EDITORIAL
Una llei,
un test
El present número de L'Hora SociaKstà dedica una atenció preferent al projecte de
Lley sobre l'Acció Sindical en
l'Empresa. Es tracta d'un document important a favor dels
treballadors. No es per casualitat que els -empresaris reunits en les múltiples patronals,
hagin convertit aquest assumpte en una autèntica Númància. N'hi ha prou amb
obrir qualsevol periòdic dels
que es publiquen aquests dies
per comprovar que la quantitat de, diners que han gastat
en publicitat per a mostrar la
seva oposició al projecte és
alta. Però més inquietant que
el pressupost dedicat a la
campanya és el to amenaçador que reflecteixen els textos.
Malament, molt malament. En
l'època franquista, quan el
sindicalisme vertical anunciava els seus guanys en quant
a la participació dels obrers en
éls centres de treball, els empresaris es quedaven tan tranquils perquè mai s'arribava a
acomplir res i en darrer terme
es col·locava un verticaJista
domesticat en els llocs destinats a la "cogestió";
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Però aquesta vegada és diferent. Socialistes i comunistes han aconseguit en el Congrés omplir de contingut un
text emanat d'UCD que enllaçava amb la millor tradició del
sindicalisme vertical. I els empresaris han posat el seu clam
al cel per la senzilla raó de què
no estan disposats que els
treballadors tinguin un autèntic estatut que reguli els seus
drets al si de les empreses.
Es molt probable que en la
comissió, el text sigui boicotejat perquè ia campanya organitzada per el senyor Ferrer
Salat i els seus adlàters es
d'una bel·ligerància sense
quarter. En aquest sentit serà
molt interessant veure quins
partits es resisteixen a les presions i quins no. UCD es troba
compromesa en el text perquè
els seus homes estaven en la
ponència que el va modificar.
Veurem cap a quin cantó es
decanta el seu pretès centrisme. Per la seva banda, Convergència Democràtica de
Catalunya i el Partit Nacionalista Basc també han estat
col·locats en una cruïlla. El vot
de aquestes dues minories serà
molt significatiu per a comprovar si el seu nacionalisme
és un nacionalisme per a tots
o si els interessos de classe
són els que al cap a la fi prevaldran.
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Qui són i què fan els senadors que la composen

Entesa dels Catalans: unia coalició per
Catalunya

: L'autonomia de Catalunya està en joc. Què vol
dir el mot autonomia? Quins límits ha de tenir?
Quins mínims? Aquest seguit de qüestions són els
que es planteja la coalició de l'Entesa dels Catalans. Així ho fa en la seva campanya Guanyem la
Constitució, guanyem l'Estatut des del dia 17 de
febrer, quan se celebrà l'acte inaugural al Palau de
Congressos de Montjuïc. Des d'aleshores l'Entesa
ha anat escampant per més de 140 pobles de Catalunya aquesta inquietud.

L'Entesa dels Catalans neitesa van resultar elegits. Es
;
xia el 22 de desembre del 76.
convertien, doncs, en senaEl Partit Socialista*de Cataludors, Benet, Candel i Cirici per
nya llençava, aquell dia, una
Barcelona, Portabella, SobreCrida per l'Entesa dels Catalans
qués i Sunyer per Girona, Auque començava així: "Nosaldet, Ball i Solé per Lleida, Baitres, els militants del PSC, ens
: xeras, Martí i Subirats per Taadrecem a tots els ciutadans
rragona.
del nostre país. A tots els
Ordenats segons les inicials
grups organitzats, cívics i culdel cognom^ van sortir elegits
1
turals, a totes les institucions,
un rera l'altre tots els candia tots els partits polítics, des
dats. En Josep Benet, cap de
de ja dreta fins l'esquerra, i a
la llista de Barcelona esdeveles instàncies unitàries catalania la persona'més votada de
nes, Assemblea de Catalunya i
tot l'Estat. Fora de l'Entesa,
Consell de Forces Polítiques . només resultaven elegits* sede Catalunya".
nadors, Casals de la UCD per
Tarragona, Ferrer de CDC per
Més endavant es concretaGirona, Rubies, també de
va el marc unitari d'aquest
CDC, per Lleida i Xirinacs, inprojecte: "Els partits polítics
dependent, per Barcelona;
ens comprometem tots a coligualment assumien la categolocar en el nostre programa,
ria de senadors per designació
les exigències absolutes de lliregia, Ribera Rovira, Martí de
bertat de participació de tots,
Riquer, Socías flumbert i
d'amnistia total, de la devoluMaurici Serrahima. Aquest dació de.l'autonomia nacional en
rrer, davant l'èxit de l'Entesa,
ía forma històrica de la Genedemanava l'ingrés a la coaliralitat, plebiscitada pel poble i
ció, ingrés que li era immediadefensada sempre per la votament acceptat. Després, els
luntat popular mentre ha podos senadors de CDC i Xirigut manifestar-se i del retorn
nacs ho van demanar també i
del President. L'Entesa dels
foren, igualment, admesos. E/
Catalans ha de convertir la pridarrer en demanar-ho va ser
mera consulta electora/ en un
en Socías Humbert, l'actual alnou plebiscit".
calde de Barcelona, i aquí van
Quedava clar.quins eren els
presentar-se les primeres difitermes del pacte que reprecultats. Els socialistes van vesentava aquesta Crida. Molt

tics, presents,., a ambdós òrgans, van conformar el Secretariat Solé Sabarís, Subirats,
Candel i Sobrequés; el grup
parlamentari comptava coma
portaveus amb en Benet i en
Portabella i els secretaris Sobrequés l'Solé Sabarís. Aquest
darrer va demanar la seva
substitució en el grup parla-mentari, per la gran quantitat
de feina que representava el
Secretariat de Catalunya i fou.
substituït per en Subirats.
El Secretariat per Catalunya
ha anat assumint el recolzament i llançament de nombroses campanyes. Les més notòries han estat les de defensa
dels Drets Humans, investigació i denúncia de l'estat de les
presons, solidaritat amb els
pobles sudamericans sotmesos a règims repressius; així
com de totes les reivindicacions populars en diferents
àmbits: problemes laborals,
minusvàlids, conflictes a l'ensenyament, etc.
El grup parlamentari ha actuat en dos fronts. D'una part,
l'específicament unitari, reflexat en els tres punts coneguts
de Llibertat, Amnistia, Estatut
d'Autonomia, en el qual s'ha
estat sempre sota disciplina de
vot. I d'altra part hi ha la intervenció en altres nivells, eh els
quals no hi ha hagut disciplina
de vot: casos de discussions
sobre les municipals, ensenyament (recordem l'affaire Rubies) i d'altres.

Guanyem la Constitució, guanyem ('Estatut
. Com deia més amunt, la
principal activitat actual de
l'Entesa rau en la campanya
de Guanyem la. Constitució,

17 senadors per a una
Entesa
5 senadors del PSC
2 de C D C / 1 d'ERC
4 pro-PSUC, 2 independents pro-socialistes
i 3 independents incògnita
aviat s'incorporaven a la mateixa la Federació Socialista
Catalana del PSOE, el Partit
Socialista Unificat de Catalunya, Esquerra Republicana i
Estat Català.
'
Els noms dels possibles senadors, però, no es van concretar fins a un mes just abans
de les eleccions degut, bàsicament, a l'interès a mantenir el;
màxim de temps possible la
porta oberta a là resta de partits polítics. A la fi, Unió Democràtica i Convergència optaven per no entrar-hi. CDC
què era la que més propera
havia estat a fer-ho, acabaria
entrant-hi després de l'èxit
electoral.

L'Entesa guanya i s'engreixa " * *
L'èxit de la coalició, com se
sap, fou total. Els dotze homes
(ho hi havia cap dona) de.l'En-
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tar el seu ingrés a la coalició
política i la seva presència a
l'Entesa restava limitada a.
l'activitat al sí del grup parlamentari.
Només, doncs,- quedaven
fora de l'òrbita de l'Entesa el
senador de la UCD i els de designació real Rovira i Martí de
Riquer, també d'ideologia propera al partit d'en Suàrez.

El funcionament de la
coalició
Després d'un primer període
mancat d'una veritable organització, en la qual s'identificava la coalició amb el primer senador per Barcelona, es procedí, en el mes de novembre, a
una estructuració interna de la
mateixa. Es formà un Secretariat per Catalunya i una Junta
de Portaveus del Grup Parlamentari. A més a més dels representants dels partits polí-

guanyem L'Estatut; en ella s'ha intentat aconseguir aplegar
tot allò que de comú hi havia
en les reivindicacions autonòmiques dels diferents partits
que donen suport a la coalició.
Cosa no fàcil, jà que les postures d'aquests no són massa
coincidents i encara estan força properes les darreres discussions .entre socialistes i
CDC a l'entorn d'aquest tema.
Però, amb una tasca potser
una mica sorda, l'Entesa se
n'està sortint i entre els seus
èxits herh de comptar amb el
protagonisme de la convocatòria de Sant Jordi. A més a
més, s'ha de qualificar d'extraordinàriament positiva la
feina de formigueta que representa anar poble per poble,
engrescant, la gent e'n-el debat constitucional.i de l'Esta-,
tut. I de moment, si no surtenentrebancs, la campanya no
s'aturarà fins a mitjans de

Onze senadors, un que falta a la foto i cinc que s'hi afegirien més
tard: l'autonomia ben Entesa .
-.*-..'maig, moment en el qual es farà balanç del procés fins aquell
" dia i es decidirà la nova estratègia fins a la consecució de
l'Estatut. ,
. ;
s
S'haurà arribat en aquest
punt, quan s'aprovi l'Estatut de
Catalunya, a la consecució
dels objectius pels quals fou
creada I Entesa dels Catalans.
Segurament, i no és per ser
derrotista, l'Estatut no. serà del
gust de tothom; hi haurà gent
que el considerarà curt per lesaspiracions populars; tampoc
va -satisfer tothom" l'amnistia
que van votar favorablement
els senadors de l'Entesa* tampoc s'han aconseguit encara
totes les llibertats en el grau
que es considera necessari.
Amb tot, l'Entesa haurà cobert
la seva etapa històrica. Millor
o pitjor els seus objectius, recollits de l'Assemblea de Parlamentaris, hauran estat assolits. L'Entesa dels Catalans,
doncs, haurà clos el seu camí.

nadors militants del PSUC i
del PSOE. Dels 17 senadors
vinculats . a l'Entesa, n'hi ha
cinc del PSC: Alexandre Cirici, Josep Ball, Felip Solé Sabarís, Carles Martí i Josep
Subirats. Dos de CDC: Francesc Ferrer i Maria Rubies.
Un d'ERC: Rossend Audet. I
hi ha nou independents. Cal;
però, dir alguna, cosa respecte
^ a aquests independents. En
primer lloc, hi ha el grup d'independents pro-PSUC composat per en Francesc Candel,
Pere Portabella i Josep Anton Baixeras. També en Josep Benet coincideix gairebé
sempre amb~iès postures defensades per aquest grup.
Jaume Sobrequés podria ser
qualificat de socialista independent i Salvador Sunyer,
d'independent unitari, si bé a
l'hora de votar s'arranja normalment amb els socialistes.
Maurici Serrahima és un home vell de passat democràtic
Afiliació ideològica dels molt net, qualificable d'independent pur i Lluís Maria Xirisenadors
nacs, malgrat les seves últimes afirmacions d'interès en
Els problemes que trobarà
acostar-se a algun partit (prol'Entesa en aquest camí són, i
bablement el PSUC), continua
han estat, importants. Les bavivint en la independència. Noralles entre els partits que
més" restaria parlar, doncs,
composen la coalició, l'excesd'en Josep M a Socias del
siu protagonisme que assumia
qual, a part la seva poca feina
en Josep Benet, les mateixes
formes de finançament han • al si de l'Entesa, ningú gosa
fer afirmacions de possibles,
estat ja fonts de conflictes
inclinacions polítiques o partique,^més o menys, han anat
distes.
resolent-se. Tampoc s'ha d'amagar que la diferència entre
Aquest és el panorama d'ules militàncies polítiques dels
na coalició senatorial que,
senadors també és lògic que 'malgrat les contradiccions inprovoqui enfrontaments. Les
ternes, ha fet i està fent una
campanyes unitàries no són
gran tasca de divulgació popumai basses d'oli.
lar dels problemes que afecten
Pel que fa a l'actual militànCatalunya, en la solució dels
cia dels senadprs —que en alquals estan més o menys d'aguns casos és diferent de la
cord les forces polítiques cataque mantenien en entrar a la
lanes democràtiques.
coalició —el primer que crida
l'atenció és l'absència de seMARIA NOVAL
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iCrònica de Catalunyai
Un avís molt seriós el dia de Sant Jordi

PRE NOTICIES

El poble català exigent
El dia de Sant Jordi
dóna lloc sempre a fer
reflexions sobre la situació política del país.
I ho fa perquè el dia 23
d'abril, a Catalunya, ha»
estat de temps ençà
transformat en un dia
reivindicatiu. :- Així
doncs, l'any passat,
amb la campanya de
Volem l'Estatut en el
seu moment més àlgid,
permetia preveure el
triomf electoral posterior de l'esquerra i les
forces democràtiques
catalanes. Un any des. pres, un nou Sant Jordi
ens ha de portar a reflexionar sobre la nova situació i si realment és
mòlt més nova que
aleshores.
La situació és, en efecte,
diferent. L'any passat, la
gent es va quedar a la porta
del Palau que encara no era
de la Generalitat realment.
Aquest any, la gent ha pogut
anar davant un Palau de la
Generalitat,
. Generalitat
composada per un President
i un Govern, que poc poden
presidir i governar encara, ja
què l'Estatut i les primeres
competències encara estan
per arribar/
La situació és diferent,
però no tot allò de diferent
que molta gent hagués volgut. I això es va veure clar
en la manifestació del dia
del llibre i la rosa. Es va veure clar que el poble català
torna a sortir al carrer quan
se'l convoca i creu que ha de
fer-ho. El nombre de gent
que sortí el diumenge va ser,
no hi ha perquè amagars'ho, menor que l'any anterior; l'efecte del desgast impulsat pel gover Suàrez, per
força, ha de provocar algunes baixes. Però l'elevat
nombre de manifestants
deixava ben a les clares que
la maniobra ralentitzadora
esmentada no pot tenir èxit;

Més caliu, al carrer que al balcó (Foto: Carles X. Prieto)
altrament, només pot conduir a situacions de tensió,
les situacions normals quan
a un poble se li nega allò que
aquest creu que és just.

La disparitat de criteris
També cal dir que la gent
que aconseguí arribar a la
plaça Sant Jaume, i també
la que es va quedar a les rodalies, va demostrar una altra cosa que només pot portar
conseqüències positives: t'esperit crític. Esperit
crític que a vegades es desvia cap a terrenys aliens a
l'objectiu d'una manifesta- .
ció però que en aquest cas
eren perfectament justificables. Tal és el cas de la comanda de llibertat d'expressió referida als Joglars, espina que ningú no vol tenir
clavada durant els dos anys
que els han caigut de condemna i que s'agreuja amb
el refús a la primera petició
d'amnistia feta pels advocats defensors. La llibertat
d'expressió estava, així, present davant el Palau de la
Generalitat. I no costava
massa traslladar-la a d'altres esdeveniments
que
també posen en qüestió l'existència d'aquella llibertat.
Per exemple, el segrestament reiteratiu de la revista
Interviu perquè un polític de
la UCO, president de la Xunta Gallega, considera ofensius els termes d'un article
en que es parla del seu passat. La diferència que va
d'uns parlamentaris socialistes que defensen a les Corts
interpel·lacions per aconse-

guir aquella llibertat i d'altres que fan necessàries
aquestes interpel·lacions.
També era present sota_,
el balcó del Palau, la crítica
d'un presidencialisme què el
poble no entén massa, un
presidencialisme que uns
accepten com a inevitable i
que d'altres no volen acceptar. I així ho manifestaven
amb rodolins potser exagerats però que palesaven
aquest sentir. Ens vam trobar, així, amb una situació
de molta més disparitat de
criteri que no pas, la que
s'havia produït en el mateix
lloc, dies enrera. El Barca
—un equip sense president—
oferia a Barcelona a través
de la Generalitat—una institució amb molt (excessiu
considerarien
alguns)
president— la copa guanyada a Madrid. Les escenes viscudes pels jugadors
barcelonistes i el gran nombre de gentconcentrada allí,
ens ha de fer pensar que encara es fa molta política a
través del futbol. És a dir,
que les coses no van massa
bé. Vol dir que encara no
s'ha normalitzat la situació
política, que encara estem
en aquelles èpoques en que
un 5-0 a Madrid era com un
crit de llibertat nacional.
També aquí es nota aquest
neguit per una situació que
no acaba d'evolucionar com
es voldria.

La crítica necessària
I en aquestes circumstàncies és normal i positiu que
apareixi la crítica, el no se-

guidisme perquè sí. I això és
tan positiu a la Generalitat
com als partits polítics. El
debat aparegut sobre el leninisme al sí dels partits comunistes només pot portar
conclusions positives. El debat intern al sí dels partits
democràtics és sempre positiu si es planteja en els termes constructius adequats.
Per això la crítica s'ha de valorar positivament pel què fa
a avançar cap una Generalitat més democràtica i més
plena de contingut. Generalitat que per recollir les crítiques de l'altre dia hauria entre d'àltres coses de donar ja
un calendari concret de les
properes
transferències
(propers Consells de, ministres, comissió, Estat-Generalitat, traspàs total de competències
DiputacióGeneralitat) i denunciar el
menysteniment del català
en
l'acord
Suàrez-Tarradellas.
El discurs mateix del president no fou tan brillant
com una situació com la de
diumenge requeria. L'excessiva referència al seny, el
poc esment de la necessitat
d'una mobilització popular i
la mateixa curta durada de
l'alocució són elements poc
positius d'aquest Sant Jordi
que ha omplert de color la
setmana de Catalunya.
Però la gran quantitat de
gent reunida, el seu esperit
cívic i crític, l'interès comú
d'aconseguir una Generalitat i un Estatut "de ver/tat",
són raons prou fortes per a
considerar aquest Sant Jordi del 78 com a definitiu en
la marxa cap aquells objectius. •
Suàrez. no es pot sortir
amb la seva. No hi ha maniobres, ni processos al ralenti que aturin les reivindicacions del poble català. Un
avís molt seriós a qui té en
les seves mans obrir el procés autonòmic català definitivament. Fer-se el sord és
una sortida que no aconsellem al president del govern.

FRANCESC BAIGES

Tarradellas, cap del seivei de premsa?
' Com si s'ensumés les xiulades
que el diumenge rebria Tar-radellas, dissabte passat Josep
Faulí presentava la seva dimissió
com a Cap del Servei de Premsa
de la Generalitat. L'ex-director de
• l'Avui feia arribar dilluns una nota
a tots els mitjans informatius per
tal de deixar clara la seva postura.
La nota, amb tot, era prou general
com per no detallar els problemes
que, segons diversos rumors, foren els que induïren Faulí a deixar
la Generalitat. Sigut com sigui, el
cert és que l'home es negà a fer
qualsevol mena d'aclariment públic. .
..'
• El que sembla clar, d'entrada,
és que dos galls en un mateix galliner no hi poden ser. Amb això
vull dir que el caràcter d'en Tarradellas i el d'en Faulí són dos caràcters forts faixo ho han demos-

trat a bastament.* I és precisament aquí on cal cercar els mo-,
tius de la dimissió de Faulí i no en
cap altre lloc, si ens atenim als
comentaris' poc o molt subterranis que circulen pel Palau. Cal
distinguir ben clarament el caràcter personatge cadascun dels dos
personatges, d'una banda i, d'una
altra, la seva actitut davant les
tasques de la Generalitat.
En la nota que Faulí féu pública és donaven tres tipus de motius per justificar la seva dimissió'
raons cíviques, tècniques i ètiques. Concretament es parlava de
què el govern de la Generalitat no
informava els ciutadans, tal com
era el seu deure, que la informació arribava confosa i retardada
als mitjans de comunicació en les
informacions de la Generalitat.
Tot això, de cop i volta, pot

semblar que és responsabilitat
única i exclusiva del Cap del Seï-'
veide Premsa. Exceptuant, és clar,
la qüestió de què el govern no in-,
formidegudament.Doncs bé: segons es diu —i ho diu qui ho pot
saber— tots tres motius vénen
condicionats per l'actitut del President de la Generalitat. M'explicaré. Segons hem pogut saber, sembla que el fet que el Consell de la
Generalitat no informi no és pas
problema del Consell: la responsabilitat recau, segons'hem pogut
saber, sobre el President. Aquest
fóra el que indicaria al seu govern
que es mantingués muts i a la gàbia.
' • * . ' "
Pel que fa al retardament en
les informacions de diversos consells, un dels motius que l'haurien
causat fóra precisament ef fet que

en Tarradellas retingués hores i
hores aquesta informació. I, en fi,
la preferència per diversos mitjans informatius es traduiria en
filtració rera filtració, per decisió
directa "del President.
Què hi ha de cert en tots
aquests rumors que circulen en
determinats sectors polítics? No. saltres ni ens els creiem ni ens els
'deixem de creure, encara que.
semblen tenir un bon fonament.
Per altra banda, però, el caràcter
adust del primer Càp del Servei
de .Premsa de la Generalitat restaurada pot fer ser imparcial a
més d'un. En tot cas, i pel que pugui ser, Tarradellas convocà dimarts una sessió informativa al
Palau. Assumirà des d'ara directament, les responsabilitats de Cap
de Premsa? Temps al temps. -.•..

BANCA CATALANA és,
com se sap, una institució que
molta gent associa a Convergència Democràtica i al seu líder Jordi Pujol. Doncs bé, hi
ha gent que està molt queixosa de la Banca Catalana. Per
exemple, la que va posar ejs
cartells de l'Entesa dels Catalans convocant a Tacte, de
Sant Jordi. Els cartells van
anar a petar a les façanes de
tots els Bancs, així com altres
institucions del barri, però només la Banca Catalana els va
arrancar l'endemà mateix. En
canvi, la resta de bancs, alguns marcadament "espanyolistes"; no els van treure.
"El Banc de" Santander —ens
deia la nostra indignada
confident— ni tan sols va desenganxaries petites "pegatines" que tenia als vidres"..
I parlant de,Banca Catalana, no volem deixar passar per
alt aquesta oportunitat, per a
fer esment de que si algú llegeix "Empuje" no s'estranyi
de veure-hi propaganda de la
Banca Catalana. Empuje és la
revista comuna a les Forces
Armades, Guàrdia Civil i Policia. Sense comentaris.

PARTIT
NACIONALISTA
CATALÀ és el nom que ÇDC
no ha decidit d'agafar en el
seu passat cinquè congrés,
però. és alhora el nom que no
vol que ningú li prengui quan
arribi el moment- Per. això s'ha
legalitzat darrerament un Part/t Nacionalista Català que
ningú sabia massa bé qui patrocinava. Doncs bé, entre els
patrocinadors hi ha: Ramon
Teixidor, jubilat fa uns mesos
era empleat a Riviere, S. A.;
Martín Canaletas, alt càrrec
de là secció de personal de Riviere, S. A.; Josep Girona, un
dels caps de la secció de personal de Riviere, S. A. i Claudi
Cervelló, cap de producció de
Riviere, S. A:
El cap de la secció de personal de Riviere S.A., és en
Jaume Nualart, vell amic d'en
Pujol i membre directiu de
CDC. És a dir, que aquesta
gent juga amb vista.
SI un dia d'aquests, estranyes persones legalitzen el
Partit dels Socialistes de
Catalunya>
no
caldrà
espantar-se. Visió de futur
s'en diu d'aquesta figura.

LA DIADA DE SANT JORDI
va tenir moltes coses interessants a comentar i que han
escapat a la majoria de gent.
Entre elles
n'esmentarem
dues: la primera que la gent
de l'Entesa s'havia oblidat de
demanar permís per l'acte i es
va haver de resoldre a última
hora i corrents. Una mica més
i se li prohibeix a en Tarradellas que parli des de la finestra del Palau, ja seria demassié pel cos.
L'altra és que el President
va començar a cantar els Segadors amb l'estrofa història
de "Catalunya, comptat gran,
qui t'ha vist tan rica i plena" i
el personal que estava a la
plaça es va quedar tot sorprès.
Amb "l'endarrera aquesta
gent" es van posar tots d'acord i a partir d'aquí ja va marxar bé la cosa.

ANDREU SEGUÍ
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Després de la vaga, la valoració

La degràfiques
com a exem
La unitat del ram, després de la
divisió que hi havia creat el sindicat vertical, no ha pas sortit del
no-res: la unitat l'han construït els
mateixos treballadors én dos anys
de; lluita
per mirar
d'aconseguir-lo organitzar.
El dia 25 de febrer de 1976
sortí el primer full informatiu dels
treballadors d'arts gràfiques, full
que recull l'estat drànim de les diverses agrupacions que componen el ram, les quals se sumen
d'una manera majoritària a la lluita pel conveni provincial. Aquest
full invitava tots els treballadors a
discutir als seus centres de treball
els cinc punts que hom creia importants i imprescindibles per al
conveni:
'
-^ augment de 5.000 pts. lineals. -•
— 17.500 pts. de salari mínim
per al peó.
.
— 30 dies de vacances.
— el salari en una sola columna.
'
A partir d'aquesta plataforma
es va anar fent tot un moviment
que es va anar coordinant fins a
mitjan any passat, primer als locals del Sindicat Vertical i posteriorment als locals de l'Associació
de Veïns de la Barcelorieta.
Pels dits cinc punts e& va fer
una vaga en el sector d'editorials
de Barcelona, vaga en la qual par 1 ,
liciparen el 85 % dels treballadors d'aquest sector i que fou la
primera lluita d'Arts Gràfiques a
-Catalunya dels darrers quaranta
anys.

Una vaga indefinida
En aquests temps va néixerTanomenada "comissió oberta dels
60" que va ser un grup de treballadors que, uns en representació
de la seva empresa i uns altres a
títol personal, però amb ganes de
posar en marxa el ram. Aquesta
comissió va seguir el seu treball
per als objectius que li havien do-,
nat vida, fins que en un document
firmat el 14-9-76 a proposta de
la CNT les centrals sindicals van
acceptar de constituir-se en comissió gestora per a arribar a una
assemblea de delegats; al cap
d'algun temps de tenir aquesta
nova forma d'organització es podia apreciar que no havia canviat
res: les mateixes persones amb
un nom diferent. A partir d'aquí
l'organització es va trencar i es va
arribar a una coordinadora de
centrals sindicals. (
Aquesta comissió paritària •';•
continuà treballant per al conveni
(que ja. no és provincial sinó nacional de Catalunya); així s'ha arribat a la convocatòria de vaga indefinida per tal d'aconseguir que
la patronal es posi a negociar.
Per a molts treballadors aquesta vaga pot haver deixat mal gust
de boca, però jo crec que ha tingut uns ensenyaments que fan
que haguí estat fructífera, i
en els mítings que el comitè de
vaga muntava al Camp de la Guineueta, això quedava bé com a
informació però no com a òrgan
aquests ensenyaments els hem
d'assimilar totes les centrals sin-
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dicals i tots els treballadors, i ésser conseqüents i fer les autocrítiques que calguin, ja que si no es
pot caure en actituds com les
d'algunes centrals minoritàries integrants del comitè de vaga, que
més que veure l'enemic en la
classe capitalista i en el govern
volen centrar l'atenció dels treballadors en la crítica a les centrals
que com que són responsables,
és dediquen a buscar sortides als
problemes de/s treballadors. El
comitè de vaga només-tenia un
objectiu: continuar la vaga; en tot
moment demostra oblidar el problema real dels treballadors, negociar el conveni i davant de la
retirada de CCOO (un error tàctic
importantíssim en fer-ho unilateralment i per ordre del Secretariat) el comitè de. vaga respirarja
té un primer sindicat per a carregar-li el mort de la seva incapacitat, la traïció de CCOO i posteriorment la retirada del comitè de
la UGT; fan que el comitè de vaga
arribi a perdre el control i sigui incapaç de convocar els treballadors. Es limita a la crítica, a difamar i a injuriar a la UGT per haver
intentat buscar vies de solució de
la vaga.

Què ens ensenya la vaga?
Una primera ensenyança que
hem de treure d'aquesta vaga es
refereix a la unitat sindical. No és
el mateix estar units que estar
jurits. Abans d'aseure's a taula
amb certes centrals cal analitzar
molt bé quins són els seus objectius, ja que si no es pot caure
(com aquesta vegada) en un joc
que perjudica la classe treballadora i fa el joc a la patronal i al •
govern.
En cas de crear comitès unitaris, en cap moment s'ha d'acceptar que siguin pantaris, cal defensar els comitès proporcionals
si no pot passar (com a Gràfiques) que tinguin els mateixos representants UGT i CCOO (Centrals majoritàries en el ram) que
SOC. Col·lectiu de Treballadors,
que són vertaders fantasmes èri
el ram i després no han de donar
explicacions a ningú.
No es poden prendre decisions decisori, només calia assistir-hi
per veure la facilitat amb què els

membres del comitè de vaga MANIPULAVEN com volien. Si volem i diem que el treballador és el
subjecte de ía nostra lluita li hem
de donar una informació correcta
perquè ell pugui decidir i el comitè de vaga semblava que tingués
un interès especial perquè els treballadors nó veiessin l'abast.real
de la vaga. Els treballadors han
d'estar informats tota l'estona de
la vaga amb fulls informatius.
Es molt eloqüent la lectura de
l'últim corríunicat del comitè de
vaga, vuit punts en què ataquen
els que segons ells són els seus
enemics, les centrals sindicals
UGT i CCOO. En aquesta nota no
es dóna cap sortida a la vaga
d'arts gràfiques: postures irresponsables, aquest és l'únic
qualificatiu que això es mereix.
Tot això és penós, fa pena veure cóm unes centrals que diuen
que defensen la classe obrera, fan
el joc de la dreta i de la patronal,
fent creure que la vaga a fracassat per culpa de dues centrals, i
oblidant els autèntics motius, no
del fracàs, sinó de no haver aconseguit els objectius. Es penós finalment veure com un company
d'una central de les que diuen
" que defensen la classe treballadora recomenava als treballadors
que no secundessin la lluita del
primer de maig.

ÀNGEL MORERA
ROMERO

Dilluns, 24 d'abril
—S'ha arribat a urt acord en
el conveni de les arts gràfiques, què serà signat per les
parts afectades aquest proper
divendres.
• . —S'ha fundat una nova internacional política, l'Unió Democràtica europea, de partits
conservadors, democristians i
centristes; hi han assistit observadors de la UCD del senor
Suàrez. .
CALENDARI
Dimarts, 25 d'abril
—A les Corts avui s'ha disDimecres, 19 d'abril
cutit el projecte d'Acció Sindi—El Consell de Ministres ha
cal à l'Empresa.
decidit d'abolir parcialment la
f^-Josep Faulí ha dimitit
pena de mort.
com a cap de Premsa de la
—Algú ha jugat una mala
Generalitat.
pasada a CDC, ja que, han re- —Només un 27 % de la pogistrat el nom de PartitNacio- blació espanyola votaria e n j
nalista de Catalunya, la qual contra del divorci, en el cas
cosa impedirà al partit d'en. que es fes un referèndum per
Jordi Pujol de rebatejar-se so- a decidir el tema, segons l'enta el nom de Partit Nacionalis- questa realitzada pel Centre
ta Català, .-.
.
_ .
d'Investigacions ^ SociològiDijous, J20. d'abril
' ,
ques.
•-• —El Secretariat del Movi—Avui fa quatre anys de la .
ment de Joves Socialistes de
Revoluçao dels clavells portu.. Catalunya, MJSC, no accep- guesos.
•
ten l'acord Tarradellas-Suàrez,
i demanen l'ensenyament en
català. ; .
• .
—Les medalles que la Duquesa de Franco pretenia
treure del país són d'interès
històric i artístic, i per tant no
poden ser exportades.
Divendres, 21 d'abril
—Segons la agència Efe,
Joan Reventós serà el primer
secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya.
—El Congrés del PCE ha
decidit de deixar de dir-se leninista, i de deïinir-se com un
partit marxista, revolucionari i
democràtic.
•..•.'•
Dissabte, 22 d'abril
.
—S'ha celebrat la darrera
jornada de treball del IX Congrés del PCE.
Diumenge, 23 d'abril
QUÈ PASSARÀ?
—La mobilització per l'Estatut, convocada per. l'Entesa
dels Catalans, ha estat un èxit.
Josep Benet ha dit que aquest
moviment de masses- ens
apropa a l'Estatut, i el President Tarradellas ha reiterat el
PASSARÀ
seu desig que totes les re—Que és gairebé segur que
gions i nacions de l'Estat el PSC-R sigui acceptat al
espanyol assoleixin l'Estatut procés d'Unificació Socialista
d'Autonomia.
encetat pèr la FSC (PSOE) i el
PSC. .
—El dia de Sant.Jordi ha
tingut un especial ressò tam-,
—Que, com ja hem dit
bé a Castella i a Aragó, on abans, el divendres es signarà
s'han fet manifestacions mas- el Conveni de les Arts Gràfisives celebrant la preautono- ques.
mia, però reivindicant l'autogovern de veritat.
ERNEST BLANCH
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IX Congrés del PCE

Lenin, adéu de tot
: En el número, anterior dèiem que la incògnita de
l'abandó del leninisme per part del PCE es resoldria en el seu Congrés. Doncs bé, el congrés s'ha
celebrat i la incògnita, certament, s'ha aclarit.

El IX, congrés, i primer celebrat legalment des de la dictadura, dé\ PCE, ha finalitzat.
Aquest ha estat un congrés
històric. Per primer cop un
partit comunista abandonava
allò que li era inherent,'allò
que havia propiciat tota-una
concepció del partit, del, seu
funcionament i de les seves
regles, abandonava el leninisme.
La dictadura del proletariat
quedà enrera, el marxismeleninisme ha passat a ser marxisme revolucionari, i el centralisme democràtic ha passat
a ser "regles democràtiques";
més d'un podria exclamar
"aquest no és el nostre PCE,
ens l'han-canviat".

tot el que es refereix a la configuració del partit en les nacionalitats i regions. S'han reconegut com a fets diferenciats els partits de les nacionalitats, Euskadi i Galícia, i
s'ha reconegut el caràcter
d'independència de| PSUC que
malgrat tot "està unit fraternalment amb el PCE". Però,
cpm,en quasi totes les qüestions discutides en aquest
congrés, no s'ha realitzat un
debat en profunditat sobre el
fet plurinacional de l'Estat
espanyol, la manca d'aquest
debat fou denunciada per Roberto Lertxundi, Secretari General del PC d'Euskadi, i fou
ajornat fins a un posterior debat al sí del Comitè Central.
Sense abandonar del tot el
terme
de "centralisme demoEl partit/ les nacionalicràtic", es fixen, per primer
tats i regions
cop, les seves, regles en un
Un dels punts més interes- . partit democràtic, i per tant el
funcionament del PCE passa a
sants d'aquest congrés és que

regir-se amb unes "regles democràtiques". . ". • : » "
Les Juventuts Comunistes
no tindran sobirania, tal com
ho pretenia una esmena derrotada, i per tant continuaran
disposant només d'autonomia, però tant llur línia política
com llur estratègia estaran en
funció del que decideixi el papà partit, és a dir el PCE. Aixímateix, en el Congrés, foren
aprovades esmenes de suport
de la petita i mitjana empresa.
Fou aprovada la famosa tesi
XV sobre l'abandonament del
leninisme.;! es va procedir a
nomenar oficialment en Ramon Tamames com a candidat comunista a l'alcaldia de
Madrid. Realment aquest nomenament no ha sorprès
ningú, era força previsible, però el que. sí ha estat inesperat
és el moment de fer-ho, en ple
congrés del partit.

Un Congrés per
a una nova època
El congrés del PC ha estat,
observat amb molt d'interès
des de tots els racons de l'hemisferi polític. Es pot interpretar com una victòria personal
de l'acabat de reelegir secretari general.... Santiago Carrillo: ell i les seves tesis eurocomunistes han triumfat amb
totes, les de la llei. Les reticències que es podrien produir
abans de la" celebració del
congrés, derivades de com
han anat les conferències regionals sobre el seu principal
tema, el leninisme, han quedat completament superades
després d'haver-se celebrat
aquest.
La reelecció d'en Carrillo a
la secretaria del PCE avui
tampoc no pot soreprendre
ningú, perquè al.PCE no.hi ha
una figura amb prou talla i
amb la capacitat de consens

IV Congrés del PSUC, l'inici d'una història

L'executiu del PCE, les mateixes cares de sempre
necessària per a substituir en
Carrillo en la direcció del partit. Si això li va representar un
handicap a ell mateix en les
passades eleccions de diputats encara pot ser pitjor a les
municipals.
Així i tot hi ha hagut una
transformació al si del* partit,
s'han escurçat les funcions i
prerrogatives del secretari general, i des de diverses òrbites
s'ha començat a demanar un
debat en profunditat sobre
l'eurocomunisme. D'altra banda també és un fet d'importància cabdal que s'hagi augmentat considerablement la
importància dels dirigents de
CCOO al si del partit, importància compartida amb els dirigents del PSUC que estan
apareixent com un centre de
poder a l'interior del PCE.
Les transformacions del
PCE tenen uns objectius molt
concrets —i no ens , hem
d'enganyar— de prendre als
socialistes el lloc hegemònic a
l'esquerra,
i
per
tal
d'aconseguir-ho no dubten a

fer servir els mètodes que calgui. Seguint, d'alguna manera,
els passos dels seus correligionaris del Partit Comunista Italià o, en casos com
aquest, anant més lluny. Però
el Partit Comunista Espanyol
està mancat de teòrics i pensadors tan importants en la
història del comunisme com
en Gramsci i en Togliatti, i
aquest és un pes que han d'aguantar. La possibilitat que
l'eurocomunisme es converteixi en una nova forma de socialdemocràcia està al cap de
tots, i això no ajudaria gens a
beneficiar la classe treballadora.
Però malgrat tot les resolucions del IX Congrés estan
aquí davant. Ara només falta
estudiar-les i," observar-les
amb atenció perquè l'estratègia del Partit Comunista depèn d'elles, i també i en gran
part el desenvolupament del
que ha de ser l'eurocomunisme. -

F.N.

Les presons espanyoles

García Valdés'Tultima
#./
esperança blanca
La mort de Jesús Haddad va més insostenible, caigué assassiobrir les portes a Carles García nat a la presó de Carabanchel de
Valdés com a nou director gene- Madrid el pres* Agustín Rueda,
víctima dels mals tractes dels
. ral d'Institucions Penitenciàries.
- En el poc temps de comanda- seus guardians. En venjança, no
ment del nou director general, se sap bé per qui, morí fambé asaquest ja ha fet quatre visites de sassinat el que era aleshores divital importància. Ha visitat les rector general d'Institucions Penipresons de Carabanchel, El Due-' tenciàries/ Jesús Haddad. Carlos
so, la Model i la Trinitat. La visita ' García Valdés va recollir la torxa
en ella mateixa no té importàn- que altres no s'atreviren a pendre.
cia, allò que en té és que per priDes d'aquest moment les comer cop la premsa ha pogut en- ses han canviat a les presons,
trar lliurement als establiments ha establert una treva tàcita entre
penitenciaris, i que el director.ge-. les institucions i els presos, i els
neral ha dialogat amb tots sense motins han deixat pas al diàleg.
fer cap exclusió,
Les mesures immediates que
Els cossos de funcionaris, la ha pres el nou director general
COPEL, l'Associació de Familiars han estat ben vistes per tots els
de Presos, tots han estat escol- sectors. Aquestes provenen del
pensament del nou director,
tats pel nou director general.
La situació als presidis espa- membre d'Amnesty International
nyols havia arribat ja a un mo- i membre de la Fundació contra la
ment insoportable. A l'estiu ante-* Pena de mort, là trajectòria del
rior els motins es succeïen contí- ' qual sempre ha estat d'una netenuament, i després venia la re- dat democràtica. No afiliat a cap
pressió i els maltractes, i després partit polític, espera des d'aquesnous motins, en una cadena-que ta situació poder fer millor la seva
semblava sense fi. Però el'final va tasca.
arribar d'una manera-inesperada. "
La reforma penitenciària no
Quan la situació als presidis era' pot esperar més. Cal que els esta-.

bliments penitenciaris passin a
complir la seva funció real, la de
ser instruments de reinserció del
delinqüent a ía societat, i no instrument de repressió: cal doncs
establir nous règims, s'han de potenciar els establiments oberts,
s'han d'eliminar les cel·les de càstig, s'han de fer més humanes les
presons, recordant que el delinqüent és castigat a la falta de llibertat, i no a la falta de dignitat.
Els cossos de funcionaris s'han
d'adaptar a la nova situació, i se
n'ha de eliminar tots aquells que
no tinguin un tarannà realment
professional, o que s'hagin dedicat amb especial interès a les activitats-repressores, cal eliminar
els antidisturbis de dins de les
presons:
En fi, les mesures necessàries
que cal pendre són moltes, però
Thome que les pot fer és l'adequat; en ell s'han depositat moltes esperances, que 'no, pqt^ trencar. Tal com ell mateix s'hatlefinit, és "l'última esperança blanca", i aquesta no pot defraudar-la.

F.A.

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari
en català

DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI

AVUI
Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.
Un diari per al futur
SUBSCRIVIU-VOS-HI
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«Canàries, País Valenciài

EL GALLINER

UCD: Crisi estable

Una evolució sintomàtica
Vulguem o no, la multitud,que es va reunir el propassat diumenge a la Plaça de Sant Jaume havia evolucionat eh les seves posicions respecte a l'i 1"de setembre. En aquella data, els milers de
persones que desfilaren des del passeig de Gràcia fins l'estatua de
Rafael de Casanova estaven animades d'un obert esperit reivindicatiu i d'una actitud carregada d'esperança.
De I'l 1 de setembre fins ara han passat únicament set mesos.
Aleshores no hi havia preautonomia, ara si que n'hi ha. Aleshores el
President Tarradellas encara no estava instal·lata la Plaça de Sant
Jaume, ara si que ho està. La que portava el pes polític de les reivindicacions era l'Assemblea de Parlamentaris. Ara aquesta Assemblea està pràcticament congelada.
Si aparentment hi han hagut resultats, iqvie ha estat el que ha
motivat aquesta evolució en les posicions dels manifestants? La
pregunta resulta complexe i serià aventurat pretendre donar-lo resposta ara mateix. Però el que tindria d'aventura una resposta ràpida, també ho tindria d'irresponsabilitat pretendre que aquí no ha
passat res, que anem molt bé, i que tant des de Catalunya com des
de Madrid, cadascú està assumint correctament el paper que li correspon -en la devolució de l'autonomia a Catalunya.
Crec que el primer que acusa la població cohscienciada és la lentitud amb què s'està fent tot. Si bé és veritat que qualsevol traspàs
cap a una autonomia real implica tota una sèrie de processos tècnics, és necessari que s'estableixi una filosofia clara i un calendari.
Et fet que encara no hi hagi una constitució democràtica per a
tot l'Estat pot justificar algunesTcoses, però no tot. Durant la preautonomia de la República, les comissions de traspàs funcionaren
amb.una major'agilitat i aquí s'elaborà i es plebiscità un Estatut
abans que a Madrid acabessin amb la Constitució.
A Madrid, encara que no els agradi, han de prendre bona nota
de l'acte del passat diumenge a la Plaça de Sant Jaume. I el mateix
ha de succeir a Catalunya.

La."Unión de Centro Democràtico" és un partit en
marxa.. Però no se sap cap a on és que marxa o sí
marxa cap a algun lloc. De fet, la marxa que porta no
és pas gaire bona, cosa que els últims esdeveniments de les Canàries, el País Valencià i Extremadura demostren. "
La constitució dels ens
preautonòmics ha estat la gota que ha fet vessar el vas de
la crisi de la UCD. Els sectors
conservadors, liberals i socialdemòcrates s'han declarat
una guerra a mort per tal de
veure qui ocupa més càrrecs.
Malgrat que a la direcció del
partit, a Madrid, no parin de *
dir que són problemes de per- "
sonalisme a les províncies, el
fet és que no passa cap dia
sense que caiguí una nova
notícia sobre baralles, expedients ó destitucions, en una
\ zona que està a punt d'escollir
l'òrgan executiu de la seva
preautonomia, si no l'ha esco•llit, ja: -

El País Valencià
'•Aquí no passa res": amb
aquestes paraules resumí la
situació el senador de València José Antonio Noguera, senador de la UCD procedent
dels sectors del Partido Liberal, completament sorprès per
l'expedient disciplinari que li
ha obert el partit: "no és veritat que m'hagen. obert cap exr
pedient"; però tant a ell com .
al diputat Munoz Peyrats el
sector conservador de la UCD
del'País Valencià, que en domina la direcció, els vol treure
fora.

El discurs de Carrillo
No és d'extranyar que sun grup dels asistents al IX Congrés del
Partido-Comunista de Espana xiulés la intervenció de Santiago Carrillo quan va atacar als socialistes.
.
No sé si l'actitud de Carrillo fou ètica, però el que sí és cert és
que li mancà estètica. No s'acaba d'entendre com el secretari general d'un Pa rtido Comunista com l'espanyol que lluità dur contra la
dictadura ha d'anar agraint al president Suàrez —un ex Secretario
General del Movimiento al cap i a la fi— una legalització que les bases del partit guanyaren a pols dia a dia i a la que tenien dret per pur
sentit democràtic. I encara entenc menys que després d'agrair a
Suàrez aquesta legalització, el Secretari General del Partido Comunista ataqui al PSOE, el partit amb major tradició històrica del país, i
del que va néixer el Partido Comunista, atacant-lo d'electoralista i
acusant-lo d'abandonar a la classe treballadora per una qüestió estrictament tècnica com és una divergència en la manera de controlar al Govern en el compliment dels Pactos deia Moncloa.

Qui cau en i'electoralisme?
Qui està en I'electoralisme? Els socialistes sempre han mantingut en els seus programes la possibilitat d'accedir al poder a través
de la voluntat popular reflexada en unes eleccions democràtiques.
Els que havien negat aquesta possibilitat eren precisament els partits comunistes, per això el seu abandó del leninisme és electoralista.
.
Des d'una òptica socialista i democràtica l'abandó del leninisme
tal com l'han plantejat els comunistes pot ésser un pas interesant
perquè a nivell de pràctica política els comunistes quedin més
aprpp del socialisme de cara a una estratègia unida de l'esquerra.
En aquest sentit, entenc que el dia que el Partido Comunista abandoni el centralisme democràtic haurà donat un pas encara més im-.
portant. Si la població recela encara dels comunistes és perquè no
acaba de captar que els que tenen una forma tan peculiar* d'entendre la seva pròpia llibertat comprenguin lés llibertats dels demés el
dia que hipotèticament arribaran a governar sols.

PERE-ORIOL COSTÀ
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>: Tot començà en el moment
que calia decidir el nom de la
persona que —en representació de la UCD— havia d'ocu-'
par el càrrec de conseller al
Consell del-País Valencià. La.
direcció del partit, dominada
pels conservadors, tal com.
hem dit, va decidir que es votés TEnrique Beltran, però els
diputats i senadors, la majoria
dels quals procedeixen del desaparegut Partit Liberal, trencaren la disciplina de vot i fou
escollit l'Enric Monsonis, en
contra de la voluntat de la majoria de la direcció. Aquesta
no ha trigat a respondre i ha
obert expedient disciplinari als
membres rebels per tal de
privar-los de drets polítics.
Però "aquí no passa res",
que diu l'Antonio Noguera,
sembla que expresse un desig
clar de tirar terra damunt l'assumpte perquè aquest s'ha
escapat de les mans dels mateixos protagonistes. En Francisco Burguera, diputat de la
UCD i una de les figures més
prestigioses d'aquest partit al
País Valencià, ja ha decidit
separa r-se'ni crear un partit
nou de característiques de
centre i nacionalista, un "Convergència Democràtica del .
País Valencià", per entendre'ns. El diputat Munoz Peyrats ja ha'amenaçat de fer el
mateix, i el progrés de desintegració de la UCD valenciana
ja esta en marxa.

A les Canàries tampoc
no hi passa res
La lluita pel poder a la Junta Preautonómica Canària
congregà el sector' socialdemòcraía i el conservador de la
UCD en una dura lluita que

provisionalment s'ha resolt
amb la victòria d'aquest darrer. • I diem provisionalment
... perquè els esdeveniments
canvien cada dià.
D'una banda hi ha la falta
de representació de Las PaImas a la Junta, ja que aquesta
està molt centralitzada a
• mans dels representants de
Tenerife, cosa que ja ha provocat la retirada dels representants dels Cabildos Insulares, i d'altra banda la lluita entre els diferents sectors de la
UCD.
Es significatiu que durant el
viatge del president del govern Adolfo Suérez —que també és president del partit,
recordem-ho— l'hagi acom-, panyat l'Artüro Moya, secretari d'acció electoral de la UCD,
la missió del qual és la de tapar com pugui i tirar terra damunt l'afer.
. .
Igual que a València, el
sector que porta les de perdre
en la composició de la juntar
el socialdemòcrata en aquest
cas, és majoritari al Consell
polític de la UCD i no ha trigat
a obrir expedients als que, segons ells, "no-han respectat
els pactes previs ni la disciplina de vot','; Però sembla què
tot indica que després del
viatge d'en Suàrez tot, apa-rentment, tornarà a la norma? litat. És a dir, que "aquí no
passa res", cosa que significa
que. anirem tan bé...

Galícia, Extremadura...:
A Extremadura, el diputat
Antonio Mesa ha sigut expulsat de la UCD, després que
un centenar de militants
-abandonaren també el partit..
Tots ells provinents dels an. tics sectors . demòcratacristians; amb la pretensió de
reconstruir-lo.

L'escàndol què ha provocat
el nomenament d'en Rosoh
. de president de la Xunta Galega, amb el consegüent segrestament de la revista Interviu on es relataven les seves "facècies juvenils" a la ;
Galícia de després del .18 de
juliol, les dissensions que han
començat a veure's a Extremadura, etc, no afavoreixen
gens la imatge del partit del
govern. Prop del seu congrés
constituent, la manca de defi-.
nició política del partit fa que
s'oposin contínuament els distints sectors: socialdemòcra-,
tes contra liberals, liberals
contra conservadors, conservadors contra' democratacristians, tots.mirant de portar
l'aigua cap al seu moíí. ,
Un molí que ja està molt
gastat. Des de la creació de la:
Unión de Centro Democràtico,
un partit fet a la mida del president del govern,- aquest ha
estatarrossegantuna crisi darrera l'altra, i totes per un sol
motiu, la seva homologació
-ideològica. Un problema que,
màxim . tard, s'ha de resoldre en el pròxim congrés. Un.
congrés que —després dels
fets .. de - les
Canàries,.
València...— es presenta molt
mogut.

F.ALTES
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Espanya i l'OTAN

Un matrimoni que no interessa
- "Si Espanya enfrés a l'OTAN, el nostre exèrcit seria
més exèrcit; es completarien les plantilles de material;
s'eliminarien casernes i instal·lacions supèrflues; afluirien les unitats operatives, els millors oficials, subofi.cials i tropa, les maniobre serien més freqüents i profitoses...
•
.' Si Espanya entrés a l'OTAN, la
política de defensa seria més racional, en un món on els armaments són cada dia més cars Lde^
vida més efímera (en deu anys
- queden obsolets), la instrucció ha
de fer-se amb simuladors especials, el manteniment exigeix ins-,
-trumental i instal·lacions exclus- *
sives, i els stoks s'acabarien en
poques hores de conflicte real...
Si Espanya entrés a l'OTAN, la
societat miraria amb més apreci
les seves forces armades, l'administració posaria més mitjans
a lavseva disposició, el control
parlamentari sobre l'aparell militar tindria recolzament total..."
< El comandant d'enginyers
Santiago Perinat s'expressava ,
així en un article aparegut a "el
País", el dijous 13 d'abril de
1978, sobre un dels temes que
més interès i major pol·lèmica
han despertat en la població en
els darrers temps.
Les tesis en favor de Tentrada
a l'OTAN i en contra s'han expressat des dejdiferents tribunes
i en moltes ocasions. I ara no és
el moment de reproduir-les. Només fer algunes consideracions.

La llarga marxa
El 1953 es signava el "pacte
de Cooperació i defensa" entre
els governs de Madrid i Washington pel qual es preveia la insta!-*
lació de bases d'acció conjuntes
en diverses zones del territori espanyol. Bases que van servir com
excel·lent pont^ aeri en Téntrega
de material bèl·lic durant els conflictes entre àrabs i israelís. El
1975 es produeix a Portugal la
revolució del clavell. El règim salazarista cau i un govern democràtic entra al poder. Un govern
que té presència comunista. Per'
primera vegada en la història de
l'OTAN el govern d'un país membre d'aquella té comunistes al

pidament, el dia 3. del mateix'
mes d'abril, pel cap dels exèrcits
de'l'OTAN i del VIL exèrcit dels
EEUU; que realitzava una visita a
Espanya. George Blanchard es va
entrevistar algunes vegades amb
alts càrrecs militars espanyols i
concretament amb el ministre de
Defensa, Gutiérrez Mellado, quan
seu si. Estats Units no pot rosolament un dia abans la Unió?
mandre tranquil. Aleshores proSoviètica havia amenaçat solaposa al Govern de Madrid que
padament el govern espanyol
Espanya,sigui el recanvi de Por"l'entrada d'Espanya a l'OTAN
tugal a l'OTAN. Les diferents viperjudicaria el desenvolupament
cissituds del procés portuguès no
de les bones relacions d'Espanya
fan necessàries mesures tan examb tots els països"
"" ~
tremes. El 1976 es firma el
L'interès de les grans potèn"Tractat d'amistad i cooperació
cies és evident. A la hipotètiamb els EEUU" l'apartat cinquè
ca'entrada de Cuba en el Pacte i
del qual preveu "aconseguir el
de Varsòvia. El joc d'amenaces
desenvolupament de l'adequada
continua. Tan sols afegim que
coordinació
amb
l'OTAN".
l'esperit.de l'acta final de la ConAquesta es posa immediatament
ferència de Seguretat Europea
en marxa; durant la negociació
del tractat es. c r e a " e l consell ' d'Helsinqui, a més a més de la
sempiterna* referència al desarHispanoamèrica", que compta
mament progressiu, preveia tamamb un comitè militar de recolzament; La "Comissió de Coordi- , bé una no alteració dels blocs militars europeus. Una alteració en
nació amb l'OTAN" la missió de
la que tant el govern d'UCD i l'A-'
la qual es refereix a l'estudi de
liança Popularestan interessats.
problemes de caràcter tècnic, per
a una hipotètica entrada en el
Tractat de l'Atlàntic Nord. I final- • Qui vol entrar a l'OTAN
ment,;"l'Estat Major Combinat"
la-missió del qual és "establir els
"El tema de l'ingrès d'Espanya
plans de cooperació en tots els
a l'OTAN és una decisió que s'ha
terrenys" entre les -Forces Armar
de meditar sèriament. No és l'ú-,
des espanyoles/ les dels Estats
nica opció que hi ha des de la
Units, i altres forces interessaperspectiva de la seguretat naeles en la defensà de l'Atlàntic
cional; La posició d'UCD i del
s
Nord"
. ,
.
. *
govern és que la integració és la
millor solució"» Adolfo Suàrez,
president del govern, s'expressaUna actualitat recent
va així en la roda de prénsa mantinguda el dia 17 d'aquest mes.
Diferents esdeveniments; la
No> descobria res nou,f és cert.'
mort del dictador; el nou procés
Però ens feia recordar a tots que
democràtic, van fer que el tema
el fantasma de l'OTAN continua
passés a un interès secundari pep r e s e n t . •••••'.;•.; " -.-• .
••: •
.
rò avui està novament d'actuali•', El dia 14 d'aquest mateix mes
tat.
començava en una finca pròxima
La Unió Soviètica ha manifesa Oxford una conferència sobre
tat en múltiples ocassions la seva
Espanya i l'OTAN organitzada
opinió contrària a l'ingrés d'Esconjuntament per l'Institut pera
panya a, l'OTAN. El dia 1 d'abril
l'Estudi del Conflicte amb seu a
d'aquest any, l'ambaixador d'AleWashington, l'Institut d'Estudis
manya Oriental a. Madrid va
Internacionals de la Universitat
manifestar-se en contra de la incorporació per "no alterar el ^ e Carolina del Sur, i el Centre
Nacional per a la Informació esdifícil equilibri militar europeu".
tratègica de New York. Per part
L'ofensiva dels països de l'est,
espanyola van ésser .convidats
en contra de l'ingrés d'Espanya a
els partits polítics UCD (que va
l'Organització fou contestada rà-

Si Espanya entra a l'OTAN, prendrà partit per un bloc determinat.
enviar l'Ignasi Camunas),. AP
(que va desplaçar el seu secretari
general Manuel Fraga) i el PSOE
(en la persona de Luis Yànez). Allí
es van posar novament de manifest les diferents opinions que del
problema tenen els polítics espanyols. Així, mentre per en Fraga, la entrada aTOTAN era "cosa
feta", la UCD no feia més que repetir els arguments que dies més
tard utilitzaria el seu president.
L'única veu discordant fou la dels
socialistes. Aquests han mantingut sempre la necessitat que
Espanya mantingui una política
d'independència respecte als

dos blocs. Aquesta.és fa sola manera de no permetre la ingerència de països estranys en la nostra política. Quins avantatges ens
pot portar l'ingrés a l'OTAN?
Realment molt pocs i sí, en canvi,
molts inconvenients. Tan sols
una política de defensa democràticament elaborada des del Parlament pot atorgar als nostres
exèrcits els mitjans que necesita i
pot resituar aquest important estament en el paper que realment
li pertoca en la societat.
•
f
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1 er de maig, jornada
Després de tants primers de maig que ei franquisme
i el seu sindicat vertical dedicaven a absequiar els treballadors espanyols amb llur desigual repartiment de
fals folklore a les demostracions sindicals d'"Educación y Descanso" i repressió al carrer per als qui volien
celebrar la festa obrera expressant les seves reivindicacions més sentides, estem tocant a mà del primer de
maig de la democràcia estrenada el 15 de juny del
1 9 7 7 .

'

••.

'

',

Les eleccions.del 15 de juny
ens portaren un Congrés i un Senat elegits per sufragi universal
però... ens falta tanta democràcia, encara! No em cansaré de
repetir-ho: la democràcia la volem i la necessitem a les institucions polítiques de l'Estat, però
també per davant de tot els socialistes lluitarem perquè s'implanti a totes i cada una de las
manifestacions de la vida social:
a l'empresa i al municipi^ a la producció i al consum, al treball i a
l'oci. I tot i que al nivell de les
institucions de l'Estat el que hem
assolit no és més que una part
provisional (el Congrés i el Senat)
.que s'afermarà i s'eixamplarà si
• aconseguim que s'aprovi una autèntica Constitució democràtica,
en els altres àmbits pràcticament
ho tenim tot per fer.
Però ara, tanmateix,/ només
em vull referir a l'àmbit de l'empresa o, més genèricament, a la
situació dels treballadors. Emprant el llenguatge del segle pas;sat, ranci i entranyable alhora,
voldria fer un balanç, una repassada, de la "condició obrera" en
aquest primer de maig del postfranquisme.

Cal desmuntar un sistema
autoritari
No sé si la meva condició de
marxista, de militant d'un Partit
que "assumeix el marxisme com
a mètode d'anàlisi i transformació de la societat", em permet
d'expressar, amb el simplisme
del que se sent tant, que la gran
desgràcia dels demòcrates espanyols d'aquest segle ha estat i
és l'haver d'emprendre la tasca
ingent de desmuntar un sistema
de convivència autoritari, caciquil
i corrupte per tal d'instal·lar la
democràcia, sempre en situacions de crisi estructural del capitalisme. No pretenc,-en,cap cas,
d'analitzar l'íntim i racional per;
què d'aquesta gran jugada de la
història als demòcrates espanyols. Aquí només vull constatar,
simplement, el fet, la realitat.
Una realitat (la de la crisi econòmica) que, tant si volem com si
no, condiciona la nostra acció dirigida a solucionar la paral·lela
crisi política. Una i altra crisi són
a la base motivadora d'aquesta
"condició obrera" que avui vull
inventariar en línies generals.
L'atur és la primera conseqüència de la paralització de l'economia, de la producció, de les
inversions, obfigat corol·lari (en el
capitalisme) de la baixada de la
taxa de guany provocada per
l'esgotament de certes formes
(dins de les coordenades del sistema econòmic capitalista) de les
relacions de producció, finançament, distribució i consum. L'atur
obrer, sense cap dubte, malgrat
les estadístiques oficials, ja
supera a Espanya la xifra d'un
milió de treballadors sense feina.
D'aquests només n'hi ha, una
quarta part que rebi alguna mena
de subsidi.
Fins ara el Govern ni tan sols
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no ha implantat amb normes ad
hoc el que preveien, des de la
tardor passada, els acords anomenats de la Moncloa; em refereixo a les accions d'ampliació de
subsidis o prestacions als desocupats, a les de racionalització i
control sindical o patronal, les
oficines patronals de col·locació
(SEAF PPO) i a les de creació de
llocs de treball mitjançanrinversions socials de l'AdministracióPública. Es veritat que la situació
econòmica ^sembla que hagi tocat fons, que dé la línia cap avall
hem passat a l'horitzontal i que,
per tant, les expectatives de superació sembla que s'acostin
més. Però també sembla incontestable que la desocupació és

una de les variables econòmiques que té .més tirada a la inèrcia ascendent, a almenys a no
superar-la cap a la recuperació de posicions pròximes a la plena
ocupació. Dit d'una altra manera,
no serà pas a curt termini que
s'assoliran cotes més favorables
de col·locació. V^

Els "Principios
Fundamentales" encara
remenen la cua
Poc després de constituir-se el
Congrés i el Senat aprovaren;
pràcticament per consens, una
llei d'amnistia que ha representat la solució bastant efectiva
dels seus aspectes polítics. No
obstant,' l'aplicació que se n'ha
fet en els casos de represaliats
laborals o sindicals ha estat pràcticament nul·la, fins al punt que
algun Magistrat del Treball ha
arribat a contestar-ne la legitimitat perquè aquesta llei contradiu
els "Prinsjpios Fundamentales
del MovimientQ".
Les organitzacions sindicals

obreres foren legalitzades però . cle ("La crisi del govern i el món. rnència del Congrés sobre el projecte de llei del govern. L'empredel treball") publitat a L'HORA
el govern ha anat mirant de^
jsariat ha arribat a afirmar que els
SOCIALISTA.
•'
•
frenar-les i de fer-ne difícil la
«socialistes i l'esquerra volem;
consolidació, la seva funcionali»amb aquest projecte, destruir el
Calen noves estructures
tat d'autèntica i democràtica recsístema
de lliure empresa i atacar
presentació de la classe treballa*de:cara l'organització econòmica
dora. El retard i l'absentisme en
Finalment, els treballadors en-d social del. capitalisme. La qüesla convocatòria d'eleccions sindicara no tenen una legítima es7
tiófés molt més senzilla i no gens cals, les corruptes consentides i
tructura de representació i acció
catastròfica. Allò que pretenem és ,
fins i tot promocionades des-de
a l'empresa que substitueixi la
democratitzar les relacions entre',
l'executiu en el desenvolupament
dels jurats d'empresa i enllaços
^empresaris i treballadors, substidel procés electoral i en la nega- . sindicals del verticalisme, que ja
tuir l'estructura autoritària de .
ció tancada no només de conceha estat superada. Es ben cert
dir sinó àdhuc de negociar la deque s'han celebrat i que es conti-- /d'èmpresa, que tan bé li va anar a
volució dels béns sindicals exponuen celebrant eleccions per als V la patronal durant el franquisme,
.perf un nou marc democràtic
liats pel franquisme i dels que ha
Comitès d'Empresa i de delegats
rd'axció informativa, reivindicatiacumulat el sindicat1 vertical du- - del personal, però ni els uns ni els
rant els últims 40 anys, confir-"
altres no tenen, encara, la legali-'. »va,v.controladora i negociadora
- rdeis; representants dels treballamen amb eloqüència la -meva
;tat que ha d'emmarcar llurs funïdors; Un nou marc que obligui la
afirmació inicial.
• . ••
cions i accions, llurs garanties i
«patronal a entendre que les relaLa legislació laboral, les norllur relació amb l'actuació de les
isciotts laborals no són una forma
mes que regulen les relacions deCentrals Sindicals a l'empresa.
ídejrepressió social, sinó de sínte- .
treball a l'empresa, tant en les • l ' Allò'que genèricament se sol
isisscontinuada de la dialèctica
aspectes individuals (contractaanomenar acció sindical a l'emipressió-negociadora, expressiva '
ció, clarificació professional, sanpresa, i que inclou tot el que aca- ídeixíiversos i oposats interessos-.
:
cions, comiats, etc.) com en els
bem de descriure, és en aquests
'rdeJxiasse. •»• •- •. • col·lectius (negociació col·lectiva
moments tema de discussió a les : • 2 El balanç, doncs, no és gaire
i vagues, bàsicament), travessa la
Corts i també al carrer, com a. . |falaguer. Però, això ha de servir
situació més caòtica dels darrers
conseqüència de la injustificada i . íper a enfortir encara més la posicinquanta anys» tal com ja vaig
desmesurada reacció de la patrojció dels treballadors.que reivindipoder concretar en un altre artinal davant de Tinforme de la po-

quen un autèntic canvi de les relacions de treball. Aquest primerde maig l'hem de convertir entre
tots en eLdià que resumeixi la
lluita dels treballadors espanyols
per la parcel·la de democràcia
que els afecta més directament.

El 1er de maig, diada de
lluita
El combat per la.democràcia a
l'empresa, la -reivindicació d'un
marc propici per a la negociació
col·lectiva, la potenciació del caràcter representatiu i reivindicatiu de les centrals sindicals obreres i, al capdavall, la defensa d'unes relacions econòmiques noves amb les quals el treball pugui
lluitar legítimament : i assolir
avanços i millores reals del que
són els seus interessos de classe.
Milloraments- autèntics de la
"condició obrera".

EDUARDO MARTÍN
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Q Pr nero de Moyo es la íioula de tos liobcadores de tedee
Ics paises Es una ccnqu.s a a1 Iu clase OÍMOra qi.a t^sla1 dured
3Q£nlicit.s como tcda conquista arrancada al cnptta'isrt 10 Ko
, sebomús olvidarto
t Para no«otro3 trabaiad&rcd espanotes c n iqraaos, e1 V
, cte Mayo uene un sertido esp^nai Nue&'ra 1 eina esialojoa y per
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1
a
Una seia las resums iodis k
» los buryjcj
'ackrea buiyucsa en el poder
Frenis a esta exp'olaaon1 l o i partldos 1jaaicJori dies Qé "3
dnse obrera no tjan sabido m
poder Y duranie targes a.ioe el movtmtento obrtTi «upa-cl i J
seguida su niarcha Sin un mi;
detimao por
Iu organizcicinn de vanguardia1 qua marcarà jiir vacilaerf»
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Els primers de maig sota el franquisme

,

Una història per a ser escrita
Poc s'ha historiat encara sobre
la lluita clandestina durant els
darrers anys de dictadura. Alguns
estudis sectorials sobre determinats temes molt localitzats i per
tant-sense gaire dificultat de recerca de dades, si que s'ha fet,
sense cap mena de dubte una
aproximació global a la nostra,
història recent encara trigarem a
tenir-la. Volem dir que al fer aquí
història dels primers de maig en
temps d'en Franco no volem ser
ni de bon tros exhaustius, per això ja hi son els historiadors, pera
fer la seva feina. Nosaltres l'únic
que pretenem és explicar algunes
coses de comes preparaven els
primers de maig en temps de
clandestinitat, quan per la mínima cosa eres detingut i empressonat, i torturat, i... un llarg etcètera.
Parlar de la cei-lebració del
primer de maig, cap.els anys 60,
que és quan comencen a tenir
importància, car^abans gairebé
no es feia res, és parlar de CCOO.
Entenem-nos, de CCOO quan varen néixer, quan en el seu si eren'

la major part de les tendències
del moviment obrer, quan encara
no eren un sindicat comunista,
d'aquelles Comissions que neixien a les fàbriques, barris, sovint
disperses i sense ésser un moviment compacte. El naixement de
CCOO a principis de la dècada
dels seixanta fou un tret bàsic per
a la història del moviment obrer
posterior.

Braus contra
manifestacions
La influència que en el moviment obrer varen tenir les recents nates CCOO, fou un element decisiu en les cel·lebracions
de la jornada internacional de
lluita al nostre país. ,
Fins l'any 68, era tradicional
que les primers de maig els celebresin, si es que es pot aplicar el
'mot "celebrar" per "-aquells
temps, mitjançant assemblees i
aturs, a les fàbriques, qúe es
duien a terme el 30 d'abril i a
continuació T1 de maig es feien
manifestacions i concentracions

a diversos llocs.-Un punt de fricció que sovint existia entre les organitzacions promotores dels actes estava-en les propostes diverses de < punts de concentració.
Mentre els grups que podem
anomenar més d'extrema esquerra eren partidaris de convocar a les zones obreres de Barcelona, els altres proposaven convocar al centre de la ciutat.
Val a dir com a que desde el
poder no es regatejaven esforços
per a deslluir les convocatòriesdels grups d'esquerres. A l'actuació de la policia que era de gran
contundència i que provocava ferits, detinguts, etc, la dictadura
• utilitzava d'altres mitjans més
depurats. A la televisió, el primer
de maig sempre podiem contemplar les millors películes, les millors curse&-de braus/els millors
partits de futbol, etc. Tot això
unit a la "demostracïón sindical
"del Santiago Bernabeu", de la
qual parlem en un altra banda.
Malgrat totes les dificultats,
els treballadors, i les organitzacions d'esquerres, conseguíren
any darrera any fer el primer de
maig una jornada de lluita. A les
comarques els treballadors feien
un dinar al camp i a continuació,
per la tarda, baixaven a Barcelona a manifestar-se. No fou fins el
'66 en que la gent de comarques
decidiren cel·lebràr el primer de
maig cadascú a la seva.

El vertical també el
celebrava
Les organitzacions dels treba,lladórs fonamentaven, gran part
Hde la, campanya a desmitificar la.
patranya montada pel vertical, i 9
explicar el veritable significat de.
la jornada anomenada desde el
poder el "dia de S/José Obrero"-,
donant-lr el caràcter de lluita que

tradicionalment ha tingut. Durant
els primers anys començà a des-"
tacar la gran participació de gent
jove en la preparació del. primer
de maig.
En una d'aquestes jornades es montà un dispositiu per a aconseguir despistar a la policia i retardar la seva intervenció en el
gruix de la manifestació. Consistia en que grups de joves dispersesin . a la policia cap a llocs
allunyats del punt de concentració, mentre el gros de la manifestació iniciava el recorregut,, així
d'aquesta manera s'aconseguia
allargar el recorregut.
Una fita que es recorda força
són les concentracions a la Fuente Las Canas de Terrassa. En
aquesta concentració es jugava,
es menjava i entre jocs i jocs, trago de vi i trago de vi hi havien
parlaments sobre, el primer de
maig. En aquestes sortides campestres sovintejaven les detencions i sovint finalitzaven com el
rosari de l'aurora. Un any en que v
es plantejà baixar cap a Terrassa
en concentració la policia carregà
contra la manifestació fent córrer
a grans.'vells, dones, nens, produint un veritable caos. L'any 67
és produí una altra concentració
memorable, en la que estan els
manifestants a les Rambles de
Terrassa la policia carregà obligant als manifestants a refugiarse a ta via dels Ferrocarrils, produint enfrontaments en els que
37 policies i altres tants manifestants resultaren ferits. Es dóna el
cas curiós que afany següent el
primer que ocupà la policia fou la
via del tren.
.
: .^ , •

Èl del 68 fou una fita . - ,:
, L'any, 68, el primer.de maig
tingué unes consecuències cabdals per al moviment obrer. La
discusió , .de. com . ..organitzar,
aquest primerjie maig, significà

,
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IVTVAN LOS TRABAIADORES DE TODO U MUNDO 1
I VIVA LA REVOLUCION" S O O A U S T A I
t VIVA £L PRIMERO DE MAYO f
Fr*nU de Líbwaclóii Popular:

l'inici de trencament en el si de
A partir d'aquest primer de
CCOO i del FOC que en aquells
maig i fins el naixament de l'As-,
moments eren un dels grups més- semblea de Catalunya tots els
forts en el si de CCOO. La proprimers de maig, s'organitzaren
posta del FOC era que la camsortides al camp per ezmorzar, i a
panya és fès a partir de zones de
continuació anar baixant cap à
Barcelona, i que hi participesin
Barcelona per a manifestar-se.
les Comissions de fàbrica, juntaUn d'aquest punts de convocatòment,amb les comissions de baria que a la llarga es convertí en
rris, estudiants, etc. Els punts de
cita,obligada cada any eren Les
concetració d'aquest any foren
Planes, que si els diumenges es
tres: plaça Maragall, pont de Maveien invaides . de., famílies, en
rina Ma Zona franca, per a condies assenyalats eren ocupades
fluir tots plegats a la plaça Catapels treballadors que cercaven
lunya. L'asistència fou la més ^ illes de llibertat.
.*
nombrosa que es recordava de
Per acabar aquesta proximafeia rnolts anys, concretament hi . ció, caldria fer esment del paper
asistíren responent a la convoca»jugat per la premsa. No és un setòria unes deu mil persones. Això
cret per a ningú que la premsa
pel qúe fa referència al 30 d'abril.
d'aquells anys estava completaL'1'de maig la concentració, estament lligada de mans i peus i que
va prevista a Torre Baró que
funcionava a toc de consigna. No
aquell dia fou pres policialment
és estrany doncs que al buscar la
per les forces a cavall i que reprk
noticia de les manifestacions del
miren molt durament qualsevol*
dia anterior l'únic que es digués
intent de concentració.
. en un lloc amagat era lo dels "conatos de manifestación", "escaUi^campanya d'agitació que
so éxito de los marxistas", etc...
precedí aquesta jornada fou molt
Ara bé la demostración sindical
amplia. Es repartiren en total un
sempre a primera plana, i les pamilióid'oçtavetes, es pintà pertot
raules de Franco el més destacat.
Barcelona, inclús s'entrà a les
Si hi havien hagut ferits, o morts
cotxeres d'autobusos, qua l'en—
o detinguts, això no tenia impor-.
demanés veireh obligats a circular,
tància per. a la^premsa (més ben.
pel carrer amb pintades induïdit pels que la controlaven) l'únic
des. No ,cal dir que les multicopistesíde les esglésies no pararen -.important era^el que feia "el inniüinanstant, caien més d'una en
signe caudillo"
la policia. . . . . .
J.M. SERRA

històrica dels treballadors
', En V.880 el moviment sindicalista nord-americà inicià la lluita
per la jornada dé 8 hores, en uns '
> moments que el nombre de-parats era molt; alt, nombre que
creien que es reduiria: amb una
. jornada de treball més curta. Essent ia zona industrial de Chicago, on la misèria era més extensa
i trobar feina resultava gairebé
impossible, per una classe obrera
que en la seva majoria estava
. composta per immigrants de tot
Europa.
~
Confirma aquesta situació desesperada, el que escrigué, poc
abans del fets que relatarem, Michael Schwab, militant obrer
americà:."Milers d'obrers tenen
les cases mal protegides de les
inclemències del temps, mal,ventilades i mai hi ha entrat un raig
de sol. Hi ha. barraques en les
quals dos, tres i quatre famílies hi
.viuen en una sola habitació. I com
viuen? Recullen de les galledes
de les escombraries verdures semipodrides. A les camiceries
compren pelleringues per uns
pocs cèntims. No és això horrorós
en un país que es diu civilitzat, on
hi ha abundant menjar i çique-.^sa?"^

.
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Fou el dia 4 de Maig de 1.886
quan es produí al barri de Haynriarket Square uri enfrontament
.entre els obrers i la policia, en què
/aquesta disparà, i fou contestada
per obrers armats, i arribà a escla- .
' tar unas bomba. De resultes dels
fets moriren alguns obrers i alguns policies. Per aquests fets foren detinguts set militants sindicalistes i un altre^ Pearsons, es
presentà al saber que el buscaven
i tenir la consciència tranquila de
sa inocència.
, En, el procés se'ls acusà, sense
proves, dels fets. I quan els advocats defensors digueren que el
Jurat no era imparcial, el Jutge
Gary manifestà "que un jurat amb
prejudicis contraris a les idees
dels acusats no era motiu d'exclussió'VTot el judici fou una farsa, però els vuit,processats foren
condemnats, Quatre dels acusats:
Spies, Pearsons (el que-es presentà per creure's cobert per la *
seva inocència), Engeli i Fischer/
foren penjats. Tres: Fielden,
Schwas i Neebe, condemnats a
llarg presidi. L'octau, Lingg, es
suïcidà a la presó. Set anys després, en 1893, foren examinades
les "proves" pel nou Governador
d'Illinois que comprovà la falta
absoluta de les mateixes, així com
la completa irregularitat del pro- t
cediment i Ja provada' parcialitat
del Jutge. Per tot això deixà en llibertat a Fielden, Schwad i Neebe,.Als penjats no se'ls podia ressus- .
citar/ • .
••
.. La sentència ..arbitrària de-.'
' 1,886, produí una immensa indignació entre la classe obrera de
tot el món. I com sigui que la consigna de la jornada de 8 hores iniciada a Nord-Amèrica, havia estat :
adoptada per la CGT Francesa, en.
el Congrés fundacional de la I l'Internacional celebrat a Paris-en
1.889 s'acordà.que coma record
dels Màrtirs de Chicago; ej dia
1erde Maig de cada anyès celebrés a tot el món la Jornada de la
Fraternitat del Proletariat Mun-

IIURUÍINTEMÀGIONÀL DE L 1 1 E I Ï 0
A LOS TRABAJÀDORES BARCELONESES

:

nat d Piogrcao ea maaera alfuaa, y MM arrejam» aula de computen» que carcccn de ella, y que, po* M
D*Wc U primera «»ilf«tMite o b m <k fttiyo,«
cl bruto i una lwcha ciefa. no* cMnllarcaBoi CM
de bambre. d ic dethoaran « cnnipüan eonua cl
pccúóa Ml*vabk de pujant* y gnmótt* c( prMtcr dia, repetidoa (rxuct < iaútílca dcrraniaai·cntoa de aanfra
y de desvarto y locura «" h>a Mcutentam, ta C!>M Uaba^a
> noa harln adelaaur »n puo. aatea al contra un jornal irrtioria. Con ellai, o> irici devando al rango
ien bMatoncia ha caldo cu «n lampublc Mtado <k
• hartn rctroccdcr, del MÍNM modo que un re
digaidad de ciudadanoi; ya no lerA» beutat de cargi
poatractte i «diferencia, atn ^uidane de M» intewMi
•xtraoo d nul aplicada agrava la cnfermctt·d
vucitra mtettgencia podrà cullivarw con cl »tud>o.
del dolienu.
iTrabajadorea, adebniet 11 I • de Miyo, en medM
No; M t i t i vcaganta pròpia de «ern ruiaei ni la del oïden y de la paí mai «• i(jl«U« abandonad los ta
V. aia «mbaigo, U idea/Ie e··Bcip·btiii obrtti ha gt- revolution tanu y fanfarrona lo que ha de entanclparne*. llcrei. cebbraj la A M U •olcffl··C del trabajo y salud*d
aado dt Ui i N K n n IM cuatra IAM tiMKiirf·do· qwe,
> n t M i b locura de dctfracwdo* obK«onadoi dignamente la aurora de vuoJf» tcdritctón. Que nadie
«sccplo en MMitr* ucUa, el problema obtera te pte por teyenJai trMrtochuUa j- roruanticai de caballcrta' t/abajc en cw dia.!C«lcbfad la fieiu univcrial de los
•eAUco«caractereStM alannantM para U» CUK* ditec andmte Ea «I cl catodio de b evolucióii hiatorica y to
rabajidorci de un modo que aupere intiniUmcnlc a b
torai y u n tiwtto i lot trabajadom, qut bito puede
il que noa ponga en conocúnicoto de todà» wa Icyes.
ta< gtirnic de) oHinJu onci.il y retigioto
anunoanc qw H ntaUrcimknto de la joraada dt OCHO
denlro de I M ptecepto*, el avanec metodico, perac
El MIC>1 lupreino de b deatocracia pura que umbo
HORAS irndri pronta, rn U reaMad. aanctúo complet).
rtnlt y unlwno de lot trabajadorca, i travéa de la le- « el I." de Mayo. no K locte por I» ben 1MI de dma
Gracia* i la niuitrManta dd t .• de M»yo, ingUUn* ha galidad, ••úcniTa· feu aoa perntria b difuMÓn de nuet
niu m |>ur b revolución 1 todo Irance. Loi Irabaja
cofKedtdoya b pomada de OCI K) HORAS i U obrert»
rincipMH. haita apod< rarw del limon de la n»ve dorci barceloneses, .'SnlcilM primen» en acudir J
rfcpcnilwnic* dfÉ. F^taidA.'lJrl.idi· al l > de Mayó, IDB social, haUa conqutsi»r cl Ittder qve ha -de dar à U»
combat* por b cauu obrera, K han dejad? guiar por
nbrervi fcanene* h«« rortquiktado muchJHnoi é Hnpor obreroa la facuiud iie ífnpuner keyei, inaugurando un
L tieaino po* k» ek Jienloi func«toi de la Anarquia,
:v« tútado, conto lo inauKurd la bu jucaia hoy domi
a idea loca y temerarka, aacida de un profunda
ite «I derrocat ea el paaado aiglo * b Monarquia y è
deiheiedadu*. y han lugrado abiii brechacoafidnable
-rcipecto del p*O|>reio humana y dt usa aapiracióa
it-blcia
eti e) tVb·wnlo d« la Republicà burf uçu. *« cuyo re
nnto IM reiviMÜcscionea aocialct qac pcnifwc el prole
Antes de la Irantfarnacioa nuteiat y compteu de
luestro* coMpaDcroi podi in haberae convencido de
Unado eapaaUR y camwkcen i loi d«fcptorct del rt
wctedad o anUa de b Rcvoturidn. debe, purs, b cUac que por'cttM ncdioi MMO »·DID* il trnmfo de la leàccioa,*
fNUl^no·tomu
trabjjadora, o t f i M u m dcbidamente, iatlruirte lo «un- aal como de que ea precuo « indiif CM*UC m m ck
£• luli», Dclgka, Auatria, AlcmaMi y cu cau todw ctenie para diirgít los. dettinot de la m*va República vaado por b per severa ne i», por la uMrucciia y orgam
las nacKwca. cl movinieMo de avann del cjercila traca social y bacenc capat de heradar d lamento palrnim:10a, qu« este trabajo pactneo, pcf> fecundo, ei lo -ne
jador no ha ceaadn «1 un momeata. Lot obrera bclgaa mode ta uMAiitria.modcraa ea lodot u s (•gaaieico· ra coatlituyc b obra mli tcguia de la't rtvolucionn. Agrubaa arrancada i U bwjpwtfe «I MifriBio imivetial. At*
k>s babajadorea .en Partido ile clase y comwncea
nama ha ayroenlado cl aAmera de dtpvtadM tocUliaUl
M aobatente para la conacruciòa de « t e ideat ha b lucha formal y científica, aoctcatda contra la cb*c
que, CM twi doa mllonet de voto* faui àtmuunào al de preparane b cbw Uabajadora.Ha de estar poder» q«c detemto el Poder y b riqurta. La jornada de OCHO
mundo la pranU pi-tibilidad de arrancar al poder i IM
>te orgiMuda y biea dhpucMa para Irahawr M- HORAS debc aer cl P""w> de nuestros pnmeret
cxplotadorei y rtaüui el BWfntftco tdeal de loa que
tanscnlc para cl vicjoranucnlo de m i condiciones ataque*.
MÍre». En tedaa farta*, pon. ha dado «I i.·dcfcbyo Debc preMatarac como uaa potencia ante los Gobicmos,
Cua aw obtcticióii lo» (jabajadfMCl daran, un pato gi
rcotadiaunoa ínrto· i loa dohetcdadoa, •upenado a*t
pedM y luchv conaUnUBMsie para conieguir b proilcico, que ha de colucsrlc» 4 por* <u»U»òa del por
ba «pcranaaadcl gloriaas Omptto Obrera Intcnacaolulgacion de Icycs favorables; pues ca UI estado de ee»t loeial; y ya orgaatiadoi y potent» srrancarenws
aaldcPartodeilSQ,
» . larU*e dr^potclds ao tiem: mil remedio que su de loi cxplvtadores uaa a una faa reformat de mmediato
HJ I.» de Mayo baaido" para loa irabajadoreà d Uí*bir 1 swdidaqueia mecànica vaya caiaachando bencnc*o queforcnuloel Congrcso Internacional de Partí,
•témiéir Làt*r* de la Icycada, cl gnto de f uerta fem
u medKM de accioa La maquina aeia a*en.prc b rival
ril·lkaron los de bn»clat > ZL·ich. que W V U M addabir y Biajc^MMo Uotado 4 m« aoctedad «soWa. i »
irriblc del Uabajador, n.icntta* no M nwd.tque h 1c mirabkmcntc para edocarnoi en e»U Rcvolucton magna
jvaua»c«l« orfiouads i racapaa^c coMolidulapu gitlaciòa vigentc, micertrat nu sevayacreandaun ntevo
|rcpai»rai a taiocirdad para qúe iin muchoa U n
y d< praducw d bteneatar ca cl fenaw huniano
ado dç oViccho econóaiico para dir satiiuccion a b s
raot dé cl grandKMo cambio de poMciún què ptoduara
Solo Eapaea M qwda algo atràs ca e*tc novtoMwto
vaa oeenidadea y manlcncr el cqoílilxio. 1 J ml qui
vcrdadtraiibctlad > fríttmtdad <k U* purWo*.
de avaacr. Soto catc dnvcatiirado pak, paMu de ambiairoja al trabaiador de k» tallere*. 1 J miquina coa
jViva U jnmada lf C -l de OCHO IIORA^
CMM·yr4f/·aWrc*olMcionarioa,dalaa«Udi*cordantc
apücBÓdn burgueu, ha decrcUdo incKorablemenlc la
,Viv» b cmancipacion de los trabi}adoreil
M et cenoerto univenal de lot trabajadorc*. U flMyor
ens de loa obrerot.
parte de iweMn* eomptRcm, demnoecdòr» de ttü
La màquina t», ptn.*. ca iu actual aplicacíón una
WAvim«filo à lonietuloB i loc partidoa buifuciei, no pbga tocial, cvandu dcLiera MI lo contratio. ei uà pe
van lodavla de acueruo con la marcha brkoi de loa opri
:onM»ic que anxnara tufbar la paí, cuando de
•MdMhacut la «HiquiOa del. Poder poll·lico, llavc que bieia anantarla. La maquina", en iu «plKKÍóo rientirka
• b i c h pueila i nuitir*» aapiraciuact yclavc de toda b
aoluoon qu« anbelamoa.
to de la mtçligcncia luunana, que ha elevada al hom-. ttaifri.— CurftMtrWí J, <,/ r — Irlm^um-i f
Del oricc* éijm pwiicloa M ca reaponaablc U bur
onde el londo de las caternai que hab>uba
fueua. eomo tanpoco pucdcicla culpar p « b aparicioa ticmpoi de iu infància, hasta c*o» mafimfico* (M
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dial, en la qual també es reivindicaria la Jornada de 8 hores. Un
any abans, 1.888, el Congrésdels
Sindicats Americans ja havia decidit portar a cap manifestacions
de masses per tot els EE.UU., el
1er de Maig per l'obtenció d'aquesta jornada de treball. Per tant
l'acord del Congrés de la Jl Internacional estengué a nivell mundial la consigna dels Sindicats
Americans. Recordem que la data
de 1.889,-coincidí amb el primer
centenari de la presa de La Bastilla pel poble de París. 0 sigui que
el Congrés citat es celebrà el 14
de juliol. Cal remarcar que aquesta aspiració obrera de la jornada
de 8 hores rio fou conquerida fins
prop de 30 anys després,"tot i que
a partir d'haver pres l'acord de
1.889, cada 1 de Maig es portaren a cap manifestacions de masses, molt especialment a França i
Itàlia, mentre a Alemanya i Anglaterra únicament es celebraven'
assemblees reivindicatives.
A Barcelona, on havia. estat
fundada la ,Unió General de Treballadors (1.888), de tendència
socialista, també es portaven a
cap actes públics commemoratius de l'1 de Maig. Per cert que
l'actitud sindicalista de participació, , que es mirava les'Trade
Unions angleses, topà "amb una
patronal intransigent, tancada a
tot diàleg. Actitud moderada que
portava a cap la.UGT.i,també la
important organització tèxtil catalana, dita-les Tres Classes de Vapor, que anys més tard fou absorbida per la CNT.' I el fracàs d'a. questa actitud de diàleg donà lloc

J

al fet que èl sindicalisme anar-]
quitzant, violent, d'acció directa,
arribés a ésser hegemònic. Recor- j
dem que en els primers anys vints
del nostre segle, novament en el
si de la CNT hi hagué una forta
tendència per a establir un sindicalisme de participació, de diàleg.
La figura més important d'aquesta tendència fou Salvador Seguí,
(el líder més important del moviment obrer català) que tots sabem que fou assassinat en 1.923
i per qui. A partir d'aquest moment l'hegemonia revolucionària
anarquitzant dominà la CNT. Tot i
que novament en 1.933 a l'entorn dels Sindicats de Sabadell de
la CNT, tornà a sorgir una tendència moderada, en el dit Manifest
dels Trenta. Però la guerra civil
féu impossible el seu desenvolupament.
v
Sobre el moment en què la
tendència sindicalista de participació es batí en retirada per l'actitud de la patronal i guanyà terreny la tendència anarquitzant, hi
ha. un document molt poc conegut, que és el Manifest de l'1 de
Maig de 1.894 dels sindicats de
tendència socialista, que fou publicat en el llibre: Els Treballadors
Mercantils dins el Moviment
Obrer Català de M. Sans i Orenga,, qúe reproduïm, per tractar-se
d'un document històric de gran
interès. En quan al 1er de Maig,
es continuà celebrant i es celebra
encara com la Jornada de Fraternitat del Proletariat Mundial.

MARTI GRAC
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partits es defineixen sobre l'energia nuclean

Sense política energètica: Guanys
de multinacionals

Fa uns dies tingué lloc la cloenda del cicle de taules rodones que sobre temes energètics ha organitzat el Col·legi d'Aparelladors de Catalunya i les Illes,
contribuint així, una vegada més, a la tasca de conscienciació i informació democràtiques que caracteritza aquesta entitat des de fa anys. L'a et e tenia un
especial interès perquè per primera vegada, possiblement, el conjunt de forces parlamentàries que
operen a Catalunya es veien obligades a definirse públicament sobre un tema tan fonamental com
el de l'energia nuclear. Aquest fou, de manera resumida, el contingut de les intervencions de UCD,
CDC, PSÇ, PSUC amb el contrapunt interessant
dels representants del Comitè Antinuclear de Catalunya i del Col·lectiu de periodistes ecologistes..
El representant d'UCD, en
una intervenció molt genèrica,
es limità a posar el crit al cel
davant el dèficit energètic de
l'Estat espanyol, agreujat per
l'augment d^ls preus del petroli. En aquest context catastròfic l'energia nuclear apareixia com una necessitat, tot i
reconeixent que existien una
sèrie d'incògnites quant als
efectes de les centrals nuclears sobre el medi. Sobre el
famós Pla Energètic en l'elaboració i les contradiccions
que comporta, cap paraula.

CDC no s'hi oposa
Per CDC, el problema energètic és un problema de
societat. L'actual crisi econòmica obliga a un aprofitament
màxim de la riquesa en la que
s'inclou l'energia. El procés de
racionalització
econòmica
hauria de comportar per al representant pujolista: 1/ la
coordinació de /a política
energètica i la política industrial; 2/ la investigació de noves energies; 3/ l'estalvi energètic; 4 / la planificació a curt i
mig termini, tenint en compte tots els recursos estatals i
la situació internacional per
diversificar al màxim les fonts
de proveïment; 5/ els recursos
financers; 6/ la influència de la
política econòmica i de la política comercial. CDC no s'oposa per principi ni per raons
tècniques a l'energia nuclear.
El que sí cal és un control del
Sector públic sobre la^ construcció de centrals mitjançant
llur nacionalització o intervenció amb, això sí, compensacions als pobles afectats (obli- .
gació de crear indústries al
voltant de les nuclears...);

Més consum que a la
C.E.E.
Per al PSC, el problema de
la crisi energètica no s'entén
sense analitzar el context internacional, el paper de les
multinacionals que controlen
el 66% dels recursos totals de
petroli i gas. Els grans monopolis han utilizat els superbeneficis obtinguts per diversificar llurs activitats fins al punt
que ja dominen la tecnologia
de les diferents alternatives
energètiques (aigua, vent, sol,
etc.). L'Estat espanyol es caracteritza per un consum d'energia primària superior al de
la CEE. El malbaratament
energètic queda palès en el
fet que la fabricació de productes- manufacturats requereix ací més energia que a la
resta d'Europa. Durant el franquisme no hi ha hagut una
política energètica emanada
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del govern. De fet, aquesta ha
estat imposada pels grans
monopolis elèctrics que avui
estan decidint pel seu compte
la implantació de les nuclears.
Es nota una incapacitat per
part de l'actual govern a l'hora
d'abordar els problemes de
fons i quan això s'intenta apareixen greus contradiccions a
nivell polític amb dimissions
(Fuentes Quintana) i canvis
ministerials. Per altra banda,
el paper de la "Junta de
Energia Nuclear" ha estat escandalós, car actuant a la vegada com a jutge i part en els
informes demanats per l'Administració- s'ha convertit en
un grup de pressió més de les
companyies elèctriques i de
les multinacionals.
El problema avui rau en
què a curt plac no es poden
crear noves fonts d'energia
; mentre que els efectes de les
nuclears només es fan sentir,
plenament a mig i llarg tremini. La nostraj:urta experiència
i la d'altres països, però, demostra clarament els efectes
nocius de les nuclears sobre el
medi natural. També planteja
el problema del tractament i
eliminació dels residus, la dependència tecnològica de les
potències imperialistes, la
concentració de poder a escala mundial,, etc Avui, els socialistes demanem l'ajornament de qualsevol decisió al
respecte, i el llançament d'un
veritable debat nacional amb
informació, que és el que ha
mancat sempre, sobre la política energètica a seguir.
. •

' .

'
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Debat de l'esquerra
El PSUC no pretén oferir
una alternativa pròpia. Aquesta ha de provenir del debat de
tota l'esquerra. Dos elements
caracteritzen la situació avui:
1) l'oposició popular a l'ús
d'energia nuclear 2) la crisi
energètica, que cal entendre
també com a crisi de valors,
crisi del consumisme imposat
en els darrers anys. Això planteja la necessitat de qüestionar el model decreixement vigent i de fomentar la participació de la societat en la definició de noves propostes. Els
comunistes catalans valoren
positivament el moviment
ecologista. Després de passar
revista als trets fonamentals
que informen la problemàtica "
energètica (monopolització de
l'energia, privatització dels recursos públics, ús de la tecnologia amb finalitats imperialistes, etc.) el representant del
PSUC analitzà els punts necessaris per a sortir de l'actual
situació: 1) informació pública; 2) potenciació dels recur-

sos propis; 3) diversificació de
les fonts; 4) control per part
del Sector públic; 5) resposta
a qüestions tals com el cicle
nucelar; els residus, etc; 6)
política de localització amb
capacitat de decisió dels afectats (compensacions) 7 tenir
en compte els efectes de l'energia nuclear sobre la política de defensa.

Sense independència
energètica
Després de la intervenció
dels diferents partits, prengueren la paraula els representants dels dos col·lectius
independents. El Comitè antinuclear de Catalunya (CAC)
denuncià l'opció energètica
actual basada en l'energia nuclear. El "Plan energético nacional" preveu la construcció
de 14 centrals nuclears els
propers anys. Els arguments
que emmascaren aquesta actuació són fàcilment desmuntables. Es parlà de sanejament
de la balança de pagaments.
És . totalment fals. L'endeutament actual en matèria
energètica nuclear representa
1.200 milions de $. Aquesta
política significa la perpetuació del mateix model de creixement econòmic i el malbaratament de l'energia. Quant a
la independència, aquesta es
limita a escollir entre la tecnologia USA o l'alemanya. Els
jaciments d'urani existents a
l'Estat espanyol són molt petits i de baixa qualitat. També
se'ns parla de rendibilitat, però no se'ns diu res de reprocessament i emmagatzemem.

enormement costosos i perillosos, que queden en mans
del govern (de la comunitat!)
per l'obtenció de plutoni. Es
produeix, doncs, una privatització dels recursos públics.
. Les repercussions socials del
PEN són molt fortes puix que
impliquen l'atur obrer-un cop
acabada la construcció de les
centrals, i uns costos socials
elevadíssims des del punt de
. vista de la salut pública. Finalment, manca una veritable informació. En conclusió, el
CAC demana un debat popular i un referèndum per decidir
la política a seguir.^Mentrestant s'ha d'exigir una moratòria nuclear de cinc anys. •

Herència franquista \
Per al col·lectiu de periodistes ecologistes, la política
de centrals nuclears és una de
les pitjors herències dé la dic-'
tadura franquista. El PEN ha
estat elaborat per les elèctriques i els monopolis. L'opció
nuclear significa l'accés a l'esfera del poder d'una burgesia
nova "desnaciònalitzada", al
servei de les multinacionals.
Aquest és el resultat de la
gestió no-démocràtica del
model de desenvolupament
en unes condicions de manca
totaf d'informació verídica.
L'energja nuclear es mou en la
mateixa òptica del creixement
pel creixement permetent, a
més, el reforçament dels sistemes de control social de tipus feixista, la concentració
de poder tecno-burocràtic (Cf.
Michel Bosquet, "Écològie et
politique")

Seria realment impossible
ressenyar totes les intervencions provinents del públic
que seguiren les diferents exposicions. Remarcarem, tanmateix, la d'un membre del
Col·lectiu .de meteoròlegs de
Catalunya al voltant de les
possibilitats d'aprofitament de;
la riquesa solar del nostre país
(2Í800 h. sol/any de promig)
pel qual es disposa ja d'una
tecnologia pròpia. Un.pescador de Tarragona denuncià el
perill de la radioactivitat provinent de l'aigua que serveix per
a la refrigeració de les centrals
d'Ascó i l'Ametlla; la manca
total de control de les plataformes de prospecció petroli-'
"feres. En aquest sentit, un altre, afectat de Tarragona informà de l'existència, reconeguda pels tècnics estrangers, de
més de 70 milions de tones
de petroli davant el Delta de
l'Ebre. Actualment se n'extreuen 50 mil barrils-diaris
que van a parar a mans dé les
multinacionals. Per altra banda, a Catalunya, encara tenim
138 milions de tones de carbó,
de reserva i no se'ns diu res.
Un representant de la comis-~
sió gestora de l'ajuntament
d'Ascó denuncià el paper
d'UCD i CDC i informà de l'experiència - del control democràtic exercit pels veïns d'aquest poble èn contra de les
imposicions i abusos de FECSA; de 350 kgs. d'isotops radioactius enviats de l'URSS
abandonats'en un racó, sense
cap precaució...
. •

FRANCESC MORATA

La Uei Municipal i la
Generalitat
La competència legislativa
de» la Generalitat neix fonamentalment en la Constitució
de la II República del 9 de desembre de 1931, la qual en el
seu article 8è preveia el règim
d'autonomia per les regions,
sota uns estatuts subjectes,
als articles 11 i 12 d'aquella
Constitució, i a les limitacions,
imposades per l'Estat, quan"
es reservà determinades competències relacionades en els
articles 14 i 15 d'aquell texte.
constitucional.
Catalunya doncs, va iniciar
la seva aventura autonòmica
l'any 1931 i segons les facultats que li òtorgava la constitució amb l'elaboració de
l'Estatut de Núria, plebiscltat
favorablement el dia 2 d'agost. Aquest redactat s'aprovà
després de ser esmenat i retallat cóm es de domini públic,
per les Corts constituents i fou
promulgat pel President de la
República mitjançant la llei de
15 de setembre de 1932. ' ••*
'L'article 10 d'aquest estatut; òtorgava inequívocament
a la Generalitat, com a govern
autònom de Catalunya, la legislació sobre el que fes referència ai règim local i asegu--

rava als Ajuntaments i entitats
administratives de caire municipal llur autonomia, que no
podria ésser reduida a nivells
. inferiors dels assenyalats a les
lleis generals de l'Estat.
Fou així com el Parlament
de Catalunya, elegit en els co' micis del 20 de novembre de
. 1932 va començar la tasca de
normalitzar la legislació catalana en totes les matèries atribuTdes a la Generalitat.
..,
No cal dir que l'Administració local era una d'aquestes
matèries específiques d'urgent regulació, afavorida per
Topinió pública, sempre molt
sensible a les qüestions i a la
temàtica : dels Ajuntaments i
degut al municipalisme tan
arrelat a Catalunya.
" I aixíès com s'explica la redacció de la Llei Municipal de
Catalunya 1933-1934, que va
ser una de les obres més arrodonides de les elaborades pel
cos legislatiu, i que fou aprovada per unanimitat pels representants de tots els partits
catalans. Llei que va ser consi. derada com a columna vertebradora de tota l'estructura
col·lectiva catalana i que
. preveia clarament potenciar.

l'autonomia de gestió, fiscal i
política dels municipis i les comarques, que feia de cada
municipi una cèl·lula bàsica de
participació ciutadana amb un..
sentit renovador i integrador a
la vegada.
. No es doncs utòpic pensar
que ara i aquí aquesta lleirnunicipal pot encara fer un darrer servei ar Catalunya. Pot
servir de Document en brut,
que caldrà estudiar, com a
-punt de partida d'un nou redactat, que juntament amb els
nous corrents del Dret Administratiu i de la Ciència de
l'Administració faran posible
una nova Llei Municipal de
Catalunya, capaç de donar un
articulat progresiu, obert i democràtic al servei dels nous
alcaldes i regidors d'aquesta
nova època que acabem d'enr
cetar.
Podran els nous Ajuntaments de Catalunya començar
una nova aventura autonòmica semblant a la de 1931?
Esperem que aquesta vegada el resultat tinal sigui diferent.

TÜIMI VERDAGUER
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• N i "por rosònés'V hi per nassos»

El franquisme gallec
tapa la boca a "Interviu
Nova garrotada a la llibertat d'expressió. Aquest
cop no s'atacava ni l'exèrcit, ni la institució, monàrquica, ni la unitat de l'Estat Espanyol. Aquest cop es
criticava el caciquisme, l'oligarquia i la història d'una
família de les més potents de Galícia, la més dominant a la província de Lugo, engreixada pel franquisme des de l'inici de la guerra civil, convertida avui en
"demòcrata de tota la vida" gràcies a aquest joc de
camaleonisme polític que ha acabat dient-se Unión
de Centro Democràtico, una família amb prou poder
com per fer callar, no una ni dues, sinó tres vegades
la revista que més exemplars ven a tot l'Estat, "Interviu". - '
• - . La família Rosón Pérez és
són". Quan el número s'estaprou coneguda a Galícia perla
va acabant de tirar, Luis Roseva participació als alts càr- . són es persona a la redacció
recs de l'Administració frande la revista i pressiona amb
quista i per la seva vinculació
amenaces fins a aconseguir
amb dures campanyes d'exque .l'article no veiés la llum.
termini de republicans a partir
Els redactors d'"lnterviu" refede 1936. Actualment, un dels
ren de nou el reportatge,
germans, Juan José Rosón és
certificant-lo en les fonts d'ingovernador civil de Madrid; un
formació i es disposaren a.
altre, Luis Rosón és general
publicar-lo al número 101, la
auditor i empresari, i un terpassada setmana; la revista
cer, segons sembla, patriarca
però feu segrestada per ordre
actual del clan, Antonio Rosón
judicial abans de distribuir-se.
és diputat per Lugo de laUCD
Divendres, 21 d'abril, "Interi des del passat 1-1 d'abril,
viu" IJançava un número espepresident de la Xunta Galega,
cial de 16 planes dedicat íntel'organisme autonòmic gallec.
grament als Rosón i Galícia
amb un concís títol a portada:
El 17 de novembre del 77,
"Por Rosones"; el número era
"Interviu" anunciava a primesegrestrat poque hores desra plana un reportatge sobre
prés d'haver sortit. Els Rosón
les accions repressives de la
han fet callar per tercer cop el
família Rosón Pérez durant la
reportatge d'"lnterviu".
guerra amb el títol "Matanzas
en Galícia: La Saga de los Ro-
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EL MUNICIPI I EL SÒL URBÀ:
RECULL DE DOCUMENTS POLÍTICS
Llei Municipal de Catalunya (1934)
Decret sobre municipalització
de les finques urbanes (1937)
Programa municipal de PSOE (1976)
Manifest Municipal Socialista del PSF Els socialistes i la lluita de classes
. • a Barcelona i l'Hospitalet (PSC, 1976)
Els socialistes i els ajuntaments de Catalunya:
Crida del PSÇ (1977)
., .

Un feixista presidint
l'autonomia «gallega
Antonio Rosón Pérez pertany a una de les famílies que
durant segles venen dominant
el caciquisme gallec. Al 1936,
era advocat defensor del terratinent de Lugo Benito Pardo
i en esclatar la guerra fou comandant de zonai cap de les
forcés de Falange Éspanola,
organitzador de jes depuracions per les terres gallegues
contra tots els que s'havien .
declarat republicans o havien
defensat l'estatut d'àutonomia. L'article censurat d'"lnterviu" cita amb detalls i amb
testimonis dels seus protago. nistes avui encara vius, les repressions sagnants, les caceres de "rojos", les tortures en
xeques i fins i tot "orgi.es de
sang" comeses a les comarques de Lugo quan n'era cap
El número "pro segrestament" també fou segrestat
militar Antonio Rosón; afegeix
la revista que la intensitat d'aquestes campanyes repressiaquesta —tal com assenyala
tants "servicios prestados";
ves depenia, en gran manera
T "Interviu" segrestat— que"
també fou president de la
de la voluntat del cap militar
l'home que tant havia persediputació de Lugo, càrrec del
de cada sector.
guit i depurat als defensors de
qual fou cessat per enfrontal'autonomia i del poble gallec
ments amb el governador civil
En acabar la guerra, Antosigui ara president de la Xunta
nio Rosón és membre del Jut-. d'aquella província.
pre-autonòmica i digui voler
jat Militar de Lugo, però desMort el dictador la figura
defensar els interessos del poprés del 39 giraria els seus
d'Antonio Rosón no va voler
ble de Galícia.
destins cap al domini, del sindesaparèixer de la élite del podicalisme vertical agrari, on
der i s'apuntà als grups neoEl poble gallec però poc a
pogués treure'n profit el cacifranquistes que es disfressapoc va perdent la por i va prequisme imperant a Galicia.
ven de demòcrates i així es
nent consciència de l'opressió
Així comença. a ocupar presiconvertí en el glossador de les
caciquil que sofreix aquell país
dències i llocs de direcció a la
lloances de Fraga Iribarné i en
i vol sortir-ne i vol arribar a
...Càmara Sindical Agrària, Her-^
candidat electoral per Alianza
una autonomia real i popular
,mandades de Labradores y
Popular; també era íntim amic
que desterrí als homes que,
Ganaderos, Caja Rural Provindel falangista Pedrosa Latas,
amb un règim o amb un altre,
cial, Unión Territorial de Coomolt conegut per les seves
la seva única política és l'inteperativas del Campo, Frigorífisortides nostàlgiques i reacrés personal a costa de l'ocos Industriales de Galicia,
cionàries en l'etapa de dissopressió popular. Així doncs la
SA., societats de conserves i ' lució de les darreres "Cortes
presa de possessió d'Antonio
d'embotits i fins i tot el Col·leRosón com a president de la
orgànicas". Però dies abans
gi d'Advocats de Lugo. Alguns
Xunta el passat dia 18 no anà
del 15-J abandonà les files
dels càrrecs contrets són en
acompanyada de cap "adhedels franquistes més afermans de Rosón encara en
sión inquebrantable", sinó que
rissats, per apuntar-se a les
l'actualitat. Altres càrrecs dins
l'acompanyà una manifestació
dels franquistes més renovats,
d'aquestes coordenades estan • és a dir la UCD, sortinj com a
d'uns 500 gallecs que entre
" controlats per membres de la
altres coses cridaven "Rosón
diputat per Lugo,
seva família, entre ells els Péassassí". La conscienciació
El caciquisme, la por i el
rez Rosón, cosins dels Rosón
del poble gallec és molt lenta,
desenvolupament imperant a
Pérez, i companys de corperò, i ho serà mentre es manGalícia i engreixat durant el
' regudes en temps de la guertinguin en el poder homes
franquisme per gent com Anra civil.
com Rosón i mentre es repritonio Rosón va donar el triomf
meixin
denúncies
contra
electoral a la UCD i, degut a
Antonio Rosónvfou procuaquests
homes,
com
les
publiaixò, no fou gens complicat
rador en Corts a la majoria de
cades a "Interviu".
l'accés-a la presidència de la
legislatures franquistes, cosa
pre-autonòmica Xunta de Angens estranya per a una pertonio Rosón. Trista paradoxa
sona a la qual calia agrair
XAVIER CAPDEVILA

112 pàgs. 100 ptes.

Núms. 4 i 5 (en preparació)

RECULL DE LES PONÈNCIES I COMUNICACIONS
PRESENTADES AL «COL·LOQUI D'HISTÒRIA
DEL SOCIALISME SOTA EL FRANQUISME»
(Barcelonajuny del 1977)
.
. Frederic P. Verrié:
."•».'
La formació del Moviment Socialista de Catalunya
r
"'
\ "Pasqual Maragall: ,
Él Front Obrer de.Catalunya
:
, J. L. Martin Ramos:
t
Els socialistes i la lluita per la democràcia . Jesús Salvador:
r,
EÍs socialistes i la unitat sindical
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Els gallecs i /'"Interviu" contra un president de la Xunta amb un passat massa negre
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•La democratització del país, passa també per les fàbriquesi

Els empresaris e nyoren el passat
La democràcia al nostre país està arri va nt com
aquell que diu a peu coix. Poc a poc, desde el poder,
es concedeixen petites parceles que, ben dosificades, arri va ran algun dia a configurar una societat
plenament democràtica. Això sí,sota la pressió cada
vegada més gran d'amplis sectors de la nostra societat. Si en el terreny del que en podem anomenar democràcia política s'han conseguit considerables
avenços, en el terreny laboral el govern presidit pel
senyor Suarez està fent tot el posible per retardar
unes mesures que, tard o d'hora, hauran de fer-se
efectives si volem assemblar-nos al que en la constitució que es projecta es diu "Estado socialdemocràtico de Derecho".
Una d'aquestes mesures és
el projecte de llei d'acció sindical, que el govern va presentar a les Corts i que la corresponent ponència ha modificat considerablement, introduint-hi unes clàusules que
la milloren i que la converteixen en una eina no gens despreciable per
als treballadors.
D'aquest projecte, el més
combatut és l'article nou, que
és la còpia exacta d'una esmena presentada per Socialistes de Catalunya i que la gran
patronal està torpedejant per
totes bandes per tal de fer imposible la seva aprovació pel
ple de les Corts.
Si la ÜCD el dia en què
aquest projecte es discutia a

la corresponent comissió hi
era p esent i ho va fer res per
a impedir que aquestes esmenes sortisin aprovades,. no
creiem, que hi hagi cap raó
lògica per a què ara canviih
d'opinió i en el plé votin en
contra, malgrat la campanya
propiciada per les grans centrals empresarials desde tots
els mitjans al seu abast. Segons es desprèn de la resposta que el president Suarez va
donar als.periodistes, en roda
de prensa cel·lebrada la darrera setmana "les demés forces que intentin presionar
des d'altres llocs, evidentment, trobaran molt poc eco
en el president del Govern". Si
això és cert.la patronal, convertida en grup de pressió, no

ha de trobar altre resposta
dels parlamentaris d!UCD —
dels altres se sobreentén—'
que el silenci. •
Hem cregut oportú reproduir en aquestes pàgines l'es-

desaparició de les empreses.
. En tot cas que cadascú jutgi SL
desapareixeran \ les empreses-,
o pel contrari permetrà obrir,
un nou marc conjunt global
del país.

mentat article nou del Projecte de Llei d'acció sindical a
l'empresa, el qual és el" més
conflictiu, i el que està produint afirmacions tan gratuïtes com que pot significar la

Les parts interessades responen
Hem trobat interesant fer
una petita enquesta a les diferents centrals interessades en
el projecte de llei d'acció sindical a l'empresa. Ens hem
concretat només a les centrals
sindicals, i no a la patronal,
car creiem que aquesta quan
vol donar la seva opinió ja té
prous diners com per a pagarse-la en els mitjans informatius.
Carlos Cigarràn. Diputat de
Socialistes de Catalunya,
treballador de la SEAT i militant de la UGT.
Mira, aquest projecte, al
meu entendre, té tota una sèrie de deficiències, Des del
punt de vista de íes centrals
sindicals, les seccions' sindicals d'empresa no tenen les
garanties que haurien de tenir.
Evidentment obre la posibilitat d'un mínim reconeixement, la qual cosa és positiva {
un pas endavant.
Pel que fa referència à les

garanties del Comitè d'empresa, estan al nivell de gran part
dels països europeus. És així
que tal com ha quedat l'article ...
9 de l'esmentat projecte, està
a l'alçada d'altres països. Jo
crec que és una llei necessària
i que cobreix un buit en l'acçió sindical, i en la relació
empresaris-treballadors.
Els empresaris han de tenir
en compte que si finalment
aquesta llei no véu la llum, o
ho fa en contra dels sindicats; "
resultaria una llei gens estable. És per això que l'actitud
dels empresaris és perillosa
. car ataca el procés democràtic al nostre país. Els empresaris han de comprendre que en
un sistema de relacions industrials hi ha d'haver unes garanties perquè els acords a
què s'arribi entre els sindicats
i ells siguin estables, cosa que
no passaria si és fes amb el
comitè d'empresa, que el que
potencia són els procesos as-

semblearis.
"En un sindicat la cèl·lula
principal és la secció sindical
d'empresa. Si aquesta queda
difuminada és impossible que
es consolidin les centrals, les
quals, al nostre entendre* són
instruments necessaris perquè s'estabilitzi el procés democràtic,. És una prova més
que, en l'estructura d'edifici
democràtic que està intentant
'construir Suarez, els que dominen l'economia d'aquest
país, volen que li "manqui una
columna per a impedir que hi
puguin viure més que les
dues-centes famílies que ara
hi viuen. Els empresaris entren en contradició quan acusen els treballadors que es
manifesten d'extraparlamentarisme, mentre que ells amb
aquestes pressipns l'únic que
fan és-extraparlamentarisme.
A veure si aclareixen d'una vegada si es senten representats
Segueix a- la pàg. IS

Una reforma revolucionària: El projecte de llei d'acció sindical
Parlar de reformes revolucionàries no és utilitzar un
llenguatge ni demagògic ni
paradoxal. Aquesta expressió,
avalada pel gran teòric del sojcialisme modern que és André
Gorz, és la clau per entendre,
em sembla a mi, moltes qüestions, del programa polític dels
socialistes d'avui.
Fa uns quinze anys; el gran
desafiament que a l'Europa
occidental va-ser llançat a la..
cara del socialisme i de les.
classes treballadores va ser el
"neocapitalisme". Avui el desafiament és la crisi econòmica dintre d'aquest sistema.
Tot i ser diferents les circumstàncies, el dilema del socialisme és, en els dos casos, el
mateix: revolució o reforma.
Revolució, amb el perill del
fracàs, el retrocés i la dispersió, o reforma, amb el risc de
la integració, el conformisme i
la "mort dolça". També 'ara,
com aleshores, la resposta ha
de ser la mateixa: la conquesta democràtica dels mecanismes del poder econòmic i
social. Passos endavant, pacientment, si cal, però irreversibles i en la bona direcció. La fórmula de les "reformes revolucionàries" no és
una simple barreja. No és una
mica de revolució i una mica
de reforma. És tota una altra
cosa: és lluitar per aquelles reformes que van en el sentit
d'una transformació radical de
la societat.

Una llei que aixeca
polseguera
Tot això ve a tomb amb
motiu d'aquest projecte de llei
sobre Òrgans de representació dels treballadors i acció
sindical a l'empresa", que ha
començat i seguirà discutintse al Parlament i que tanta
polseguera està aixecant. Els
esgarips de la patronal són, ja,
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de tamany natural. Això sol ja
vol dir alguna cosa. La posició
que han pres els partits sòcia-,
listes i. comunistes i les principals centrals sindicals és clara
i conpartida en favor d'aquest
projecte. Però convé una reflexió sobre el perquè i el com
d'aquest projecte.
El projecte obeeix a una
idea clara: si en el sistema capitalista l'empresa és el lloc
on s'obtenen els productes o
allà on se subministren els
serveis amb l'aportació del capital ideï treball d'uns homes,
és del tot just que aquests homes intervinguin, com a mínim, tant còm els amos del
capital, en la direcció.de l'empresa. El treball no. fa res més
que reclamar Uns drets que
ningú no pot discutir ni tan
sols dintre de la lògica del sistema." Per això cal, si ens volem moure dintre d'un esquer
ma racionalitzador de les relacions humanes, establir un estatut mínim (una base legal)
que reguli aquesta participació i aquella acció tot deixant,
després, a la confrontació de
les dues parts que concretin i
millorin el teixit legal.
D'aquesta manera, els treballadors posen les mans sobre les palanques de la direcció de l'empresa i això és, justament, el que permet de dir.
que aquesta reforma va en el
bon sentit. Afavorir una llei
com aquesta i lluitar per ferla realitat ens identifica com
a socialistes. No és casual
que
en
el
ManifestPrograma de Socialistes de
Catalunya, a les darreres
eleccions, hom hagués escrit
que es propugnava, en
l'àrea del treball "L'establiment de comitès d'empresa
amb facultats de control les
condicions contractuals i de
treball i d'informació directa i
completa sobre la situació
econòmica de l'empresa", i

que es volia "potenciar ja capacitat decisòria dels comitès
de seguretat i higiene, a fi i
efecte que puguin realment
controlar l'aplicació de les
mesures de seguretat en el.
treball".

Socialistes i comunistes
l'han omplert de
contingut
, Fixem-nos, ara, en el que
ha passat al Parlament espanyol amb aquest projecte. El
govern d'UCD envia a les
Corts un projecte de llei típicament "centrista", és a dir,
apariència pura. El projecte va
a la ponència i allí la tenacitat
dels parlamentaris socialistes
i comunistes aconsegueix, a
cops d'esmenes, omplir-lo de
contingut. I val la. pena de fer
constar, alguna vegada, el paper decisiu que hi tingueren
els diputats de Socialistes de
Catalunya. Però ara UCD i
AliançaPopular i les seves patronals van dient que aquest
projecte, tal com ha quedat,
no el coneix ni sa mare. Però
els seus homes hi eren, tanmateix a la ponència! Les seves pròpies contradiccions els.
esclaten a les mans. Està ben
clar que els properes etapes —
comissió i ple— es tiraran enrere. I les altres minories, la
catalana i la basca, per exemple, que podrien fer la balançada^es posaran al costat del
interessos populars, per anar
cap allà on ells en diuen "una
democràcia avançada" o es
faran obedients a les consignes del Sr. Ferrer Salat i el seu
Foment del Treball?
En canvi, les grans organitzacions patronals sí que ho tenen clar i. es preparen a combatre aferrissadament aquest
projecte, Quan diuen que tot
això si fos realitat comportaria

un retrocés del seu poder a
dintre de les empreses són coherents i saben el que diuen:.
Però, en canvi, quan djuen
que aquests nous organismes
i les noves facultats dels trebaljadors . serien, ara, en
aquests moments de crisi
econòmica, un mecanisme
pertorbador de la productivitat
de les empreses usen arguments fal·laciosos. Si la seva
justificació
—fixem-nos-hi—
per a manar tot sols a les empreses és que l'incentiu del
seu guany és la millor garantia
per a fer que l'empresa rutlli
i per què no admeten que en
la mesura que els treballadors
tindran més "per seva" l'empresa, se sentiran també estimulats a fer-la anar millor?
D'altra banda, els seus arguments estan basats en una;
exageració notòria de la capacitat operativa dels nous òrgans de control. Ja he dit que
el projecte és un avenç notable, però no és, ni de nriolt lluny, un terme definitiu per a les
aspiracions dels treballadors.
Algú ha començat a parlar de
si tot això eren ja els "Comitès
de control" que va legalitzar
durant la revolució de 1936 el
PresidentTarradellas; quan no
era President, o que era "l'au- .
togestió". I, en termes catastrofistes, era "la fi de les empreses". La desmesura i la
crispació és allò que els déus
envien a aquells a qui volen
perdre!

El protagonisme a
l'assemblea

.

Però aquests arguments s
rai! El més trist seria que d'entre els mateixos treballadors i
d'entre
alguns
sindicats
obrers no se sàpigues entén-,
dre aquesta gran oportunitat
d'acció i de reflexió que obre
aquest tema. Seria lamenta- .ble que algú pensés en desen-

tendre's de donar suport a
aquest projecte en nom d'un
"purisme, revolucionari" o es
fes el desmenjat per allò que
cal conquistar-lo al Parlament! A tots aquests cal
ajudar-los-a situar la qüestió
en el seu veritable nivell»-'rimés amunt ni més avall. Per
exemple, cal dir-los que el que,
aquí es-popugna ha estat molt
pensat per tal de donar un
protagonisme equivalent a
l'assemblea de' treballadors a
dintre de l'empresa i a la seva
representació global (factor
d'unitat sindical i de classe) i a
les Seccions Sindicals (factor
de llibertat d'opcions i connexió
amb els interessos generals
de la classe treballadora). I cal
dir-los - que el projecte fuig,
- com de cremar-se, de crear
òrgans de participació en els
Consells d'Administració capitalistes (perill d'integració).
No és un projecte que vagi
cap a la.cogestió. És, simplement, un projecte que fa
avançar el poder dels treballadors procurant racionalitzar la lluita de classes en
lloc d'ofegar-la.
Aquí del que es tractà és
d'anar pujant graons, un peu
després de l'altre, djuna escala que és molt dreta i molt perillosa. Però si tots els-treballadors i^ els seus partits de
classe, i els seus sindicats es
-mobilitzen coratjosament al
voltant d'aquest projecte tot
combinant l'acció política amb
l'acció sindical els graons s'aniran pujant. Només així, sobre els projectes concrets, sobre l'enclusa quotidiana i amb
la indispensable unitat, tot. hom anirà entenent allò del
"front dels treballadors". I s'hi
trobarà, sense saber-ho.
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o no al parlament per la dreta
- o sigui per UCD.
Jaime Aznar. Del Secretariat Nacional de Catalunya,
reponsable de Formació,
premsa i publicitat, de la
CONC.
Nosaltres estàvem franca-,
ment disconformes amb el
projecte inicial de projecte
que va presentar el govern.
Pensem queMa comissió ha
millorat sensiblement la ponència en dues* direccions:
a/Per un costat el reconeixem
ment de la secció sindical
d'empresa; b/i per altre l'establiment de competències i ga- '
ranties del comitè d'empresa.
Amb aquestes dues qüestions, el projecte no fa m.és
que recullir els drets sindicals,
mínims. Signifiquen un punt .
de partida per a les llibertats
sindicals, i sense llibertat sindical en el si de les empreses
no hi ha democràcia.
Pera nosaltres és absolutament necessària.una gran mobilització unitària en defensa
s'aquest projecte tal com ha
quedat redactat per la ponència. A partir d'aquestes mobilitzacions de les quals el primer de maig pot ésser un ini-_
ei, aconseguir que el projecte
no sigui desvirtuat i que UCD
no el pugui retallar. .En
aquests - -moments
aquest projecte és un element
fonamental del moviment sindical, i a totes les plataformes
reivindicatives haurien d'estar
inclosos els punts de l'esmentat projecte.
Pel que fa referència a l'ofensiva de la patronal, el primer, element digne de ressaltar és el caràcter no democràtic de les organitzacions empresarials. Aquestes organitzacions parlen en nom de tots
els empresaris mentre que en- ;
^cara no han demostrat ni.de.
:bon tros. la-seva representati-,
vitat. Tant per l'orientació com
per lés persones que ocupen
càrrecs directius de les organitzacions empresarials donen
a entendre que estan control a d e s pel gran capital..-La
1 campanya és. absurda,-demagògica i irresponsable. És absurda en la mesura que- els
drets de les seccions sindicals
són els mateixos qué els d'altres països capitalistes. És irresponsable, car si no s'articu- la, un interlocutor a nivell
d'empresa representatiu dels
treballadors, les relacions laborals es deterioraran sensiblement.
Cal que la petita i mitjana
empresa no es deixin emportar per aquesta campanya i
que es donin compte que no
és possible perpetuar les relacions laborals que existien en
temps del franquisme.

CNT
A la CNT ens contestaren
que encara no tenien una postura al respecte car no ho havien discutit, però que de totes maneres "passaven" bas-'
-tant d'aquest tema.
Rafael Jorba. Secretari de
Prensa de l a UGT de
Catalunya.
. . Darrera aquest projecte hi
ha una història important que
cal explicar. A la tardor, la
UGT, a través del grup parlamentari socialista, presentà
una proposta de llei d'acció
sindical a l'empresa en la qual
intentava establir un nou
marc de relacions laborals en
el si de l'empresa. Aquest projecte fou vetat per Suàrez, i
poc temps després el govern
en presentà un altre. Tal com

el presentà era un projecte incomplet, ja que de fet no reconeixia l'existència del sindicat
al si de l'empresa, en la forma
de les seccions sindicals, i per
tant els sindicats de classe no
quedaven ní tan sols legalitzats.
El presentar aquest projecte en aquells moments formava part de la campanya confusionista en plenes eleccions
sindicals per tal de confondre
els treballadors. Intentava debilitar el sindicalisme de classe i especialment la UGT en
el sentit de reconèixer exclusivament el comitè d'empresa,
cosa que duia a crear un tipus
de sindicalisme deslligat de la
dinàmica general del moviment obrer i en definitiva potenciar un sindicalisme d'empresa.
Quan aquest projecte començà a ésser estudiat per la
ponència els socialistes hi
presentaren diverses esmenes
que el milloraven sensiblement i que els va permetre
modificar-lo i posar-lo a l'alça-'
da que exigeix el nou marc de
la democràcia, en definitiva va
ser una colada.
Parlant de l'ofensiva empresarial —ens contestà irònicament» el r e p r e s e n t a n t
d'UGT—, hauríem de matisar
que en el cas que poguéssim
-parlar d'un projecte autènticament socialista no seria pas la
fi de les empreses sinó la fi de
l'economia de mercat, que
evidentment no és el mateix.

EL FIN DE LAS EMPRESAS

cHABRA QUE CERRAR
LAS EMPRESAS?

QUATRE
RATLLES

U s AsociictoMS Empresaríales abajo firmaries manifiestan:
EfeCtOSÏ

datapariciòn da la amprata i d« la c

L'absentisme, causa de la
crisi De fa temps estem sentint
com des dels sectors de la
patronal hi han considerables
queixes de l'absentisme laboral dels treballadors. Molts adjudiquen en aquest absentisme les causes de la crisi econòmica que està travessant el
país. Avui voldríem parlar d'aquest tema. Resulta que hi
CONTINUAR
LA EMPRESA DEBE
en general para opo
han uns treballadors, que en
a proyvcto iegis
bona lletra podríem dir que
SEFES
treballen per a tots nosaltres i
que se'n diuen parlamentaris i
resulta que d'aquest treballa-,
Per contra, els treballadors
dors n'hi han dé socialistes,
creiem fermament que només
d'ucedistes, de comunistes,
serà a partir de la definició
d'aliançapopularistes, etc.
d'un marc clar d'acció sindical
'Doncs be, aquest treballadors
i de relacions laborals, l'única
creiem que haurien d'ésser els
manera que es podran aconmés complidors de tot l'Estat,
seguir unes regles de joc en la
i que el seu exemple hauria
dialèctica capital-treball capade ser el punt de mira de tots
ces, de no desestabilizar més
els altres. Però resulta que els
la situació. La UGT de Cataluucedistes i els aliançapopulanya, seguirà el seu camí, que ja
ristes només treballen en allò
va definir en el seu IV Conque
els interessa, car en
grés> de negociació i de presaquells plens que no han de
sió social per aconseguir la
votar res i que només s'hi fan
plena llibertat sindical; En
interpel·lacions, tots ells maraquest sentit valorem el proxeri
de la sala practicant amb
per primer de maig com una
diada importantíssima en la totes les de la llei l'ABSENTISME LABORAL, així amb
mobilització vers aquest obmajúscules. Senyors, si no els
jectiu.
interessen les tasques del Parlament deixin lloc a d'altres
JOSEP M a SERRA
que compleixin millor que
vostès.

ALGUNAS FACULTADES DEL FUTURO COMITÈ DE EMPRESA:

I . - U DSOnwt UlOtll COMO WKO M M
M suravnnicu t mum nnamumuT0NU1WHUS.

SI NO SE APLICAN ESTÀS MEDIDAS:
HABRA QUE CERRAR LAS EMPRESAS
_ MMMiwttunosMuiucosn
IMM «munti ta ÏAUB ornant
mm Mimut wruwau ta »um t m t n
mm Hnout «nua ga vuius awinu

Els empresaris no s'han d'alarmar perquè l'article 9 de la
ponència no ès pas el que podria regir a un país socialista.
És simplement una traducció
de l'article 120 de l'Estatut de
la Societat Anònima Europea i està aprovat per la comissió europea i el Parlament
europeu;
D'això es desprèn que
aquesta campanya catastrofista de la patronal, campanya que si bé s'intenta que sigui assumida per tota la patronal està encapçalada pel
gran capital, que l'únic que
pretén amb això és aportar
nous elements de distorsió i
de pànic a l'actual procés de
conquesta de la,llibertat i en
especial de la llibertat sindical.

Un article per a la
-considerar-les i discutir-les
dé l'empresari davant dels orArticle 9. "
ganismes i tribunals compe••' - Per tal-de complir millor la .* /juntament amb els membres
seva* missió • de defensa dels ~, deLComitèi els seus experts." c tents. També correspon al Cox
mitè reconèixer i visar els con^interessos dels treballadors, e l . . - 2.' .Sobre ;els temes -se- .
cjüents serà necessari l'acord
tractes i els documents que
Comitè d'Empresa tindrà els
deLComitè d'Empresa en relajustifiquin l'acabament de la
drets i atribucions següents:
ció a les decisions empresarelació laboral i el reconeixe1. la Direcció de l'Empresa
rials:
ment del treballador d'haver
l'haurà d'informar
a) Acords sobre implantaestat satisfets els drets laboa)Trimestralment, almenys,
rals-conseqüents a la resclssobre l'evolució general del ••-ció o revisió de sistemes d'organització del treball i qualse- • s i ó .
sector econòmic al qual l'Emvol de les seves possibles conpresa pertany, sobre l'evolució
c) Control de la qualitat de
seqüències: estudi de temps,
dels negocis i la situació de la
la docència i de la seva efectiestabliment de sistemes de
producció i vendes de l'entivitat als centres de formació i
primes o incentius, i valoració
tat, sobre el seu programa de
capacitació de l'Empresa.
dels llocs de treball.
producció i inversions, i l'evod),Vigilància de les condib) Acord en relació a totes
lució probable de la col·locacions de seguretat i higiene a
les mesures que afectin genèció a l'Empresa i a les què del'Empresa. El Comitè podrà
ricament la durada del temps
penguin d'ella, sobre la situasuspendre la prestació de feide treball.
ció comptable de l'entitat i, en
na dels treballadors afectats
general, sobre tots els projecL'incompliment del que de riscos d'accident de treball
tes o accions empresarials
s'estableix en aquest apartat
o malaltia professional, i coque puguin afectar substandeterminarà la nul·litat de les
municarà la seva decisió a
cialment els interessos dels•'
decisions adoptades d'una all'Empresa i a l'autoritat labotreballadors.
tra manera per l'empresari.
ral.
,-••- ,
3. Els Comitès- d'Empresa
b) Amb caràcter previ a llur
e) En matèria disciplinària i,
tindran les següents funcions
execució per l'Empresa, sobre
especialment, en casos d'acoles restructuracions de planti*-,
a) Intervenir, amb la Direcmiadament, el Comitè d'Emlla, tancaments totals o par- ció, per tal d'assegurar que es
presa haurà de ser escoltat
cials, definitius o temporals, i
compleixin les normes vigents
abans de cap decisió, qualseles reduccions de la jornada,
en matèria laboral i de segurevol que en sigui la causa.
sobre el trasllat total o parcial
tat social, i també que. es res4. Correspon també al Code les instal·lacions empresapectin els pactes, condicions
mitè d'Empresa l'exercici de
rials, sobre processos de fusió,
i usos d'empresa en vigor,
totes les funcions que la legisabsorció, o modificació de la
formulant si calgués les decilació vigent encarrega als resituació jurídica de l'Empresa,
sions oportunes davant dels
presentants dels treballadors
i sobremodificacionsde l'actiorganismes i tribunals coma l'Empresa, i podrà interposar
vitat empresarial.
petents,
v
davant dels organismes i tribunals competents les reclab) Control de la col·locació
En el transcurs d'aquestes
macions o accions que cregui
reunions informatives el Co- dels treballadors a l'Empresa.
que condueixen a la defensa
Perquè es faci, l'empresari
mitè d'Empresa podrà ser asdels interessos i dels drets
comunicarà al Comitè d'Emsessorat pels experts de cada
dels seus representats.
presa el lloc o els llocs He trematèria que ell designi lliureball que pensa ocupar i les
ment: Els honoraris d'aquests
Tot el que es preveu en
condicions dels aspirants, i el
experts els pagarà l'Empresa.
aquest article no comporta en
Comitè
d'Empresa
podrà
Basant-se en el contingut
cap cas cap limitació de la
oposar-se a la proposta emd'aquestes informacions el
possibilitat d'incloure les mapresarial si creu que hi ha inComitè d'Empresa podrà for-.
tèries que hi són regulades en
fracció d'una norma i reclamular proposicions ala Direcel contingut de la negociació
mar, si cal, contra la decisió
ció d'aquesta, la qual haurà de
col·lectiva.

Referèndum, dum, dum
La darrera setmana a
Transports de Barcelona es va
celebrar un referèndum, entre
els treballadors per si volien
efectuar noves eleccions al
comitè d'empresa. El resultat
fou que "no", ara be amb un
alt grau d'abstencions i amb
un tant per cent notable de
partidaris de noves eleccions.
Creiem oportú publicar un tros
del comunicat que la secció
sindical de Transports de Barcelona de la UGT feu públic
dies enrera sobre aquest afer:
""L'actual Consell de Delegats —format per 97 membres
de CCOO, 2 de CNTi un cap de
serveis independent— no pot
considerar-se en absolut representatiu de la totalitat dels
treballadors de Transports de
Barcelona, que son 6.650,
perquè va sorgir d'unes elçc'cions en les que es va abstenir el 40% de la plantilla, en
les que una central com UGT
-que té 2.400 afiliats a
l'empresa— no va participar
per considerar-les antidemocràtiques en els seus mètodes
iamés varen estar les votacions i el recompte exclusiva-,
ment controlats per CCOO
que va promoure aquests comicis celebrats amb uns procediments iguals als del verticalisme".
. -"Les centrals sindicals UGT
i CCOO — continua la nota—
varen arribarà uns acords generals perquè les primeres
eleccions sindicals lliures que
se celebraven després de
quaranta anys, es fessin en
unes determinades dates i en
una determinada forma, a les
que no corresponen en absolut els comicis de novembre. Es així que la secció de
CCOO d'aquesta empresa incumpleix
olímpicament
aquest acord general, actuant
de forma incoherent i irresponsable".
.
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sanitat

Canvi de Testil de vida'

religió

Víctimes i culpables
Durant els períodes de creixement econòmic, el
capital s'ha vist obligat a millorar l'assistència sanitària
i els serveis preventius per als treballadors/ augmentant així els seus costos; En períodes de crisi com l'actual el capital intenta reduir aquest cost de manteniment de la seva mà d'obra que li és menys necessari
donada l'existència d'un ampli exèrcit de parats. Un
dels medis utilitzats pera vèncer la resistència popular
a determinades mesures és divulgar ideologies que les
justifiquin.
Així els treballadors s'estan
sentint dir que si moren, si estan
malalts, és fonamentalment per
culpa seva. Per què les seves
costums, els seus hàbits, són dolents, i que si volen gaudir d'un
millor grau de salut el que cal és
canviar l'estil de vida.
Per exemple, és diu freqüentment que les tres majors causes
de mort —accidents automobilístics, càncer, atacs de cor— no poden evitarse amb accions sanitàries i sols si la gent canvia de vida, individualment, per exemple
portant cinturó de seguretat al
cotxe, deixant de fumar, seguint
una dieta, es podrà fer. disminuir
la taxà de "mortalitat.
Aquest argument desconeix
que, si bé l'assistència sanitària
té certes limitacions en atacar les
tres majors causes de mortalitat
d'avui, tampoc està gaire clar
quins canvis en "l'estil de vida"
afectin de manera significant la
vida i mort de la gent. Un recent
estudi fet als EE.UU. mostra que
el factor més important en allargar la vida de la gent és la satisfacció amb el propi treball. El segon factor era la felicitat general
de la persona. Altres factors —

dieta, exercici, assitència mèdica,
herència— no deixen de ser-hi
presents, però l'investigació sembja mostrar que sols podrien
comptar per un 25 % dels factors
de risc en les malalties cardíaques, una important causa de
mort.

.

• ' • • • . ' . • • - . ' : • . • • •

I més important, cehtrar-se
en "l'estil de vida" l'afirma com
una entitat apart de les condicions socials que el determinen.
Es pot creure que els executius
poden fer més exercici i controlar
la seva dieta, però això és molt.
difícil per a un treballador que fa
deu hores, en necessita més d'una per anar i venir de la feina, dina al menjador de l'empresa... De
la mateixa manera, potser si tots
conduíssim a menys de 60 km/h i
amb el cinturó de seguretat posat disminuirien els accidents de
tràfec i la seva mortalitat, però és
que les autèntiques raons dels.
accidents automobilístics són
fets com la distància de casa à la
feina, la manca d'un servei decent de transport públic i la tensió derivada dels problemes familiars-i laborals. Eh concentrarse en canvis individuals de la dieta (elimínar-ne'ous, grasses...)

QUADERN QUADRICULAT

s'ignora el fet de que la majoria
dels aliments contenen aditius
perillosos i el problema encara
més seriós de la manca d'un balanç nutritiu. Canviar "l'estil de
vida", segons aquestes concepcions, no faria sinó amagar les
arrels del problema, ..evitant
atacar-les.
Un dels factors de. risc en la
cardiopatia és el model de conducta. La conducta A, competitiva, agressiva, sempre amunt i
avall, ha estat considerada coma
-predictora de cardiopatia. La
conducta B, cooperativa, tranquil·la, relaxada, sembla allunyar
les perspectives de i'atac cardíac.
És clar que l'individu té interès en
adoptar una conducta tipus B,
ser tranquil i cooperatiu, no competitiu i agressiu, però al sistema
li interessa que la gent mantingui
conductes tipus A, les pròmociona clarament i en fa l'ideal burgès de l'actitud que duu a l'èxit.
Es clar que hi ha una contradicció
dins el sistema on el que és considerat saludable, és fatal per a la
persona.
Sols convertint "l'estil de vida" en un ídol i ocúltant-ne les
seves causes reals —causes
socials—es pot creure que un in. dividu sol pot afrontar canvis significatius per la seva salut. Això
no serveix més que per acusar les
pròpies •víctimes, culpantHes
d'actuar segons patrons que de
i fet els hi són imposats pel sistema, amagant les arrels de la seva
conducta i fent-lo sentir-se culpable d'aquesta.

JOAN R. VILLALBÍ

El clerical article 16 de
la Constitució
El- problema socio-polítc rau vol sortir en la Constitució. Avui,
en què l'Esglèsia té uns poders i amb la UCD al poder, no li calen
està estructurada per actuar en prebendes constitucionals. La
un marc molt més ampli que el política d'UCD —i dels seus
exigit per la plenitut de la llibertat aliats— coincideix amb la de l'areligiosa. Té aquests poders per parell de TEsglésia en molts sectors: sanitat, ensenyament, tracherència, privilegi i costum. A
l'hora de desferse d'ells —per tament fiscal d'alguns problemotius religiosos— ho ho va fer. . mes. L'Església vol tenir a ConsTenia l'excusa de que no els ha- titució a punt per quan l'ÜCD
gués pogut tornar a la societat, perdi el poder. Més clar, l'aigua.
en temps "de Dictadura, sinó a ' ^l què en treu, a canvi, la UCD
un Estat totalitari.
.
—i els seus satèl·lits— d'aquesta
Església amb poder? La possibiliPerò, avui, en ple procés democràtic, aquesta excusa ja no tat de mantenir un poder fàctic
és vàlida. El problema de l'Esglèr - més,' ni que sigui a nivell ideolòsia rau, doncs, en que no vol gic. La realitat de fer coincidir els
desfer-se dels privilegis..Sembla, seus programes sectorials amb
tenir por de conformar-se a la lli-, els de l'aparell eclesiàstic per
bertat religiosa que teòricament treure vots. Més clar, també,Taiha defensat. I aquest és el fet gua:
•
, ., •
cabdal: té por d'enderrocar-se
I què significarà aquesta "colsense conservar . privilegis, I ·laboració" a nivell constitucional?
aquesta por neix de la possibilitat
Una finançació dels poders de
de què algun dia, per procés de- 'l'Església, ajudant-la a mantenir,
mocràtic, el poder- camvii de
l'aparell intacte;
mans i una democratizació més
Prosaica ment, pessetes. No l'afonda retalli l'excedent de poders . parell de la comunicació de la fe
de l'Esglèsia. Més encara: per el ^-que sí que es podrien autoficomposat antisocialista del "par- nançar els cristians— sinó els
tit dels bisbes", l'Esglèsia creu poders, fruit de privilegis, que els
que aquests poders li seran pre- . cristians plurals ni poden' —i no
cisos en una possible'efapa so^ volen— autofinançar.
cialista i, segons els demagògics
Èn-resum: no és l'article 16
tòpics a l'ús, es marxístitzi la so- cap reforç de la llibertat religiosa,
cietat. .
sinó un reforç de l'aparell ecleEs tracta d'una estratègia prè- siàstic" que, avui, de fet, frena la
via a una ulterior i més forta de- correcta llibertat religiosa dels
mocratització i fantasmagòrica creients. .
.
'.'•.'•:
• marxistització. Per això 'Església
JAUME LORÉS

Sant Jordi 1978

Els límits d'una
Per gairebé tothom el St. Jordi
d'enguany serà recordat com el St. Jordi
de l'Estatut. La mobilització popular del
diumenge passat vindrà a afegir-se a
aquestes altres dates mítiques que delimiten la Història de la Catalunya contemporània: l'u i el vuit de febrer, el quinze de
juny, l'onze de setembre i el dia de Sant
Jordi.
No obstant, per un sector d'editòrs i llibreters i, tanmateix, pels lectors de La
Vanguardia, el Sant Jordi 78 serà recordat
com el St. Jordi de la vaga. Una vaga, la
d'Arts Gràfiques,.que ha permès a les nostres capes benpensants identificar una reivindicació laboral amb un atac a la cultura.
S'han arribat a homologar les cremades
feixistes de llibreries amb la tasca informativa dels vaguistes. Els comentaris apocalíptics hauran insistit en el perill corregut per la cultura catalana arran de la
vaga. Mentrestant, però, els errors estructurals que estan posant efectivament en
perill la nostra cultura nacional seguiran
amagats sota la cortina de fum dels piquets i de la "irresponsable actitud" de les
centrals sindicals.
A ningú se li escapa que les característiques hic et nunc del franquisme han
creat una peculiar forma de concebir el fet
cultural. El general Franco, potser com a
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resultat de la seva visió estrictament con-,
juntural de la política, va tenir especial cura de neutralitzar la paraula viva i els mitjans de comunicació mentre el llibre era
delegat al control de l'aparell de l'Estat, es
a dir del funcionari de tom. No ens pot
sorprendre", doncs, que'mentre el país
assistia a la depuració de catedràtics demòcrates i al desterrament d'intel·lectuals
significats els aparadors'de les llibreries
anessin omplint-se poc a poc de novetats
insòlites en er panorama repressiu de l'època. Aquesta contradicció va permetre la
gran volada presa per la cultura catalana
èn el terreny editorial, creant la mateix
temps un conjunt d'actituds atípiques entorn del llibre de les que encara avui s'en
ressent. Així, durant la dècada dels seixanta, el llibre català esdevé un fi en si mateix,
editar passa a ser mes important que escriure. En l'ordre temàtic comença una
autèntica inflacció d'obres testimonials
amb una obsessiva preferència per temes
' relacionats amb la guerra civil. Això fa que
el migradissim públic de llibres catalans vagi
confonent cultura resistència I artib cultura
nacional, subordinant la necessària univer- salitat del fet literari al testimoni democràtic de combat. S'enalteixen com a obres
mestres peces anecdòtiques i en el legítim
afany adol·lescent de recuperar el temps

perdut els nostres escriptors van tastant
sense cap mena de rigor tots els estils i les
escoles literàries de la postguerra europea. Del naturalisme es passa al noveau
_roman per tornar al realisme social, i un
cop superat aquest penetraren el món del
realisme màgic de la mà dels sudamericans. La crítica per la seva banda es veu
encomanada d'aquesta estretor de mires
pròpia de les circumstàncies històriques i
segueix el joc de la confusió fomentant
una antropofàgia cultural que encara avui
es va mantenint al si dels cenacles litera• ris. >
\
Aquesta actitut introspectiva i heroica
mantinguda per la cultura catalana sota el
franquisme vindrà donada també per la
pròpia estructura interna de les editorials."
El fer país va generar una peculiar forma
de concebir l'èmpresa en la qual la lògica
maximització dels beneficis deixava pas a
la minimització de les pèrdues. Una estranya raça de mecenes, no sempre amb la
solvència necessària pel mecenatge; van
finançar durant una quinzena d'anys una
cultura irregular i voluntarista que, entrentinguda en sortejar els arbres administratius de la dictadura, no va acabar dedescobrir* el bosc de la seva pròpia manca de
criteris empresarials i estètics.
El ràpid com d'ull per les taules d'a-

qúest Sant Jordi ens ve a demostrar la
pervivència d'aquesta visió estreta de la
cultura catalana. La traducció recent dels
'Tròpics" de Henry Miller constitueix la
flor que no fa estiu en l'actual moment
editorial. Encara trobem un elevat nombre
'de memòries bèl·liques, prebèl·liques i
postbèl·liques que superen, a la narrativa
tradicional i d'avantguarda. La crònica segueix marginant la imaginació, i per si això
fos poc la crisi econòmica i el triomf de
les esquerres a les eleccions del passat
juny ha fet reconsiderar la inversió mecenal
d'una burguesia que no està disposada a
seguir finançant una cultura i uns intel·lectuals massa crítics respecte a la propietat
privada.
La superació dels límits de la nostra
cultura nacional exigeix avui la constitució
d'un fons editorial sòlid, uns criteris, de
qualitat mès estrictes, una universalització
del català a partir del foment de traduccions, una ampliació del cos potencials de
lectors. Mentre no s'afrontin aquestes solucions arremetre contra el cap de turc
dels piquets de vaga no és més que proseguir la ja tan coneguda tàctica de les cortir
nes de fum. T . - . , ' • .
.'

JOAN BARRIL I CUXART

Després de la conquesta de la Copa

Un xic
de poc

El Barca,
el millor club
Madrid.- La setmana passada vern poder presenciar per TV com el Barca guanyava, a l'estadi Bernabeu, la Copa d'Espanya. Durant el partit i els dies
que el van succeir van passar algunes coses, a cops
curioses, a cops censurables, per la qual cosa és interessant fer un senzill balanç del què va ocórrer.
En la seva majoria, els espectadors eren 'afeccionats
canaris que havien vingut a
Madrid en nombre superior ~a .
10.000, en canvi els afeccionats blaugrana no arribaven a
la meitat. Abans de començar
el partit, molts ens temíem
que el fet de què Canàries estigués de moda per l'affaire de
la OUA inclinaria el resultat
del partit a favor de la U D Las
• Palmas perquè fós aquest
equip qui "defensés".Espanya
a la "pèrfida" Europa; però, a
la fi, vam veure que tal vegada
havia existit un excés de malpensament, lògic després de
quaranta anys en què el nostre futbol s'havia vist sotmès a
actes semblants o pitjors. N'hi
- ha-prou amb recordar, sense
allargar-nos massa, el cas Di
Stefano, que ,li fou robat al
Barca per ordre ministerial.
- Però la victòria no fou tanbonica cóm contundent el re- •
sultat; des del comencement
del partit els afeccionats catalans es van veure humiliats
contínuament amb insults a
Catalunya i acusacions, no per
conegudes menys humiliant,
-de separatisme. Però a això ja
hi estan acostumats els socis
del Barca, ja que en molts
camps d'Espanya l'odi antica-.
talà es fomenta per gent que
no vol comprendre, perquè va
y contra els seus interessos que
' el fet autonòmic és una realitat a totes les nacionalitats i
regions de l'Estat.

V

•
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Diputats, President i
Els Segadors
En acabar el partit, els vestidors es van convertir en un
niu de curiosos que volien
v veure els campions, tots estaven contents. A aquest vaixell
triumfal s'hi afegiren diputats,
entre . ells èls més .destacats
Pujol i Sentís, que van felicitar
un per un els jugadors amb
grans elogis i tota mena de
congratulacions;
especialment el secretari general de
CDC demostrava una gran
alegria, però la cosa s'aclarí
una mica quan un dels acompanyants d'en Pujol va preguntar si tot allò sortiria als
diaris. Aquella nit tocava ac-

CONÈIXER
CATALUNYA

CONÈIXER
CATALUNYA
Qui es català
,'

Fou un trist espectacle, solament superat per la desastrosa retransmissió del partit
per la TV, la partidària intervenció del locutor en tot moment, especialment quan l'equip canari va aconseguir el
seu gol. Fou molt lamentable.
Deixant de banda el locutor,
s'ha d'assenyalar també, en el
capítol de queixes, l'actuació
del realitzador del programa
que va manar tallar la conexió
quan Tequip català estava començant a donar la volta d'honor al camp. Potser, si l'equip
guanyador hagués estat el
Real Madrid, com d'altres
anys, ens haguéssim empassat més de quinze repeticions
de la volta al camp.

CONÈIXER
CATALUNYA
CONÈIXER
CATALUNYA

Encarna Roca

Els orígens històrics

DOPESA
GRUPO MUNDO DE EOICIONES

L'onze de setembre i el
centralisme borbònic

El Barca cap a un futur nou

; tuació política de relacions
públiques, especialment en època electoral per a el Barca,
on CDC juga fort en recolçament d'algun candidat. Per això no era estrany veuré tan
„ diputat del Pacte per allí dins
si no hi havia una segona causa. Més, tenint en compte,
que alguns diputats i socialistes, Ernest Lluch i Eduard
Martin entre ells, van seguir el
partit des de lè grada i no van
pas fer-ne ostentació sinó que
van estar aguantant molts insults contra Catalunya sense
organitzar un escàndol que
potser hagués estat més popular i publicitari. Perquè cal .
ser realistes, i consti que jo
sóc culé. El Barca ha estat un
' equip que,-durant l'època del
franquisme, ha servit de vàlvula de sortida a tot un poble
que considerava que les victòries del seu equip eren les de
tot el poble de Catalunya; ara
el Barca ha de tornar a la seva
autèntica dimensió i si en una
època era més que un club.

ara hauria de convertir-se en
el millor club. Perquè l'espectacle que es va donar al retorn
de l'expedició blaugrana, essent rebuts pel President Tarradellas, oferint la Copa a la
Verge de la Mercè i cantant
tots a la Plaça Sant Jaume l'himne nacional de Catalunya,
és, d'alguna forma desvirtuar
la qüestió, és fer política quan
el que més li manca al Barca
ara és confiança i molta feina
per a poder superar la manca
d'en Cruyff; necessita que l'afició no li exigeixi tant, que cada cop que es jugui un partit
no estigui en joc l'honor de
Catalunya perquè aleshores
passarà, com fins ara, que els
jugadors no podran superar
tota aquesta càrrega èxtraesportiva; es perdran partits i el
públic sortirà decepcionat.
S'ha de tenir molt clar que,
com ja hem dit abans, el Barca ha de ser el millor club.

PAU SOLER

Llibres
Pla per Castellet
El propassat divendres dia
21 d'abril va tenir lloc a la llibreria Ancora i Delfín la presentació de l'obra guanyadora
del premi Josep Pla 1977:
"Josep Pla a la raó narrativa"
de la que és autor Josep M a
Castellet.
L'acte, que va tenir una
considerable assistència de
públic, va començar amb unes
paraules del professor Antoni
Comas, membre del Jurat que
va fallar el premi, qui va fer
una glosa de les característiques de l'obra de Josep Pla.
Pla, digué, és un dels tres autors, amb Segarra i Espriu què
ha sabut caracteritzar la terra.
Per ell la terra és una forma de
cultura on s'arrela la tradició.
f s u n autor, afegí, comparable
per les seves qualitats a Ramon Llull, al Baró de Maldà i a
Francesc d'Eiximenis, que ha
tractat,de descriure el país
partint de què la literatura és
el reflex d'una societat determinada en un temps concret.
En el que fa referència al contingut del llibre va dir que era
una obra equilibrada, entenedora, molt útil per a introduir a
l'obra i al personatge de Pla a
les Persones no iniciades.

L'autor, Josep M a Castellet,
va indicar d'entrada que ha-,
ver escrit aquest llibre era per
a retre un homenatge a la f i gura de Josep Pla. "Han passat massas' coses sense sentit
—afirmà— que no s'enténen
sinó és dins una literatura
anòmala com la nostra". Indicà també que malgrat totes
les deficiències que hom pugui trobar en el llibre, aquest
constitueix un intent inicial
per a donar un valor i un sentit .
als valors universals de í'obra
de Pla. .
.
Lligant amb les, darreres
paraules del professor Comas,
Castellet va confessar que havia escrit el llibre pensant amb
els lectors, amb l'ànim de fer
un homenatge a la gent que
encara està en contacte amb
el món de la cultura.
Així doncs tenim al mercat
una nova obra que ens pot donar nous elements per a conèixer un dels autors més productius de la nostra literatura i
que alhora, ens ajudarà a situar en un marc neutral, lliure
de pasions, la seva obra.
El llibre està editat per edicions Destino i té 247 pàgines

CINEMA
Liliana Cavani és coneguda
per les seves múltiples ocupacions com periodisme i feminisme. De quan en quan escriu llibres i últimament es dedica al cinema. Després de
"Portero de noche',, que va
causar fortes crítiques, roda
"Mas allà del bien y del mal",
seguint la mateixa línia "escandalitzadora" de la anterior,
que es veu que es el que do'na
èxit als films de Cavani. El film
no és una biografia de Nietzsche, toca punts obscurs de la
vida del filòsof alemany, com
la seva activitat als burdeles,
consumició de drogues, relacions en plan'Vnenage eutrois"
amb la seva amant i un bon
amic; interpretats per Erland
Josephson, Dominique Sanda
i Robert Powell respectivament. El film ha sigut acusat
de excesiva obscenitat, degut
a les nombroses escenes que
poden "ferir la sensiblitat"
dels.espectadors, responent la
Cavani a això que "son obscenos los ojos de aquellos que
no ven las imàgenes con sinceridad". No deixa de ser un
film més a veure.
TEATRE
A la Sala Villaroel continua
el cicle de teatre independent.
El dia 20 li toca el torn al grup
Dagoíl-Dagom, presentant
"No hablaré en clase", obra ja
coneguda a Barcelona. Es una
paròdia molt ben feta del que
foren els dies escolars sota el
franquisme. Dijous, divendres,
dissabte a les 10'30 i el diumenge a les 7. 150 pessetes.
MUSICA
El pròxim divendres 28, actuarà Pau Riba a Badalona.
Sembla increïble però és així.
Ara se'ns presenta en plena
forma, després de la seva penosa estància al llit a causa de
la epatitis, soposo que amb la
acostumada marxa de $empre. Si heu sentit una de les
seves darreres cançons, concretament "E|s licors", segur
que tindreu ganes de estar
presents el divendres.
ACTES DE TOTA MENA
Els dies 19, 20 i 21 hi ha
unes jornades que seria interessant i bastant p'ositiu que
es tinguessin en compte. El títol
oficial es Jornades sobre l'animació cultural i l'esplai, organitzat pel Col·legi de Doctors i
Llicenciats, Patronat Municipal de cultura de Hospitalet i
el Servei d'Educació permanent dels treballadors, la intenció es que s'asisteixi a
unes conferències (Antropologia i dinàmica cultural i Els aspectes sociològics del temps
lliure) i que es participi en les
taules rodones de temes com
La joventut i l'esplai, tallers
d'expressió, centres d'esplai,
experiències d'aquest tipus.
Poden ser unes jornades força
dinàmiques i se'n pot treure
suc si la gent hi participa amb
ganes. Informació i inscripcions: els dos primers centres
anomenats anteriorment, a les
adreces Rambla Catalunya 81
a l'Ajuntament d'Hospitalet,
Tel. 337 06 00.
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[S'arribaren a vendre exemplars d'''lnterviu'f a 2.000 pessetes

Alvarez Solís: Si
Rosón ha "colaf'
que Galícia està
oprimida
"És possible que un informe contingui
alguns errors de forma, però Rosón s'ha
ficat en un mal assumpte; hi ha proves
evidents de què èls fets que es relaten
són certs. Per exemple, aquí a Barcelona
mateix, hi ha un veí d'una persona vinculada a mi, el pare del qual fou afusellat a
Becerra pels Rosons i que ha comentat
que si ell feia declaracions, això d'InterEl segrestament ^'"Interviu" per dues vegades la setmana passada és un fet molt
lamentable que invita a la reflexió. El motiu, no excessivament divulgat, són les acusacions que aquesta revista feia
sobre el passat d'Antonio Rosón Pérez, diputat d'UCD per
Lugo i president, recentment
nomenat, de la Xurita preautonòmica gallega.
Antonio Alvarez Solís, director de "Interviu'1 que se'ns
definí com socialista des de
sempre, defensor aferrissat de
la llibertat d'expressió i periodista de sobres conegut ens
en parla.
—Si els partits dè l'oposició actuen, està clar que
UCD a Galícia sufrirà una
gran desfeta, no es pot posar a la Xunta preautonòmica una persona amb un passat com Rosón, una persona invàlida per a la política espanyola, inclús l'actual.
Si seguim per aquest camí,
té més mèrits per a presidir
la preautonomia andalusa
José Solís Ruís, que va fer
disbarats grossíssims però
potser no al nivell d'en Rosón, o que a Catalunya, no
sé, per exemple, s'hagués
fet president, sense que estigui % aquest nivell, a en
Porcioles. Al sí d'UCD,
aquesta mena de conglomerat que no és partit ni és res,
passen vertaderes tragèdies.
- . '. .

Quasi un any de treball
El treball de més de deu
mesos, dels enviats especials
a Galícia, els testimonis, tot
ha estat ventilat d'un cop de
ploma acollint-se qui es considerava ofès a la vigent llei
'antMibel.
—Que Rosón hagi "colat"
a Galícia, implica que Galícia
està completament oprimida, Galícia té una mentalitat
d'esquerra republicana, segueix essent "azanista", no
va arribar al presocialisme,
es quedà en Casares Quiroga. La potència del caciquisme és brutal. El què em sorprèn és que les lleis marc no
estiguin establertes a Espanya, que. pugui seguir funcionant la llei anti-libel que
deixa indefens totalment al_
segrestat; que UCD no hagi
acollit aquest senyor i li hagi
dit "tu no pots procedir": això és el que em fa tenir
greus dubtes sobre aquest
procés.
A Galícia es van vendre uns
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viu es quedava fluix. Hi'ha possibles errors de detall, potser, però el fons és clar
.i queda ben refiexat en els tràgics dibuixos de Castelao, que vaig fer reproduir
en el segons segrestat, de la seva c o l lecció "Atila a Galícia". Evidentment alguns testimonis es poden tirar enrera pel
caciquisme increible que existeix allí".

pocs "Intervius" abans del segrestament, després s'en van
revendre fins a 2.000 pesse_ tes i s'en van fer milers de fotocòpies; Després del segrestament del número 101 s'ha
llançat una edició especial
"pro _segrestament" incidint
exclusivament sobre el tema
Rosón, però poques hores
després el 101 bis era segrestat també.
—No es tractava d'una pataleta. . Vam creure que
havíem arribat a uns límits
d'injúria contra la llibertat
-< d'expressió i era necessari
' dir prou. Vam exposar l'informe formalment, d'una altra forma, ja que les normes
jurídiques no permeten lògicament tornar a treure'l
idèntic, però sí un article paralel. Era previsible que el
segrestessin, però és que en
el periodisme espanyol és,
fins i tot, previsible que et
posin una bomba i que et dina mitin, però no podem deixar de treballar perquè això
sigui previsible, nosaltres
treballem sempre al màxim
sostre.

La premsa: una funció
que no és la seva
La premsa està soportant a
les seves espatlles totes les
contradiccions del canvi, la
premsa segueix carregant
amb les denúncies que potser
s'haurien de fer a altres nivells, per exemple a nivell parlamentari.
—Sí, la premsa continua
essent el parlament de paper, quan no és aquesta la
seva missió; la premsa segueix fent funcions d'historiador, quan això haurien de
fer-ho altres institucions,
com la Universitat, la prem-

sa denuncia... Segueix essent aquest nen emprenyador que diu les veritats a
les visites; quan s'està arribant grans acords, prenent
el tè» dient les coses amb
elegància, sobtadament arriba la premsa i diu en [a visita , "no era aquest el senyor que abans dèieu que
era un golfo"; després ve el
merder i es dissol el tè.
No podem convertir-nos,
com voldrien, en una premsa institucional; malauradament n'hi ha molta; tots els
diaris que estem en l'oposició si ens "desmadrem" una
mica, no passa res. No pot
detenir-se una manifestació
de milers de persones davant un semàfor roig. Hi ha i
hi ha d'haver premsa espanyola que salti el semàfor.
Contra aquesta • premsa
"canallesca", la dreta s'ha
proposat comprar els diaris
per evitar el temor que li fa.
Alguns, com "Destino", ja han
caigut en la temptativa. Creus
que aguantaran molt els diaris
que no volen abandonar la seva postura d'oposició?
Crec que serà difícil. La
baixada de la premsa a què
assistim no és, per a mi, el
problema. L'etern problema, crec jo, que és de credibilitat. Jo vaig demanar la reforma de les lleis processals.
Jo tinc en aquests moments
més de trenta processaments i unes seixanta compareixences judicials; cada
dimarts, amb tota tranquilitat, jo vaig a fer "els meus
jutjats". Jo he demanat
aquesta reforma perquè hi
ha molts casos que de mos- tren la decadència: no sé
quina figura de la Federació
de boxa ens denuncià perquè vàrem dir fa sis mesos
que el tractament a què s'obliga els Boxejadors conduïa

nyal d'identitat, no es pot
serantisoviètic, perquè això
ésPuna senyal d'identitat.
. Començo a pensar que els
moviments de masses estem
oblidant alguna cosa, portats per una extranya socialdemocràcia, no sé, per un
sostre molt dur de rompre
per operar des de l'esquerra.
Però aquestes noves místi- ques, ., aquests
neoromanticismes, aquest idealisme, tenen un raó històrica
d'ésser. Però fins a quin
punt des de les organitzacions sabem escoltar aquesta raó històrica o no. Ull.
Plantejo el problema. Potser molts anarquismes que
hi han al carrer en el fons no
siguin més que crits d'impotència, perquè encara no hi
han institucions que els acullin, que els llancin. Jo no
crec que des de "Interviu"
farem la revolució, perquè
em semblaria ridícul, però
d'alguna manera acollim
l'afany de viure en la revolució, que una cosa és fer-la i
l'altra viure en el seu esperit.
És l'error d'UCD que no pot
dir vaig a jugar al progrés, a
lliberal, a l'apertura i, puml
segrest d'"Interviu", pum!
Rosón a la Xunta... I des de
l'esquerra jo voldria veure
un parlament més impetuós,
dient que hi han lleis marc
que han.de canviar-se, que
ha de desaparèixer-la pena
de mort i la llei anti-libelo,
que ha de venir la unitat jurisdiccional. Ha d'abolir-se
la violència institucional. Si
hi ha violència al carrer és
Potser molts
.
- en gran part una violència
anarquismes son crits
de resposta, produïda per la
- d'impotència
— • . •. impotència davant uns
marcs institucionals reduïts.
• ,
' '
' ' _
r
L'Estat té una potència bruTot això deu ésser consetal per a estudiar, encarrilar i
\ qüència que la premsa està
donar resposta a aquesta
' amb el que es diu al carrer i no
violència:
' amb unes estructures deter-. •
,, Ens diu el seu director que
minades, al menys alguna
"Interviu" està descansant.
premsa...
Canviant el llenguatge, perquè
—S'estan, produint unes
, el llenguatge del carrer també
contraccions
gravíssimes
està canviant i la revista vol
entre les estructures orgaser un portantveu del carrer.
nitzades i les bases, entre la
Diu que en el si del consell de
mística que volen les bases i
redacció no hi han pressons
les alambicades raons de les
ideològiques, malgrat la diver. direccions. El que s'anomesitat ideològica.
na, crisi dels partits polítics
—Les pressions venen de
existeix. Jo no se a on està,
fora. Ens ofereixen milions
:
però crec que es tracta d'uper a retirar articles. Malgrat
, na . crisi cultural profunda.
això, quan els retirem per, Les organitzacions, partits o
què ens arriben arguments
institucions segueixen treque així ho aconsellen no
ballant segons unes estrucacceptem ni un duro. Jo que
tures i uns valors tradiciohe criticat el procés prenals, encara que sigui per a
autonòmic català perquè
combatrel's. Per contra, el
crec que no estat suficientcarrer estàja en oberta rupment valent, vull que quedi
tura popular. Per exemple es
clar que ni una sola vegada
discuteixen les bases de la
hem. rebut pressió alguna
llei del divorci, quan al carper part de la Generalitat. Jo
rer ja s'estan estructurant
li diria a Rosón que com a
cions clàssiques. Això és
mínim aquí portem un prouna contradicció.
cés europeu, vajal el que no
Al carrer, que dimonis!, al
sembla que passi a la pobre
militant de base no li agradà
Galícia.
'..•'-•.
. que de cop i volta li diguin
"miri, s'ha quedat vostè
RAFEL MANZANO
sense leninisme", és una seXAVIER CAPDEVILA

, ' a la mort; quan em cridaran :
•'' a declarar l'altre dia erri vaï ren dir: "aporta vostè pro—
..ves?" i jo vaig dir: "nobles.._
. proves, ja . estan ./enter- .rades", acabava. de_ morir " R u b i o Melero. Denunciarem
ai Banco de Navarra i ens
demanaren proves, jo no
puc entrar'als bancs a per ,
balanços, però resulta que el .
Banco de Navarra se n'ha
anat a la porra. Jo he dema' nat als parlamentaris que es
monti una línia judicial per
la que el jutge pugui investigar, abans de procedir, si hi
- ha veritat o no, ells tenen els
. mitjans, no és funció del pe- ..
riodista aquesta investiga- ció. Hi ha una trampa jurídi- -/
ca que consisteix en quer;rellar-se un contra allò que
_ va a denunciar, però £com
vaig a querellar-me jo con- tra la Seguretat.Social si no _
. soc ni tan sols associat...?/
La premsa funciona amb '
.unes lleis absolutament re- -,
pressives i productores d'una
. societat en concret. Premsa .
canallesca £per què?, perquè
desmonten. la comoditat
d'uns estrata concrets? Que
diguin el que vulguin. Jo el
que no puc acceptar és una
dialèctica processal, substan- .
cial i d'idees a on sé que els
poders dominants porten to- '
tes les de guanyar, a ' o h
m'esperen amb guàrdies i
amb totes les institucions a
la mà, mentre resulta que
amb ells se'ls escapa el
Muntades Prin a l'extranger
i no diuen res.

