sembla
que amb la flor ens defensavem millors.
. • .,

Paquita Puig i Brach

Una dona de la Unió de Pa
"Nosaltres no ajudem a l'home sino que col-labore m amb ell a les feines del camp. Bona part de l'éxit
de la tractorada l'any passat i aquest, es deu al paper
que hi ha jugat la dona a casa cuidant-se de la familia, del bestiar...". qui diu aixó és la Paquita Puig i
Brach de Vilassar de Dalt, de 30 anys, casada amb en
Toni Llimona i té dues filies de sis i quatre anys. Marit
i muller son de la "Unió de Pagesos" del Mares me on
desenvolupen un paper davantguarda. Ella es dedica
especialment a aglutinar les dones pageses a fi d'analitzar la seva problemática específica, no pas per
crear una secció separada deis homes sino "perqué la
nostra problemática sois, la podem analitzar nosaltres
mateixes", afegeix la Paquita Puig.
llor. De verdura en tenim poca,
—Quan vares comencar a trenomés per a nosaltres i la resta la
ballar al camp?
—Al sortir del col-legi vaig tre^' . venem al poblé. També cultivem
bailar uns set anys com a depen-. patates.
"denta en una forneria i pastisse—Quines son les condiciohs de
ria al poblé. Despfés vaig estar . la dona que treballa al camp?
un any ais laboratoris Meiin. Se, —Les dones que estem en una
guidament em vaig casar amb en " casa de pagés hem d'afrontár les
Toni cornencant a treballar a la , tasques del camp, les de la casa i
térra.
. '
.;
.; cuidar el bestiar. Cal compaginar
;
^;—Qué conrreeu?
,
- -1 els tres aspectes. Nosaltres te/ ^—Principalmeñt. '
clavells".,: nim' alguns conills encara que
pocs pero hi ha famílies que han
Abans colliem moíta verdura que
de cuidar una granja.
anavem a vendré al Born, pero
Cal teñir present aquí, també
posteriorment ens sembla que
l'educació discrimiantória que
amb la flor ens defensavem mi-

/w¿^^e^?«^^

está sofrint encara la dona pagesa, ja que se li ha inculcat que nó
l ; calía estudiar massa perqué la
seva feina era la de la casa.
Aqüestes diferencies s'accentuen
mes en les comarques mes rurals
i aixó s'acusa també en la participado de ia dona en la Unió de
Pagesos. Aquí tenim mes informado i millors comunicacions.
La dona de les zories rurals moltes yegades no surt mai del poblé. JAllá: ho fa tot. ' v { \ . - .
A un altre nivell veierh Com les
dones, peí sol fet de ser-ho, teñen dificultáis en trobar un lloc
de treball com a técnics agraris.
També cal denunciar la problemática de l'hereu que és qui hereta la térra encara que la germana vülgui continuar treballant al
camp.

Dona i home, iguals
—La integrado de la dona dins
la Unió de Pagesos com está?
—En principi a un nivell igualitari que la de l'home si bé s'ha de
dir que cal mentalitzar-los. tant
ella com ell, perqué hi hagi una
major participado.
Per estudiar aquests aspectes
ens reunírem un grup de dones

amb la finalitat de preparar una El Congrés a l'Abril
ponencia en el proper II Congrés
de la Unió de pagesos.
•- —Quan se cellebrará aquest II
—Explica'ns el procés d'aques- Congrés?
tes trobadés i els temes a pre—Será a fináis del mes d'Abril.
sentar al Congrés.
Concretament els dies 28, 29 i
—Ens varri reunir la tardor pas- 30 a Cervera. Els assistents al
sada a la casa d'en Teixidor a Congrés serán molt mes supeMatará bn hi assistiren a prop de riors del que tenim previst —ens
trenta dones procedénts de Bér- diu l'Antoni Llimona— ja que
ga, el Baix Llobregat, el Valles, el mercés a la mobilització pagesa
Maresme i el Barcelonés. Les de en la iractorada el nombré de
Lleida i de Báges no pogueren membres a la Unió de Pagesos
desplacar-se pero s'íntegraren és molt superior.. - ,
posteriorment. Aquesta trabada
—Quantes dones hi ha áctualtenia com a finalitat el plantejar ment a la Unió de Pageoss?
la situado de la dona en la page—Es difícil respondre a aixó —
sia. Una cosa que va quedar molt segueix dient en Llimona— pero
clara fou la voluntat de no crear podem ,dir que per cada carnet
una secció a part, una secció ex- repartit hi ha una dona al costat.
clusivament de dones, pero te- A la nostra comarca del Maresnim una problemática concreta
me en tenim repartits 310. Cal
com a dones la qual sois la po- afegir pero que el carnet no s'endem veure i analitzar-la nosaltres trega de forma immediata sino
mateixes.
després d'un temps d'haver-se
—En quina forma es presenta- incorporat al nostre sindicat.
ran els treballs fets al Congrés?
Una de les tasques que hem
—Cada comarca. Es a dir les de desenvolupar és la consiciendones de la Unió de Pagesos de ciació tant de la dona com de
cada comarca s'han encarregat
l'home. A alguns homes els costa
d'elaborar un aspecte de la dona
acceptar que la seva dona tingui
al camp i posteriorment s'han re- criteri propi —ens diu ara la
partit a totes perqué se les estuPaquita—. Alguns homes no avidiin i enviin esmenes si ho creuen
sen a la seva dona per assistir a
convenient.
:
les reunions. "No vol venir" diuen
Els temes per comarques han
alguns pero ens hem trobat amb
estat els següents:
alguna dona que ens ha dit que
Maresme: La dona dins la
"és el meu marit queem diu qué
Unió de Pagesos.
no cal que hi vagi". La dona gran
Valles: La dona pagesa i la faés mes difícil de fer-la participar
milia.
perqué consideren que el|es s'Bergadá: La problemática de
han, de quedar a casa. És difícil
Théreu.
trencar amb aqüestes coses pero
Bages: La Seguretat SociaLi la
maígrat tot cada dia la dona veu
dona.'
^' .
mes ciar qué ha de participar.
Ripóllés: La dona en las zones
Cada dia hi ha menys dones
remaderes a {'alta muntanya.
joves que treballen a la térra. No
Baix Llobregat: La dona i la sese les encamina a fer de pageses.
va participado al camp.
La joventut en general i no sois al
Cal dir en el cas de la comarca - nostre país sino a tot Europa fuig
de Bages que el text fou elaborat
de Tagricultura. La rendabilitat de
per una noiá que treballa a l'Exla térra cada vegada és mes petitensió Agraria com assisténta sota. Així "és difícil convercer-los
cial. Un grup de dones técniques
que continuín treballant-h¡. Si
han fet un treball sobre la probles'ha aguantát la térra és grácies,
mática de la dona i la técnica.
moltes vegades, al treball de la
També cal remarcar que encara
dona'
que els temes siguin diferents
MANUELCUSACH§
molts treballs han repetit molts
i CORREDO
aspectes per aixó s'ha fet una refosa que és proposa coma text a
Fotografíes:
RAMÓN
aprovar al Congrés.
MANENT
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Procés a Catalunya'

El
Al nostre país la cultura ha tingut sempre
—i especialment els últims quaranta anys de
dictadura— serioses dificultats per a poder-se
expressar, sobretot en
camps tan difícils, per
llur cost económic, com
el cinema. En plena época democrática les
distribuidores i productores de peí Iícules continúen pensant que el
cine en cátala és antieconómic, perqué només l'aniria a veure una
minoría de la població.
Pero aixó no és veritat,
a Catalunya la gent vol
veure cinema en cátala,
de la mateixa manera
que l¡ interessa quálsevol manifestació cultural en la Mengua del
país.
Amb la pel-lícula d'Antoni
Ribas "La Ciutat cremada" s'ha obert un camí important
per a potenciar el cinema politic cátala, que sembla que el
seguirá aviat una altra producció sobre la vida del President
de la Generalitat Lluís Compánys, que es titulará "Procés a
Catalunya", escrita i dirigida
per Josep M.a Forn, i en la

i l'assassinat d'en
nys al cine
pejjícífía es mirará d'explicar
de manera ben clara una etapa de la historia de Catalunya
que ha estat tapada durant
molts anys. Mes que explicar
la vida d'en LluísCompanys la
pel-lícula prétén posar en ciar
la seva darrera^tapa—desTdírla seva detenció a B reta la per
la Gestapo fins al dia que fou
afusellat. al fossar del castelP
de Móntjuíc —tota aquesta
etapa anirá complementada
amb uns flash-backs de les époques mes decisives de la vida del President: la discussió
de l'Estatut de Catalunya, els
fets del 6 d'octubre, i l'aixecament del 19 de juliol.
Durant la pel-lícula es van
veient les arbitrarietats deis
alemanys en detenir-lo i,
portar-lo a- Espanya, saltantse tots els convenís d'ética internacional, les vexacions i
humiliacions que pateix en
Companys a Madrid mentre
está a la Direcció General de
Seguretát, el posterior trasllat
a Barcelona, i el seu assássi-.
nat després d'un judici que no
cal teñir gaires coneixements
dé'dret per a veure que va ser
una auténtica pallassada, va
durar una hora i no hi va haver
gairebé ni temps per a
defensar-se d'unes acusacions impossibles de salvar—
era acusat d'ínsurrecció armada quan eren els feixistes els
que havien agafat les armes
contra el legítim govern de la.
2. a República.
Tot aixó ha costat molt d'e-

laborar puix que s'han hagut
, descercar documents que ha\vien desaparegut, com el judicj, j a mes les opinions de la
gent contemporánia de l'acció
--motís-cqps son contradíctóriesAPer éxerñpte, mentre n'hí
_que"tlraeti^c|ue abans de
moriT^va^cridar "Per Cataluaya", d'altres^afirmen que va
"Visca Catalunya", pero
-segóns hem poglit saber sembla que la'primera versió és.
l'auténtica.
Per al paper de Lluís
-^Companys hi ha hagut dífererits" idees.- Primer es va pensar que fos un autor conegut,
concretament l'Yves Montand, pero es va veure que
aleshores seri^ una pel-lícu!-.
en qué el conegut actor frar cés interpretava el paper d'en
Companys, i es va pensar que
podría- ser un desconegut,
com el que seguramentfará el
paper que és un base que es
diu Luís Iriondo, i el principal
és que s'assembla físicament
al President mártir d'una manera perfecta, i a mes és un
home que encara qué no siguí
actor té prou capacítat artísti-'
ca per a interpretar un paper
d'aquesta importancia....
De moment la pel-lícula encara és un projecte, ja que
existeixen grans problemes
económics per a fer-la, pero
l'equip que hi treballa está
fent bons avancos peí que fa a;
la documentado amb persones que visqueren en aquell
temps i conegueren en

Lluís Companys
Cpmpahys. Una de les persones amb quí.cal parlar perqué
la compilado de dades siguí
tan exacta com es pugui és el
President Tarradellas, home
que va cohéíxer personalment
en Lluís Companys i durant
molts anys va viure amb ell.
Per aixó, quan s'acabi el segon guió, l'entregaran a sis ó
set persones, entre elles en
Tarradellas,
perqué
corregeixin els errors histories o,,
els petits detalls de l'época.
Sembla que sí les coses
van bé la pel-lícula es podrá
comencar a filmar el mes de
maig o juny, i la sonorització
es faria el juliol i l'agost, i és
molt probable que, es pugui
estrenar l'11 de setembre o el
14 d'octubre (data de l'assassinat d'en Companys).

Luis Iriondo
És molt interéssant que el
cine a Catalunya comenci a
prendre forca; un mitjá de comunícació. i culturado de les
masses tan important com el
cine no pot ser ahandonat, i
seria necessari que la Generalitat —quan tingui atribucíons— crees un fons de Stibsídi per al cinema, com el teñen
tots els páísos del món fora
deis Estats Units. Pero per a
aconseguír el mes important,
que és l'assisténcia del públie
ais espectades en.cátala, s'ha
de comencar des de báix, o siguí fomentant el cátala a l'escola, i quan aixó funcioni i el
públie demanicinema en ca-"
tala, les productores s'atrevíran a fínancar pel-lícules que
ara pensen que son massa
poc rendibles.
- ' :

Els gais no volen ésser objecté de debat (1)
La Societat Catalana de Sexologia va aplegar en una taula rodona i per tal de fer un debat sobre l'homosexualitat el Dr. Eudald Maideu i Puig, president de
la dita Socíetat, que feía de presentador, el Dr. Josep M.a Farré i
Martí, milítant del PSC, que fou
el moderador, el Dr. Joan Mass"a7
na i Ronquillo, psiquiatré de
l'Hospital Clínic, especialitzat en
"curar" homosexuals, el jurista
Victoriano Domingo y Lorén, se-^
cretari de jutjat, autor del llibre"
VLos homosexuales frente a la
ley" (estavá prevista l'assisténcia
del magistrat jutge, membre del
Jutjat n.° 2 de Perillosítat i Rehabílítacíó Social, Dr. Enrique Alvarez y Cruz, la no participació del
qual va ésser excusada sense
que fossin adduídes causes cont
cretes, per la qual cosa ens preguntem ¿quines pressions haurá
rebut áquest jutge, membre de
Justicia Democrática, per a canviar la seva decisió? Fins aquí arriba el ressó dei'afer Chamorro),
una dona del Col-lectiu^de Lesbianes de Barcelona, una lesbiana pertanyent a les Feministes
Radicáis i dos militants del Front
d'Alliberament Gai de Catalunya

(FAGO.

V

L'acte ha constituít un intent
perqué tant la llei com la Ciencia
exposessin llurs arguments davant els gais i lesbianes per tal
que aquests poguessin expressar
lliurement llur opinió en peu d'igualtat. Les intervencions que es
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realitzaren des de la taula demostraren que el públie, que omplia de gom a gomTámplia Sala
d'Actes del Col-legi de Metges,
tenia idees molt clares i participava no com a simple espectador
sino, cóm qui tenia moltes coses
a dir, i aixó es va demostrar al
coUoqui posterior que es prolonga fins a passada la mitja nit.
Es pot dir que les intervencions de la taula es van caracteritzar en dos tipus: les realitzades
peí jurista i pels gais i lesbianes,
per una banda; i la del Dr. Massana, per l'altra. Les primeres es
van encaminar a mostrar la situació real i quotidiana amb la qual'
les lesbianes i els gais s'enfronten a 1'aparell repressiu —tant el
legal com el que es deriva deis
mitjans de comunicado— i a la
deformació que es fa de llur sexualitat.
Victoriano Domingo explica
les múltiples formes en qué lesbianes i gais poden caure sota el
pes de le&lleis. No únrcament'de
la ja famosa Ley de Peligrosidad
y Rehabilitación Social, sino
, també (grácies a la jurisprudencia reaccionaria deis magistrats
del .Tribunal Suprem) del Codi
Penal. Aquesta legislado els obliga de viure en una situado de
constant incertesa, perqué el fet
d'ésser el que son els exposa a
ésser consideráis com a autén-,
tics crimináis. En va ésser un bon
. exemple la relació de'casos que
va presentar el secretan' general

del FAGC, en la seva iritérvenció,
referits a gais concrets empresonats a la Model i que están visquent situacions realment kafkianes:
.- .
Antonio S. Y G.,. de 35 ánys,
sense antecedents penáis, fou
detingut a les liles l'estiu del.
1974 mentre passejava peí carrer per la seva aparenca "poc
masculina". Portat a la comissaria fou escarnit pels agents de la
policía i es passá, 15 dies a la
presó. En sortir es posa a treballar i ais pocs dies el tornaren a
agafar també quan anáva de passeig. A la comissaria l¡ digueren
que estava reclamat des de" la
Ciutat de Mallorca. De la comissaria el dia següent el portaren a
Via Laietana i al jutjat on el jutge
li digué: Vd. es un invertido, entonces debe ir internado. Estigué dos mesos a la Model. En
sortir de nou torna a treballar í el,
juliol del 1976, en sortir del treball el tornaren a agafar per "invertit". A la comíssaria li torna a
sortir alió de Mallorca i hi resta
fins al dia següent que torna a
Via Laietana i al jutjat on el mateix jutge el torna ainternar a la
Model on hi estigué un any, fins
el juliol del 1977. En sortir ja no
trobá treball ¡ cansat de la inseguretat i la discriminació de qué
era
'.
objecte
s'hormoná, adquirí una aparenga
de dona i es dedica a la prostitució, pero sempre amb homes majors d'edat i que sabien la seva

verdadera identítat sexual. El febrer del 1978 els del 091 l'agafaren, li torna a sortir l'assumpte.
de Mallorca, dormí a la comissaria i al dia següent fou enviat directament a la Model on encara
es troba sense haver tingut cap
assisténcia jurídica..
El segon cas és el d'un súbdit
argentí, que, amb tota la documentació en regla i carnet d'artista fou detingut per la policía el
passat dimarts de carnaval quan
anava peí carrer cap a una festa,
els agents li digueren que estava

"fent la carrera". Dormí a comis-*
saria, al dia següent passá a Via
; Laietana ¡ d'allá directament a la
Model, a disposició de la Direcció
General de Seguretát,.sense cap
. assisténcía jurídica.
Imagineu la situado d'aquests
dos desgraciats, que només son.
una petita mostra de la trista realítat.
. . .

JOAN DE LLÓBERÁ
FREDERIC CERNUDA
(Continuará)
I CONFERENCIA NACIONAL
DE MIÜTANTS JOVES
DEL PSC
DISSABTE, 1
BRIL, 16,30 H.
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Local del PSC de Sants (Barcelona)
C/ Jocs Floráis, 78-80
- E l PSC i la política de la jo,ventut
—El Congrés constitucional
del MJSC
—Cap a la unitat de les joventuts socíalistes de .Catalunya
(La conferencia, amb participació
de representacions de totes les
seccions del partit, és oberta a
tots els militants joves del PSC).:
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Boicot ais mundials deis milrtars
; El Campionat Mundial de Fútbol que s'ha de celebrar a l'Argentina aquest estiu és un deis temes esportius mes interessants de l'any perqué desperta gran interés entre tots els aficionáis al fútbol. Pero aquest
campionat porta mes complicacions que els anteriors
degut al lloc on s'ha de celebrar. El govern de la Junta
Militar presidida per Videla és una dictadura militar de
Jes mes dures de Sud-América, només superada en la
seva capacitat repressi.va per la del general Pinochet i
els seus sequacos.
.
- . El fet de celebrar-se uns
nom son personáis i íntransfe-,
campíonats en un país on-per
ríbles, de manera que en tot
exemplepassa que, a causa '
"moment la policía pot saber
d'un motí, la policía entra a la .
qui seu a cada seient de l'espresó sáquejant i mata 50
- tadi; i aíxó no ho és tot: el gopresoners;(quasi tots polítics Y':
vern argentí s,ha concedit la
escollíts) per tal d'evítar p'roprerrogativa de triar els.perio.blemes, o on se suspenen els
distés que podran anar ais.
ensenyaménts universitaris de' ~. , mundials, i assigna una targe"líetres" perqué aqüestes uní- -•.
ta vermella d'identitifícació ais
versítats son nius de marxisque no.s'óh addíctes al régím
tes, i moltes altres arbitraríe- de Videla, i una de blava ais,
tats d'aquest estíl, per no dir
que en son simpatítzants.
res del número de presoners
Amb mesures d'aquestes so-,
polítics, que-s ha augmentat
bren els comentaris, si a la ceconsiderablement els darrers
. lebració d'un campionat es
mesos, és un acte irracional.
preñen aquesta mena de meTothom sap que aquesta mesures és increíble pensar qué
na; d'afrontaments esportius
els pot passar ais argentins
internacionals poden servir —i : que. discrepin de;la Junta Milide fet varen servir-ne^ a les . tar, encara qué tots ens ho
Olimpiades de l'any 1936 a • ¡magínem. ' •
' l'Alemariya- nazi— de propa- /
Davant d'aquesta serie de
ganda d'un govern que neces- . \ fets alguns partits i organitzasita el suport mundial per a • cíons sindicáis catalans han
ser reconegut.-El que pretén
fet correr un document cridant
en Videla és, a base de sotmeal boicot, en la mateixa línía ,
tre el país'a un estat de vigi
que les declaracions del Seláncia estrictarintentar de do- •
cretari de relacions exteriora
nar a l'exteríor una ¡matge dedel PSOE que criden al boicot
mocrática que ni té ni pot tei pretenen establir un debat a
ñir mai una dictadura, en realíla Cambra de Diputats per a
tat. Per aixó, les mesures de
- veure si la nostra selecció
seguretat que hi ha al país . , hauria d'anar ais mundials o
augmentaran si és possible
' quedar-se a casa. Cosa que no
encara mes per tal que el púseria pas' estranya, que el
blic i la premsa estiguin total1952, a les Olimpiades de
hient sota control. Un exemMerlbourne, Espanya no ' hi
ple ciar d'aquestes mesures
envía cap representació, encade seguretat és que les entrara que aleshores per raons
des s'han de comprar per enmolt diferénts, ja que el godavant, i á mes de portar el
vern d'en Franco va decidir de
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Encarna Roca .

L'onze de setembre i el
centralisme borbónic
Joaquim Nadal i Farrcras

Els órígens histories
, • JosepM-Salrach
*; 4 McrcéAvenlin.
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no participar-hi perqué Rússia
—la temuda Rússia— havia envaít Hungría l'any 1951; si per /
aquesta causa no es-va assis•tir a una competició esportiva
en la qual participava la Unió
- Soviética, tampoc no s'hauria
d'anar ara — i potser.amb mes
motiu— a uns campionats la '
final deis quals se celebrará al
-camp del River Píate, a només
800 metres de la "Escuela de
Mecánica de la Armada",
principal centre de tortures de
la Marina.
' .
Per totes .aqüestes coses
els partits sol-lícitadors del
boicot CDC, EDC, LCR, OCE
(BR), ORT, PCC, PSC (C),
PSOE, PTE i les organitza-.
cíons sindicáis CONC, CNT,
CSUT, SOC, SUk UGT ¡ USO
van publicar un manífest explicant la situado política de
l'Argentina i manífestant que
el boicot no va pas dírigít al
poblé argentí ni ais Campionats' Mundíals de F,utbol sino •
al'régím. dictatorial de Videla.
I és veritat,. amb el boicot
no es tracta de perjudicar ni el poblé argentí ni el fútbol, sino
de denunciar la greu situado
que está patint l'Argentina.
Com que impedir els mundials, o fer que no hi partícipi
Espanya després de tantsanys d'abséncia seria injust, el
"que caldria fer com a míním
seria exigirde la Federació
Espanyola que no col.laborí a
" cap acte públic que el govern
argentí vulgui fer amb els jugadors espanyols, i que
aquests' es limitin a jugar a
fútbol — i a fer-ho tan bé com
puguín. ., .
:-

El poblé argentita les mans i
els peus lligats per la dictadura de Videla •-•
. •
- En relacíó amb el tema és
curios que ni el PCE ni els comunístes. catalans del, PSUC
s'hagín pronuncíat en contra; ;
al contrari, el PSUC considera ,
que cal anar ais mundials perqué el govern argentí ho és
tan dur corñ el de Xile ¡ es dírigeix clarament a la implantació d'una democracia. Es trist
que els comunistes vegín el
problema d'aquesta manera:
el que passa en realitat és que
el PC argentí está tolerat peí
• régím de Videla -mentre que*
n'hí ha d'altres en la mes absoluta clandestinítat i que pateixen la duresa de la repressíó de-les forces armades. Dic
que és trist que eJ PSUC anteposi interessos de partits ais
de la llibertat én general, com
passa en aquest cas, perqué
una dictadura, encara que tolerí alguns partits, no deixa de
ser un govern ¡mposat milítarment i, per tant, antidemocrátíc.

XAVIER SABATÉ

cinema

Xa Béte" oelyell
mite de la bella i la
bestia
"La^Béte" és una pel-lículá
que deu haver provocat bastants comentaris aquests díes,
segur que entre els amics s'ha
parlat de les escenes mes xocants, en les quáls l'anímal —
no se sap quin— fa l'amor amb
la jove ¡ noble donzella, b mes
aviat la viola. Potser és aquest
el nucli central de la pel-lícula,
el conegut míte dé "la bella ¡
la bestia", pel-lículBS com
King Kong en son una cosa
molt xocant, pero en certs esperíts d'una educació retorca' da peí puritanísme i la beate- •
ría, eldesíg de moltes dones
és ser posseídes per una béstia; i així és com veuen Thome
de la seva vida. És una mica el
que li passa a la protagonista
de la pel-lícula, que de tant
desitjar que aquest desconegut i futur marit siguí aíxó —
una bestia— aconsegueix que
el director en un fabulós gir
imagínatiu el converteixi en
una bestia, o millor dit, en el
fill d'una bestia.
'•
' '
' Si, perqué' fora d'aixó la
pel-lícula en'ella mateixa'és
fluixeta, si no-se centra Tinteres enel conegut míte, tract'at
-; .d'una'manera molt particular
; per W. BoroWezyck: La-pél.lí-'
í - cula reflecteix l'ambient d'una
familia francesa noble pero ar-

•
'\
'
"
-

ruinada que viu en un ¡ndret
meravellós i molt romántic.
Per a sortir de la ruina s'intenta un cásament de compromís
entré el fill de la familia ¡una
jove inglesa de familia rica i
puritana del mes bell estíl brítánic. Tota l'acció gira al voltant de l'existéncía d'una bestia que explica en el seu llibre
la donzella que fou violada per
Tanimal, la historia ésconeguda de lá jove que s'ha de casar, i en la seva imaginado arriba a creure que el seu marít
- és la famosa bestia, i tant s'ho
creu que el director li fa la ma' la passada de convertir el marit en el fruit de la Unió entre la
bestia ¡ l a donzella.
•', ; :
A part tfaixó la pel-lícula és
de,- gran qualitat, molt- ben
tráctat el tema, encara que
sempre hi ha gent qué surt de
la sala pensant que les escenes sexuals son de molt mah
gust, en canvi jo cree que te-,
nen' molta gracia i están tractades amb un td simpátic que
només ofén les imaginacions
retórcades i complicades com
la de la tia puritana de la pro-" tagonista. Pero a part de les
bromes és una pel-lícula que
cal veure, de véritat, no us del
cepcionará.
'•' •

XAV|ER SABATÉ

' CINEMA.
Francament
moit recomenable es el cicle
de Werner Herzog a la sala
d'art i assaíg Ars. Es pasen
quatre fjlms: "Los enanos
también empezaron pequeños", "Fata Morgana", "Corazón de Cristal" i "Gaspar Hauser", tots quatre d'una excellent; qualitat. La producció de
Herzog no és molt extensa degut simplement a la seva juventud (35), pero es pot dir
amb tranquil-litat que els seus
films son deis millors no sois
del cinema alemany sino també del cinema mundial. Els temes son sempre situacions límit onéls personatges, partícularment especiáis, jugueh
papers póc corrents. .Els "héroes" son els bogos, els vísionarís, els j'folls''. .Cada nou
film de Hergoz es una nova
cerca de alió insólit, en el mes
enllá deMa rao:
. Tots sabem que dos films
espanyols han aconseguit el
Oso de Oro en él Festival de
Berlín, ,¡ tots deseguida hem
pensat quan tardaran a passar
per cinemes al nostre abast.
No cal esperar mes, al menys
per un deis films, ja que el podem veure al Arkadín I. El director és Emilio MartínezLázaro, amb els actors Ignacio
Fernández, García Querejeta y
la peí moment desapareguda
Myrian de Maeztu.
TEATRE. Al Centre Parroquial d'Horta téním en escena una obra que forma part
d'una trilogía de la qual alguns
ja. coneixen la obra "Raíces"
per haver-se estrenat anteríorment a Barcelona. "Sopa de
pollastre amb ord'\" ^es "una
adaptació al cátala de Manuel
de Pedrpló, está dirigida per
Josep María Segarra í Josep
Montanyés," posta en escena
per el Grup d'Estudís Teatrals
d'Horta. La interpretado excellent de Rosa María Sarda i
Angels Molí completen el
conjunt d'una obra que es una
recuperació de cultura teatral.
MÚSICA. Senyors' com
que és Setmana Santa i hem
de ser bons'mínyons, no tenim cap actuacíó de música
marxosa, o sígui que ens tindrem que conformar amb
unes fílmacions de Jimi Hendríx i els Pínk Floyd en el cinema Céntrico. Les dos ja son
conegudes i tothom us podra
dir que son dues fabuloses actuacións de dos "astros de la
rhúsica progre". No comment.
EXPOSICIONS. En el I
Congrés de Periodistes s'ínaugurá una mostra de la informado reprimida deis anys
1939-1970, al Palau de la
Virreina, de Rambles. Em
sembla que és t>rou interessant, sobretot perqué tots sabem que darrera el 1970 hi
hauriem d'anar tres puntets
(...), ja que la cosa segueix en
una línea semblant.
. És molt difícil recomenar
activitats per Setmana Santa,
ja que com el mateix nom ho
diu, la Setmana és santa i
molts espectacles i films de-sapareíxen per uns dies.O sigui que el míllor que podeu fer
és marxar a Sevilla a beure les
processons i veure vi,, o fer
festa a qualsevol llocr • :
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Josep Subirats, un senador tortosí condemnat a mort peí franquisme

Discrepándes a
I'Entesa: sí» pero no
Tenia 14 anys quan vaig comen car a treballar en el
periódic de Tortosa... en un deis periódics; perqué
aleshores en teniem quatre. Se'n deia "El Pueblo"...
me'n recordó bé: vaig entrar a la primavera de 1934.
Llavors també era a la FUE i a les Joventuts República n es de Tortosa".
Ara, Josep Subirats és senador per l'Entesá delsr Catalans, e1 grup parlamentan cátala al que no es cansa de
qualificar com "el marc, l'eina, l'instrument per a portar a terme les iniciatives unitáries deis partits polítics que li donen suport".
. '••:

—"Si les societats de cacadors son per a capar, els
partits son per fer política. A
!'Entesa l'únic independen!
és Xirinachs perqué.ha tret
els vots sense el récolzament de cap partit polític.
Els a I tres independents ho
son dins la gamma de partits que donen sopurt a l'Entesá, per consegüent ells no *
sortiren com independents..
No són .d'un partit concret
pero la seva independencia
(El famós 6 d'octubre, déés dins deis partits que. do—"Peí que respecta a l'actenen al director de "El Pue- . tivitat parlamentaria... venen suport a l'Entesá". .
' blo" ¡ Josep Subirats s'encargem. En el Congrés hi ha
(La condemna era a mort
rega de fer el periódic; despatdos grups socialistes: els de
pero un article del Codig de
xa amb el director a la presó i
I'Estat Espanyol i Socialistes
Justicia Militar diu que ais
recull les informacions de les
de Catalunya. En el Senat hi
menors d'edat se'ls
'
:"
agencies de Madrid i Barceloha el grup Socialista i l'Enteaplicará una pena en grau
na. A la FUE seria primer Sesá deis Catalans; Dones bé,
inferior a (a que decretará el
- cretari i després President).
ells voldrien que l'Entesafos . tribunal. Com que quan coal grup Socialista el que Somenpa la guerra té encara no
—"A l'Entesá deis Catadisset anys se li aplica aquest
lans, per dir-ho així hi ha ' cialistes de Catalunya és al
'grup Socialista. I és normal.
article amb el vot en contra
dues branques; el grup parElls saben que dins de l'End'un membré del tribunal que .
lamentan al qual pertanyen
tesá n'hi ha bastants que
afirma' que quan la guerra
els senadors de pie dret i els
son socialistes i que l'Entesá
acaba ell ja té 18 anys. Set.
adherits; la seva funció és
vota reiteradament igual
mesos va quedar la condemna
encarregar-se deis afers reen suspens fins que al final se
lacionats amb l'activitat en • que els socialistes és normal
que vulguin la mateixa relali confirma la pena de cadena
el Senat, i el Secretariat de
ció que a la Cambra Baixa.
perpetua. Josep Subirats está '
Catalunya que es va fer per
set anys a la presó i a fináis
a aconseguir una major reía-. . S'há de dir, i ño ém cansaré
de repetir-ho, qué totes les
del ^5, per alió de qué havien .
ció amb els órgans de la Genostres situacions a les Meguányat els aliats i convenia
neralitat i la representa com
a coalició política a Catalu- . ses, dins de les Ponéncies, . donar una imatge de liberalitles tenim perqué ens les'cezació del país, surt de la presó
nya".
1
deixen els socialistes. Si te.en llibertat condicional).
.. "Si les divergéncies entre
nim algún-senador que, és
els Socialistes i la Conver—"En aquests moments
president d'una comissió és
gencia
Democrática
de
hi ha encara un esperit d'uperqué els' socialistes 'ens - nitat... com quan s'havia de
Catalunya
s'incrementen,
han votat... i estant situats
no será viable l'Entesá, perlluitar contra el franquisme.
podem defensar millor els
qué l'Entesá és el resulta!
Aixó encara fa possible que'
interessos de Catalunya: El
deis acords deis partits qué
existeixi una oportunitat per
que jo no dic és que no pola recolcen. Totes les discrea les persones que amb inguem estara mes llocs, pero
páncies deis partits repercutencionalitat política dintreels que tenim són grácies ais
tirán en el seu si. Ara amb la
d'una gamma de partits pusocialistes. Cree que amb
campanya "Per una Cataluguin ocupar alguns. carrees.
una millor relació amb ells
nya
Democrática,
GuaPer exemple si en un deteraconseguiríem una millor sinyem la • Congtitució, Guaminat moment s'hagués d'etuació".
nyem l'Estatut" poden dislegir un president de Diputaminuir les tensións; si en un
do... seria una figura que >
__ (Josep Subirats comenpá la
mateix acte .hem de parlar
hauria d'estar ben vista per"
seva carrera política quan la
tots no podem - discrepar,
tres o quatre partits i en ,
guerra* ¡ és, en a.questa época,.
¿no?
.
aquest cas podrien servir els
Secretan de l'Alcalde, Secretari General d'Esquerra Repu-* independents. Jo cree per(Quan esclata la guerra Josonalment que els que han
ssp Subirats té 16 anys i en < blicana de Catalunya, Secresortit senadors, i no están
tan del Partit i President de la
aquest moment FUE s'integra
pensant en que acabi llur
FNEC. És també Delegat.de
a la Federació Nacional d'Esmandat per a dedicar-se ais
Premsa i Propaganda de la
tudiants de Catalunya. Queda
seus negocis, que teñen el
Generalitat a la 5a veguería.
com a director de "El Pueblo"
microbi, la febre o l'enferQuan acaba la guerra és pres
i comenca la tasca de catalametat de la política, aquests^
per la tercera agrupado que
nització del periódic. A Centrar
s'integraran en un partit per- .
manava Mohamed Ben Mizen ell era totalment en castellá, llavors passaria a bilingüe i/ ziam, que llavors seria capitá : qué és Túnica manera de fer
política. Hem de desenga-:
general i más tard Ministre de
quan és director el periódic
surt en cátala i la seva cappa- . Defensa del Marroc; va a pa-- nyar-nos: la política la fan
els partits".
rar a la presó de.Pilats a Tarlera és "El Poblé". Una conragona, després de passar
versió gens fácil si pensem
. (Quan surt de la presó s'in- •
pels camps de concentrado.
que es desenvolupava a Torcorpora immediátament a l'orLa condemna és a mort).
tosa).
ganització *
clandestina

• Si les divergéncies entre elá socialistes i la Convergencia s'incrementen no
será viable 1'Entesa v^:r;^':-/::t-fev''/:::¿.f^
• Els lipes clau que tenim dins de les
ponéncies són perqué ens els cedeixen
• els socialistes

• •;-^:-A^^ : :", : :'\, > ;\'^7^;"^-i•>••.'.

• Si les societats de cacadors són per a
cacar, els partits són per a fer política
• Les presons i la defensa de les Hibertats han estat una constant a l'Entesá
dedicació d'en Solé Sabarís

L'Hora Socialista/16

d'Esquerra Republicana de
unitaria que s'ha portat en
Catalunya i en nom ... de
alguns moments; amb mes;
I'Esquerra crea ef Consell de la
tensíons, amb mes pegues,
Democracia Catalana, quel- - pero fins que s'aconseguei- ,
com així com el que després . xin aqüestes dues fites seseria el Consell de Forces
guirá. No s'ha oblidar que
Polítiques de Catalunya. ,En
els partits cuiden els seus
aquesta época de.la.clandesti-"
espais polítics". ••
;;
nitat hi ha una "caíguda" i vari
• (Subirats pensava - que*
a parar quasi tots.a la presó
['Esquerra havia d'anar amb
Mpdel de Barcelona. A la sor-:
els socialistes i com que-no li
tida de la presó, els que diri-,
agraden les lluites intestines ¡
geixen el partit des de l'exte- ' no vol produir cap tipus d'es^.
rior creuen que l'organització
cissió abandona la primera líclandestina havia de.passar a
nia política. Arriben les elec-;
mans de persones desconegucions i com a independentfor-l
des per la pol¡cia¡ I que els
ma part de la candidatura Enmes significáis ,- han 'de
tesa deis Catalans, sortint sededicar-se a preparar-se,pera
nador per-Tarragona. Posteque en el moment ,que hariorment entra a formar,.part•'
guessin de governar tinguesdel Partit Socialista de Catalusin els coneixements necessar . nya. En el Senat és membre
ris "per fer-ho. Llavors Josep
de la Comissió de Sistemes
Subirats revalida els seus esFinancers, de la".Reforma Tritudis: peritatge mercantil, pro-,
butaria i Hisenda en el Pacte
fessor mercantil; .ihtendent.;.
de-la Moncloa; intervé decisi-Ecbnómiques. -Els seus coneivament en el Senát per a l'axements fan que sovint hagi
provació de les mides urgents
de viatjan a Franca on sé'l cri-. de.Reforma Tributaria; intervé
da per a consultes,* com per
com a membre de la ponencia
exemplé quan elPja d'Estabi- - en els pressupostos de. l'Estat
lització per a veure quines-deen la que amb molta díficultat
termihades
conseqüéncies
porté una esmena des de la
podía teñir la política econóponencia a la Comissió i al Pie
mica del Régimjf Subirats
demanant que es dotes ais ór- :
sempre va dir, en contra de
gans pre-autonómics de remolts, que Franco no cauria
cursos financers, precisant la
per l'economia, tot al contrari.
seva dotáció). "*
És aquesta.una época difícil i
—"Molts cops s'ha dit que
escódrinyar en ella ens portal'Entesá era per a beneficenría a posar en evidencia tots
cia i obres socials perqué es
els problemes de l'Esquerra
dedicava en exclusiva a la
Republicana de Catalunya que
defensa de gent perseguida,:
porten a aquest partit a la sede presons, de minusválids.
va descomposición
I ara hem vist que és un pro—"El futur de l'Entesá?
blema de mes profonditat,
Aixó sí que és complicat.
de mes trascedéncia; no
Cree- que encara queda una
hem d'oblidar el cas d'Aaspiració popular molt argustí Rueda Sierra o el cas
relada d'aquestes coses unid'EIs Joglars. Les presons i
táries i mentre aquest espela defensa de les llibertats
rit continuí i els partits políelementáis que han estat
tics que li donen suport creuna constant a {'Entesa ho
guin que ha de continuar,
han estat per la gran dedicaseguirá. Pero aixó solament
do de Felip Solé Sabarís. I
será possible mentre existeiara s'ha demostrat que texi una tolerancia entre els
nien molta mes intencionalipartits. En cas contrari s'extat política i mes incidencia
tingirá com va passar amb el
del que molts es creien.
Consell de Forces Polítiques
Aquí és pn es demostra que
de Catalunya. Pensó que,
estem en un purgatori premalgrat les dificultats, sedemocrátic i no en una deguirá fins que. tinguem la
mocracia.
- I .>
Constítució i l'Estatut. Passará com amb la política
RAFAEL MANZANO

