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ei consens

Dues arribades inquietants

Els presos continuen autolesionant-se: García Va I d és
no pot amb el funcionaria!
franquista
5)

- La irrupció de la ITT en el mercat de productes de consum i el nomenament del nou ambaixador' americà a Espanya són dos esdeveniments que poden arribar a posar els pèls de punta al més tranquil.
Fins ara, la ITT s'havia conformat amb entrar a Espanya a base de .
productes de telecomunicació, la qual cosa li donava presència real
però, fins a un cert punt, llunyana, Ara, amb una campanya de llançament publicitari del seu nou televisor, ha fet creure a més d'un que el
seu aparell de color acabat d'estrenar ja era vell.
La inquietant arribada a les nostres llars d'aquesta marca americana a la qual s'atribueixen greus complicitats en l'enderrocament d'algunes democràcies súd-americanes, només és comparable al nomenant de Terence Todman com a nou~ambaixador americà a Madrid.
Todman ha estat durant la darrera dècada sots-sesretari adjunt per
Afers Llatino-americàns en el Ministeri.d'Afers Estrangers del seu
país. Com expliquem a l'article que hem dedicat a aquesta qüestió a
les pàgines interiors/durant els déu anys de mandat de Todman en el
seu antic càrrec harí caigut les democràcies de Brasil. Argentina, Xile i
Bolívia. ÀÍ Perú ha estat tallada de soca-rel l'experiència progressista
de Velasco Alvarado i, al Paraguai, ningú no ha inquietat el dictador
Stroessner.V ' : : '• .' '..^'w
:'\.
• •
. ;- : \
. ., ../^Todman arriba, doncs, à Madrid, amb un currículum prou inquietant com perquè.el Goven espanyol no li concedís el plàcet. Però la
mateixa frivolitat que la UCD aplica a tots els afers importants ha es-,
tat feta servir també en aquest que comentem. Pel que sembla, el Govern no s'ha demanat si darrera de Todman existeix una plaga de dolor i sofriment entre els pobles sud-americans. - *- •»'•?':•.• r^•"..'•.-•*'-" •"
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L'enquesta de "Cambicf 16" rio permet cap altra interpretació

Els
governaran aviat
En un número recent, la revista "Cambio 16"
donava a conèixer els resultats d'una enquesta feta
sota el lema "el PSOE com a alternativa de poder".
Aquesta enquesta va ser elaborada durant el mes
d'abril i es féu amb 1497 persones elegides a l'atzar
per diferents llocs de l'Estat espanyol.

Aquestes persones estaven
en compte que.no s'hi afegei- .
xen els resultats de la fusió
distribüïdesde la següent mar
/PSP-PSOE, amb el -conse-""
nera: 738 homes i 759 dogüent augment d'íncidència
nes. 498 d'entre elles tenien
en el camp. electoral. Amb
entre 18 i 35 anys, 575, entre
tot, i només basant-nos en les
36 i 55, i, 424, més de 56.
esmentadesj dades de l'enPel que fa a classes socials,
questa, es veu clar, molt clar,
119 pertanyien à la classe
que allò de "l'alternativa de
acomodada, 384 a la mitjana,
poder" no és cap broma; més
648 a la mitjana baixa i 350
aviat és una certesa: cas de .
a la modesta. Per fi, geogràcelebrar-se eleccions ara, el
ficament la distribució fou:
PSOE estaria al poder.
323 a Catalunya, 370 al centre, 291 al nord, 313 a AndaEn la mateixa enquesta '
lusia i 200 al Llevant.
també hi havia dades que.
"Cambio 16" intitulà l'enafectaven a Catalunya. Per a
questa de la següent manera
comentar-les oferim aquí un.
"El PSOE sube, sube...".^ Esestudi d'algunes de les prepecialment és important tenir
guntes formulades.
VALORACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS (sobre deu)
PSOE-PSC . .
. ...
. . . . . 6,1
".
•.
5,4
PSP
5,3
PNB
5
UCD
:
4,4
CDC
. . . . 3,9
PCE-PSUC.. .
. ..:
2,4.
AP
primer, i al Nord, el segon, ja
És a dir, que el PSOE era
el partit que veia amb millors
que fora d'aquestes zones
ulls la gent enquestada. I
l'abstencionisme de resposta
encara veia millor el PSP que
és pràcticament total.
no pas la UCD. Els dos parPossibilitat que els
tits, doncs, amb més credibisocialistes arribin al
litat política, s'han unit en un
de sol.
\
poder en un termini
. Pel que fa a Catalunya és
màxim. de dos anys
interessant
de
constatar
l'aproximació entre la valora- També s'ha d'assenyalar
ció que es fa des d'aquí i la
que l'enquesta està feta a nique es fa des d'altres llocs de
vell de l'Estat amb el PSOE i
l'Estat respecte els comunisa niveíl de Catalunya amb
tes, ja que ós gairebé coinciPSC-PSÒE. En aquest sentit,
dent quan, com se sap, en les
les possibilitats d'arribar al
eleccions del quinze de juny
govern en un termini màxim
va haver-hi un gran desnivell
de dos anys involucren ambentre el PSUC i el PCE. Comdós partits, malgrat que no es
parant ciutats, però, Barcelofa explícita referència a la posna continua essent menys ansibilitat que els Socialistes de.
ticomunista que MadridI Per
Catalunya arribin al govern de
fi, s'ha d'assenyalar que els
.la Generalitat. Aquí ens tropercentatges de CDC i el PNB
bem amb els següents resulestan fixats a Catalunya, el
tats:
CATALUNYA BARNA
ESPANYA
9,6
5,9
Sí, gairebé segur . . 6,6
28,2
20,4
Probablement sí . . 29,5
8,5
3,4
Depèn . . . . . . . . .
4
24,5
18
Probablement no . 1 3
9,6
9
No, quasi segur . . 7
43,3
...
27,7
No contesten . . . . 39,3
De l'observació d'aquest
27. En canvi a Barcelona
segon quadre hom treu que,
ciutat, les xifres tornen a puhi ha un 40% de la gent que
jar molt. Un 46,3 ho veu
creu possible que els socialispossible, un 34,1 no; s'abstes pugin al poder en els proté només un 27,7.
pers dos anys. Aquesta xifra
En tots els casos, però, ésés el doble de la de la gent
més gent la que veu possible
que no ho creu, un 20%. Nol'accés dels socialistes al
més comptant els que estan
govern que la que no ho veu.
gairebé certs que aquest fet
Simptomàtic.
esdevindrà realitat, sumen ja
un 36,1%, molt per damunt
Capacitats per a
del 2 0 % de contraris.
governar
o no
A Catalunya, amb un grau
d'abstencionisme en les resUn cop resolta la qüestió
postes més elevat, lès persde si la gent creu que els sopectives són menys favoracialistes arribaran ai poder, és
bles, si bé encara el nombre
important de veure fins a
de gent que creu possible una
quin punt aquesta gent consialternativa de govern socialisdera els socialistes capacitats
ta supera de la gent que no
per a governar.
ho creu. Un 29,7 front a un
ESPANYA
Totalment capacitat 6,7 . . . . . .
Força capacitat . . . .25,2
No ho só
20,9
;
Poc capacitat
9,7
Gens capacitat . . . . 3,3
,
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CATALUNYA
7,1 . . . .^. . .
23,5
20,7 . . .
12,1 . . .
3,4

BARNA
8,5
25,5
26,6
14,9
2,1 .

Les dades són similars, a
les obtingudes en l'anterior
prospecció. En totes elles es
coincideix en el fet que hi ha
més gent que considerà els
socialistes capacitats per a
governar que no pas gent que
pensi el contrari. Un 31,9 en, ,front d'un .13 a Espanya, un
30,6 fronfa üri 15/5 a Cata,lunya i un 34 front à lïri 1 7 V '
.Barcelona.
.
* Resten establertes, doncs,
les bases per a un govern socialista. La gent creu que els
socialistes tenen moltes probabilitats d'arribar al govern
abans de dos anys i a més a
més els considera capacitats
per a governar.' En Suàrez
hauria d'espantar-se en llegir
aquestes xifres.,
- .

—Aivó; aivó, a casa a governar.
~ Vat* quasi total, fora de Cata- .'" lunya. Aquí es considera, de
.molt, més capacitats els so- . cialistes (27,2 contra 6,8). A
Barcelona ciutat les diferències
esdevenen
abismals
(44,7 contra 13,8). Tenint en
compte que, a Catalunya,
„ CDC i UCD van obtenir un

nombre Jïe,.vots similars;* és
evident —potser no , caídria
dir-ho després del quinze de
juny— que, a casa nostra, l'alternativa de poder socialista
només està esperant que la
Generalitat esdevingui quelcom de real per a concretarse.
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Alternatives de
govern més atractives .

Més o menys
.
capacitats que la resta
de partits
; :

Socialistes sols . .
Socialistes i
comunistes . . . .
Socialistes i UCD
Socialistes i resta
de partits
Cap
No contesten . . .

Una cosa ós que es consideri els socialistes capacitats per a governar i una altra
que se'ls consideri més capacitats que d'altres opcions
polítiques. Especialment és
interessant la comparació
amb la UCD. Si en les altres
preguntes l'avantatge
del
PSOE-PSC era absolut, aquí
les diferències són menors,
però tot i amb això, i potser
és una dada sobtadora, es
considera més capacitats els
socialistes que la UCD. Normalment, es podria esperar
una resposta contrària ja que
governar requereix un domini
de l'aparell de l'Estat que les
persones de la. UCD tenen
perquè en sa gran majoria hi
han estat ficats sempre. Els
socialistes, . contràriament,
han estat sempre a l'oposició
i estan mancats de tot tipus
d'experiència de govern;

ESPANYA
..14,6 : . . . . . . .

6,8 . . .
9

11,7
9,6

. .26,6 . . . . .
. .21,6 : . .
.,16,1- . . . . . . .

29,7-.;...
18,9 / .
19,5

38,3
23,4
3,2

CATALUNYA

BARNA

25.1
22,3
52,6

33
28,7
38,3

42,1
12,1"
45,8

50
17
33

36,5
12,4
51,1

39,4
20,2
40,4

27,2
6,8
66

44,7
13,8
41,5

Molt millor . .
Millor . . . . . .
Igual . , . . . * .
Pitjor . . . . . .
Molt pitjor . .
No contesten

BARNA
12,8

.-. 7,5 .
. .11,4 . . . . . . .

Cal esmentar l'acceptació
majoritària d'alguna forma de
govern socialista. Davant d'un
21,6 contrari a un govern ambsocialistes, hi ha un 60,1 que
acceptaria^algun tipus d'intervenció socialista, a Espanya.
:A Catalunya, les xifres són de
18,9 contraris i 59,1 de favorables, i a Barcelona, 23,4 de
contraris i 72,4 de favorables.
Aquesta última xifra és tan
elevada pel poc abstencionisme de l'enquesta a Barcelona,

ESPANYA
COMPARACIÓ
AMB UCD
Més socialistes . . . .25,9 . . .
Menys socialistes . .22,2 .-. .
No contesten . . . . . 51,9 . . .
COMPARACIÓ AMB AP
Més socialistes . . . .37,7 .
Menys socialistes . .13,9
No contesten . . . . .48,4 . . .
COMPARACIÓ AMB EL PCE
Més socialistes . . . .35,6 . . .
Menys socialistes . .12,2 . . .
No contesten , . . . .52,2 . . .
COMPARACIÓ AMB CDC
Més socialistes , . . . 5,9
Menys socialistes . . 1 , 5 . . .
No contesten . . . . .92,6 . . .

CATALUNYA
13,6
.

en aquest,punt. A constatar
la preferència dels enquestats
d'una coalició amb UCD
abans que amb els comunis-.
tes a Espanya i Catalunya,
mentre que a Barcelona ciutat . la cosa canvia i es veuria millor una coalició amb. els. comunistes.
; V
:
'
L'alternativa de govern so- ciàlista, doncs, és un fet real..
Cal, però, veure com es concreta. El debat que, arran de
les declaracions d'en , Felipe
Gonzélez a Barcelona, s'ha
obert en el si de l'espai socialista, té, probablement, molt a .
veure amb aquestes dades. -

Ha millorat o
empitjorat l'opinió
envers els socialistes?
Després de les eleccions
del quinze de juny, l'evolució
dé l'opinió popular respecte
dels partits polítics és la darrera dada que manca per
acabar de confirmar l'esperit
dels resultats d'aquesta enquesta. ' " . .,
t ,

ESPANYA
5,2
22,5
33,1
8,5
2,9
27,7

La-primera constatació interessant és que les comparacions amb PCE 1 AP donen
uns resultats que afavoreixen
els comunistes. És a dir, es
considera els socialistes més
capacitats que ningú per a
> És a dir, i resumint: a Esgovernar, però, comparativa- - panya: es considera que la
ment, qui més lluny està d'ells
imatge dels socialistes ha mi- v
és l'Aliança Popular que, cuMorat per a-un 27,7% de la
riosament, és, juntament, amb
gent front a un 1.1,4% que
la UCD, qui niés temps ha
creuen que ha empitjorat; la
governat en aquest país. Potresta creu que no ha variat
ser hagi influït aquí, com an- ~
(33,1 %) o no contesta (27,7).
ticipava, el fet de no voler ni - A Catalunya, ha millorat la sentir parlar de la possibilitat \
imatge dels socialistes p e r a
que AP pugui arribar a goverun 26,6%, empitjorat p e r a
nar.
un 12,4, es manté igual per
a un 38,4 i no contesta un
Pels catalans, una dada
22,6.
'.
força interessant és la comparació entre els socialistes i
Tot quadra doncs. La imatConvergència
Democràtica.
ge dels socialistes ha millorat,
Com es veu en el gràfic, el
els socialistes han superat la
grau d'abstencionisme és elediferència que els allunyava-.

CATALUNYA
5,9
20,7
38,4
8,7
3,7
22,6

BARNA
7,4
21,3
38,3
12,8
7,4
12,8

de la UCD, se'ls considera capacitats per a governar (més
que l'actual partit de govern).
En unes properes eleccions
assolirien de ser la primera de
|es minories. L'enquesta sembla deixar-ho molt clar. El que
l'enquesta no diu; ni pot dir,
és què s'haurà de fer arribat
aquest moment. Les qüestions són moltes i la més petita no és saber amb la collaboració de qui es farà govern h quina política es farà.
Que es governarà, gairebé no
cal ni discutir-ho.

MARIA NOVAL

Crònica de Catalunya

Quan la història avança lentament I
Quan les competències de la Generalitat no acaben d'arribar mai, i res no fa pensar que s'hagin d'accelerar. Quan s'han d'inventar crisis de la Generalitat
per a poder parlar-ne. Quan el canec no sap ben bé
qui es qui en el joc polític. Aleshores ens adonem
que la història avança' lentament.
~ I tot això succeix ün any,
quasi, després- de les/ eleccions del quinze de juny. I el
què també està clar és que la
història hagués anat avançant
més lentament de no haver-se
produït els resultats que les
urnes donaren a Catalunya. La
dreta té com a paper històric'
parar la història. L'esquerra
empényer-la. I en això estem..
•La Comissió mixta de traspàs de competències de l'Estat a la Generalitat funciona
tan lentament com la UCD
pot fer-la anar. No tot són problemes de diàleg, ni de les
normals hores de treball que
representa l'elaboració d'unes
propostes de traspàs, sinó
que també són problemes de
despreocupa ment interessat
.per part del govern central.
Així, i no de cap altre forma
s'ha d'entendere que l'Administració Central no hagués
nomenat encara el seu ponent
de la Comissió.de Treball a
mitjans d'abril. El traspàs
d'una funció vol dir traspassar la capacitat de dictar normes en aquest àmbit, la d'inspeccionar-lo i la de finançarío. Qualsevol altra cosa és una
enredada. I durant molt de
temps, la UCD ha pretès enredar-nos. De la importància del
tema en dóna compte la situació del País Basc. No n'hi ha
prou amb acceptar que hi ha
zones de l'Estat que són nacionalitats: cal concretar-ho.
El País Basc, no deixarà de
bullir perquè Suàrez enviï uns
interlocutors més simpàtics
que altres (la carta Tarradellas
ha sortit malament) sinó engegant de veritat el procés
autonòmic, la qual cosa sembla no voler veure el govern
Suàrez. La responsabilitat és.
molt seriosa.
A Catalunya tanim, d'altra
banda, un altre obstacle. La
Comissió, mixta Diputacions-

, Generalitat no funciona. I no
- ho fa perquè, i" malauradament' ens repetim en dir-ho,.
v
no es força el funcionament
de la Comissió. Si volguessin',
- els qui en són responsables, ja
tindríem resolta aquesta part
del joc. .
—', .,
La crua realitat és que res,
ò molt poca cosa, ens serà
..traspassat abans d'aprovar-se
. la_ Constitució o fins l'aprovació de l'Estatut. UCD està tancada eh banda. Tant que sovint Túnica alternativa que
.ens resta per a poder imaginar una autonomia potable,
és en el cas suposat d'un
govern socialista.

, Un govern socialista
afavoriria les
autonomies
- De fet, les lleis franquistes
no han canviat i la UCD les
segueix esgrimint a l'hora de
defensar parcel·les de poder
que no vol traspassar. Un Estatut de Catalunya elaborat en
l'òrbita d'un predomini estatal
de la UCD, cal no enganyarse, serà un Estatut folklòric
Com seria un Estatut ^bastit
sota l'ombra d'un govern socialista? Una bona mostra de
les diferències, i en un punt
molt definidor, és el treball/que han. elaborat durant
aquesta setmana tècnics socialistes de diferents llocs de
l'Estat, envers la qüestió dels
impostos. Segons aquest treball, l'únic impost que dependria exclussivameht de l'Administració central seria el de
duanes. Són, doncs, dues con> cepcions força distintes. Dues
concepcions que ja s'enfronten a la discussió actual de la
Constitució.
I, siguem-ne
conscients, la proposta de
republicanisme federal defensada pels socialistes està moít

Esperança contra una realitat no massa encoratjadora.
lluny d'imposar-se a Madrid.
Un dels membres de la
Posades així les coses, parComissió smixta Estat-Generalar de crisi a la Generalitat en
litat, Nolasc Acarin, ho defiei sentit de necessitat de renia així a la revista 'Treball":
modelacions o canvis de mi"L'autonomia no és un camí
nistres és fer discussions bicurt; ans al contrariés una
lluita dura, llarga y difícil, que
zantines, allunyadores del nus
exigeix capacitat i tenacitat.
del problema. Perquè canviar
I que exigeix,, també, una
uns ministres que no han poinformació clara i diàfana pergut demostrar res? Perquè
què ei poble jutgi i debati amb
afegir noves conselleries si (
coneixement i * exigeixi compamb les actuals es fel, poca
tes de què fan els seus reprecosa? I molt menys, perquè
sentants".
. . ' >'
parlar de l'entrada de quatre
• En efecte; el canvi que nerepresentants de les Diputacions quan estan cridades a - cessita en general la política
desaparèixer í, ni tan sols,
de l'esquerra, i en particular la
catalana, és explicar claras'han celebrat eleccions muniment quina és la situació. Excipals? No, la crisi de Ja Geplicar a quina velocitat avanneralitat no té aquestes raons,
ça la història i perquè. Expli, ni aquestes solucions. El cancar qui la para i qui l'emvi de política de la Generalitat
és necessari, però si aquest , peny.
canvi ha de tenir algun sentit,
Que se sàpiga d'una vegaaquest ha de ser l'adoptar una.
da qui és el responsable de
que la història del nostre país
postura molt més agressiva
avanci tan a poc a poc.
front al govern de Madrid. Dir
les coses pel seu nom i no seguir fiant-ho tot a l'efectivitat
d'unes negociacions en el silenci que s'han demostrat neFRANCESC BAIGES
gatives. , b

Au, home!
"Crisi". "Crisi". Cridaven
com ,a . desesperats alguns
alarmistes al Palau de la
Generalitat. Els que ja ens co- „
neixem aquesta història no
ens ven desvetllar del nostre
habitual ^ somni autonòmic. ,
"Sí, home sí; ja.ho hem.sentit,
però n a cridi tant que ens .
èixorda". Però, ni cas, els alarmistes insistien: "En Rahola,
en
Serra i en Pi-Sunyer ja pot
den anar fent les maletes per'què els queda molt poca vida
en aquest Palau". I nosaltres,
c'est-à-dire, els espies, "Tran-.
*quil, home, ..que a aquests els
queda1 més Consell que al pal*
de la Bandera" (Qui més qui
•menys tots hem fet la "mili").
En efecte, ni crisi, ni res.
0, almenys, no hi ha la crisi

que ens volien vendre aquests
alarmistes. Pels corredors del
Palau, en Serra, èn Pi-Sunyer
i en Rahola passejaven tan \
panxos. No, els trets no anaven per aquí que anaven per
un altre costat. Si en comptes d'en Serra, en Pi-Sunyer i
en Rahola tinguéssim en Nú. nez, en Torrebruno i en Gó-.<
mez Benet, evidentment les
coses serien diferents però
com que m'imagino que els
canvis no serien tan radicals
no ens hem de preocupar per
això.
Tampoc ens va semblar
que les possibilitats de remodelació fossin reals, a no ser
que es vulgui fer ús d'aquella
frase científica de "el. Consell :
hi sé crea, ni se destruye, so-*"

lament se transforma". Però
la veritat, tampoc ens preocupà massa. ...
' E l que sí ens preocupà üna
mica més fou la desaparició
d'en Tarradellas del Palau.
Ningú sabia on s'havia fotut
el president fins que el company periodista Pere Fons ens
en donà la clau: s'havia anat a
trobar amb els bascos a França per mirar d'intercedir entre
l'Administració central i el poble basc. Jo no sé quines
idees té en Suàrez, però enviar en Tarradellas a fer unas .
cosa . d'aquestes és de molt
mal gust; donades les tenses
relacions que hi ha entre el
president i els bascos arran
d'anteriors declaracions del
primer. De tota manera el pre-

sident de la Generalitat tornà,
sà i bo, i va poder assistir a la
presa de possessió del nou
capità general Ibànez Freire;
'això sí, amb la sensació de
que en Suérez li.havia fet alhora una presa de pèl.
* I així, dòrics, amb tota la família, un altre cop a casa,
s'han tornat a reunir moltes
i moltes hores per a tractar
estranyeai secretes coses que
mai sabem què són.
. Ah! Per cert I Aquesta setmana l'agència EFEno ha filtrat res. Imagineu-vos .. si
deuen estar malament les coses.

PRE NOTÍCIES
GREGORI MORAN és un
company periodista que està
elaborant un treball interessant. Està fent un resum de la
vida i miracles de les cincuanta perosnes de Catalunya amb
més peles. La cosa promet,
especialment si tenim en
compte que, per lògica, la majoria dels personatges són coneguts per la majoria de la
gent. Per exemple, i sense
anar massa lluny, Moran ens
explicarà vqui és un famós
constructor de cantonades de
Barcelona.
Heu^ encertat;
m'estic referint a Josep Lluís
Núnez, "Jimmy, el rei dels
cacauets blaugrana" per als
amics.-

JOSEP MARIA SOCIAS
HUMBERT és l'actual alcalde de Barcelona. Tothom està
preocupat per saber quina és
l'afiliació o les simpaties polítiques d'aquest home. Per
això, quan l'alcalde dina amb
aquest, o sopa amb aquell, cadascú fa especulacions sobre
les connivències d'en Socías
amb el grup polític que representen els que seuen a l'altra
costat de la taula. A vegades,
però, s'exagera. Com per
exemple, l'alt re dia, quan va
dinar amb els escindits del
PSOE català. 0 és que l'home
té molta visió de futur. Encara
que no m'estranyaria que les
ulleres que porta amaguin uns
ulls amb moltes diòptries polítiques. "Lo que hay que bert,
Humbert".

IBÀNEZ FREIRE és el noú
Capità General de la IV Regió
Militar, és a dir la nostra. Per
a celebrar-ho es va fer un acte
protocolari solemne a Capitania General. Una de les coses
que més es va sentir aquell
dia pels corredors de l'edifici
fou la següent expressió "Muy
compleja la situación". La
contestació era sempre aquesta
o una de semblant: "Sí, sí que
és compleja la situación". I
tant que era complexa. Allí en
un mateix pot hi havia de tot.
Garicanos Gofiis, Laportes,
Reventosos, Gutis, Militars,
Busquets. Amos I Complexa la
situació.

JOAN CODINA, conseller de
Treball, comentava, amb un
grup de gent, la seva facilitat
per a distingir els diferents
graus dels militars. En efecte,
així era. La raó és força senzilla, en Codina va arribar, en
là seva etapa militar, a ser un
elevat '-'mando militar". "Sí,
senyor, caporas primer", explicava tot content al conseller socialista.

NACIONALITAT és el terme
que la Constitució ha decidit
per a definir zones com Catalunya. A la reunió de presa de
possessió d'en Freire, però,
no en vam sentir parlar massa, de nacionalitats. Això sí,
de províncies i regions, a
manta. Però tampoc cal preocupar-se, ni déu parlava en
català.
.
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i El que ens ve al damunt

La Constitució i el
Consens
Tota Constitució reflecteix una determinada correlació de forces polítiques d'un país en un moment
donat de la seva història, al moment de la redacció i
aprovació. Expressa el grau d'influència, poder o hegemonia de les diferents classes socials en üna determinada conjuntura político-social.
.
Les constitucions

liberals

decimonòniques reflectien el
predomini absolut de la burgesia en una època que la
classe treballadora no tenia ni
la consciència ni la organització i, per tant,- tampoc la força
per imposar uns criteris favorables als seus interessos, tan
immediats com futurs. La llarga lluita per les llibertats polítiques i socials duta a terme
per les classes populars a Europa durant el darrer segle i
mig, ha anat imposant moltes
d'aquestes llibertats i drets, en
un procés desigual que no s'ha lliurat de retrocessos i derrotes, com la soferta a Espanya el 1939. Aquest procés,
aquesta conquesta de noves
llibertats, per als socialistes
no culmina, ni molt menys,
amb l'actual model de les democràcies parlamentàries occidentals; els objectius són
molt més amplis i, en I,actual
fase històrica, caminem cap a
una democràcia avançada que
permeti un procés de transició
cap al socialisme.
Les constitucions de les diverses èpoques han estat, en
genergl, un fidel reflex de la
capacitat de ies classes populars i dels seus partits representatius per a imposar les
pròpies opcions q una part
d'aquestes. Donat el paper no
hegemònic de la classe treballadora en la recent història
d'Europa, però tenint en
compte alhora la considerable
força que té, les constitucions
d'aquest segle han estat fruit
d'un
pacte
interclassista.
Aquest compromís té com a
objectiu establir unes regles
de joc entre els diferents poders reals del país i alhora
consagrar com a Llei suprema
i fonamental una sèrie de llibertats i drets i establir les garanties pel seu compliment.
En resum, el constitucionalisme modern ordena i racionalitza el conflicte entre els di-N
versos sectors de la societat i
estableix l'organització de
l'Estat i les seves institucions.
Que això s'aconsegueixi en
major o menor grau, és a dir,
que el model de democràcia
clàssica de signe liberal i formal quedi superat per un model de democràcia avançada,
dependrà de la correlació de
les forces polítiques i socials
presents del moment, entre
molts d'altres factors (situació
internacional,
política
de
blocs, etc).
A Espanya, la idea (i la
pràctica) de Constitució com a
pacte ha estat gairebé inexistent; en els anteriors processos constituents els sectors
dominants del país van imposar els seus criteris aprofitantse de la debilitat o desorganització dels sectors populars.
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En 150 anys amb prou feines
es va arribar a una situació
d'equilibri en dos curts períodes (rimera i segona república) molt' inestables, que va
acabar amb llargs períodes de
domini conservador.
En el moment present, la
situació es presenta amb unes
coordenades , bastant diferents. Després dé quaranta anys de dictadura la lluita de
les forcés popularsi democràtigues, malgrat la seva'amplària, no ha estat prou, per raons
complexes que són al cap de
tots, per a imposar una ruptura radical amb el passat. Hi ha
hagut una reforma' política
controlada des de dalt pels
sectors dominants (o ruptura
pactada, com vulgui dir-se-li)~
. Malgrat tot, aquestes classes
.' dominants (representades per
AP i UCD) no poden desconèixer el pes important dels sectors populars i democràtics,
tal i com reflecteixen e!s resultats electorals del 15 de juny.
Si aquell dia el 80% dels vots
hagués anat a parar als sectors dretans, actualment no
ens trobaríem en un procés
constituent, s'estaria parlant
de la "reforma de las leyes
fundamentales del franquismo". Si es vol desmantellar la
carcassa jurídica del franquisme i consolidar un règim democràtic a Espanya (objectius
primordials dels socialistes en
aquest moment) la Constitució ha de ser pactada, ha de
ser el resultat d'un ampli con- .
sens entre les diferents opcions polítiques existents à la
societat. La dreta (AP i UCb)
no ha d'aprofitar-se de la seva
majoria absoluta actual imposant un text que respongui tan
, sols als seus interessos i faci
la democràcia inviable à curt
termini, com ha passat altres
vegades a la història constitucional d'Espanya. El consens
inicialment aconseguit entre
els ponents de la comissió redactora, sobre la base d'uns
principis democràtics accep- *
tats per tots, va ser trencat
unilateralment per UCD i en
introduir una sèrie d'elements
regressius à l'articulat, com à
conseqüència de la presió de
l'Església, la patronal, AP i altres sectors de la dreta més
tancada. Com recordareu, això
va motivar l'abandó del po/ nent socialista de la comissió.
Hi ha tota una sèrie de
punts* a l'àctüal projecte (8sglésia, locaut, ensenyament,
autonomies) que han de ser
elaborats de nou"en un sentit
democràtic en l'actual discussió de la Ponència Constitucional de les Corts. Les esmenes i vots particulars dels socialistes s'orienten en aquest
sentit; la seva batalla a les
Corts haurà de ser dura i te-

l a ponència constitucional.
Set Homes sense pietat.
hac. El consens s'ha de restablir en funció de l'interès primordial de consolidar la democràcia sobre la base d'una,
Constitució que no exclogui
una gran part del poble. Imposar una Constitució que produeixi no només desil·lusió o
desencís sinó que sigui motiu
de conflictes o desequilibris,
com pot passar per exemple
amb l'actual regulació restrictiva i confusa de les autonomies, pot tenir conseqüències
molt negatives. La previsible
pujada al poder dels socialistes en un termini més o menys curt, no ha d'anar
acompanyada d'un canvi de
Constitució
(inevitablement
traumàtic). La Constitució que
s,aprovarà d'aquí a uns mesos
ha de permetre com a mínim
la realització del programa socialista de democràcia avançada. Malgrat tot, consens o
pacte no significa cessió unilateral, i encara menys pèrdua
de
la
pròpia
identitat.
L'esquerra i sobretot els socialistes han de tenir molt en
compte que tant UCD com la
més alta magistratura de l'Estat necessiten, vist el camí de
reforma emprès, el consens
de l'oposició majoritària. En
cas contrari, la Constitució seria un fracàs. És una carta que
s'ha d'aprofitar amb habilitat i
mesura, intentant aconseguir
el màxim possible sense posar
en perill ni la naixent democràcia ni la pròpia identitat
com a socialistes.
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CALENDARI
Diumenge/ 14 de maig
.':
• —Tots els partits catalans,v
amb l'excepció d'AP i .UCD,
donen suport al boicot proposat perla Unió de Pagesos a
les eleccions a les. Cambres
Agràries.
,
. '.
Dilluns, 15 de maig
. —S'han celebrat les cloen'des respectives de dos con-,
gressos: l'un, prohibit, el del
Dimecres, 10 de maig
Partido Obrero Revolucionario
—Els treballadors de ' la
de
Espana, i l'altre, el-de les
construcció de la província de
CCOO de Catalunya.
Barcelona han protagonitzat
—El que resta del cos del
un atur massiu, i s'han concentrat a la plaçav de Catalu-, Cardenal Vidal i Barrquer, "el
Cardenal de la Pau", ha arnya, pera reivindicar els punts
fonamentals del seu conveni ribat a Tarragona, on serà
enterrat, segons la seva darDijous, 11 de maig
rera voluntat.
. ' *"" .
—Uns 300 presos de la
—El
Consejo
General
Vasco
Model de Barcelona s'han auconsidera
que
les
ingerències
tolesionat per protestar de lano aplicació dels projectes de - d'en Tarradellas són inadmisi- ;
reforma penitenciària propo- bles, i que han de cessar, sesats pel director general gons ha declarat el seu presir
dent, el socialista Rubial.
García Valdes.
Dimarts, 16 de maig '
,-;,'.
Divendres, 12 de maig
—Miquel Sellarès ha deixat
—Ha començat el primer
CDC. Segons ell mateix, si ara
Congrés de les Comissions
deixés el partit en Cullell, CDC
Obreres de Catalunya, que es
es quedaria en un partit de
clourà el proper dilluns dia 15.
centre exclusivament.
—La Constitució reconeix
textualment el terme nacionalitats, ja que només AP hi ha
votat en contra.
Dissabte, 13 de maig
—El President de la Generalitat, Josep Tarradellas, s'ha
ofert per a intervenir entre el
Consejo General Vasco i ETA;
• malgrat que l'organització
ETA no accepta el President,en Suàrez dóna suport a la
QUÈ PASSARÀ?
proposició.
—Villar Arregui, president Passarà
executiu d'Izquierda Demo—Que les eleccions a Camcràtica ha donat a entendre bres Agràries s'apropen i cal
que hi ha la possibilitat que boicotejar-les, segons les diaquest partit reforci al PSOE, rectrius d'Unió de Pagesos i la
degut a la possible interpreta- major part dels partits catació que fa de les paraules de lans.
Felipe Gonzàlez a Barcelona.
ERNEST BLANCH
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«Urgeix la reforma penintenciàriai
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presons, un problema de tots
Les presons han tornat a esclatar aquests darrers
dies però/ per primera vegada, ho han fet amb un
contingut diferent. Ja no es tractava del sol fet de
protestar per les condicions de les presons; ja no es
tractava de protestar pel comportament dels funcionaris, sinó que el motiu era donar suport al nou director, general d'Institucions penitenciàries, Carlos
García Valdés, en la seva lluita per. a impulsar la reforma penitenciària.
. .
•.-...
.
A finals de març d'aquest
any, una comissió del Senat
per investigar les ' presons
espanyoles, arribava en llurs
informes a una esgarrifosa
conclusió: a la majoria de pre-.
sons espanyoles no es compleixen les exigències mínimes de |a Declaració Oniversal dels Drets Humans.
Segons l'informe, 'Tintem
es troba en unes condicions
de vida que tendeixen a aguditzar la seva marginació social/dificultant-li la reeduca-~
ció, readaptació i reinserció a
la societat, un cop acomplida
la condemna". Aquesta situació, segons l'informe, deriva
de determinades circumstàncies. En primer lloc, les presons pateixen una aglomeració indiscriminada d'interns.
Primerencs i reincidents, preventius i penats, menors i
adults, homosexuals, droga_dictes, estan tots junts als edificis carcelaris, ja que mai s'ha
posat en pràctica una observació, classificació i tractament científics i racionals. Al
penat se li produeix una ruptura amb e] seu medi extern, li
falta una\ comunicació real
amb el seu medi familiar,
agreujat tot això per la impossibilitat de relacions afectives
a tots els nivells, amb el lògic.,
deteriorament i degradació de
la vida familiar. A l'intern se li
dificulta l'accés als mitjans de
comunicació de masses, existeix una excessiva censura i
intervenció respecte als llibres, revistes, diaris, etc. . . .
Als establiments penitenciaris espanyols no existeix un
sistema d'ensenyament o forr
mació professional. Els tallers
de presons no acompleixen
aquesta
tasca ..d'ense-.
nyament, ans al contrari, tenen com a missió l'explotació
de l'intern per part d'empreses .
privades. I no s'acompleixen
les garanties mínimes de què
gaudeix qualsevol obrer: sala-ris, horari laboral, Seguretat
Social...- La situació sanitària
de les pressons és completament deficitària, i a molts establiments penitenciaris les
relacions amb els centres sanitaris de l'exterior funcionen .
en règim de beneficència.
Aquest és tan sols un lleuger
panorama del que són les presons espanyoles.

El cos de funcionaris de
presons
. Els cos de funcionaris de
presons és una institució molt
complicada. Part d'ells, els
més antics, vénen dels antics
falangistes queden acabar la
guerra civil, es van fer càrrec
de les presons; altres són els
' qui han sortit de les darreres
promoció'ns i tenen un autèntic zel professional, pretenent
de realitzar una veritable tasca

de readaptació a les presons,
però qualsevol - intent en
aquest sentit és boicotejat activament pel búnquer dels primers.
El cos de funcionaris de
presons té plantejades una sèrie de reivindicacions referents a l'equiparació amb la
festa de funcionaris de l'Administració Pública, sobretot
en el que fa referència a jornades laborals, nocturnitat, se- .
guretat i condicions de treball.
Així mateix, els funcionaris de „
presons no tenen dret a la lliure associació sindical, la quaj cosa. dificulta greument les
seves relacions amb l'Administració.

Tortures i mals tractes
Si bé l'esperit que anima la
reforma penitenciària, iniciada
pel nou director general, contempla ..la supressió de tot el
que faci referència a tortura i
mals tractes, aquests no han
^desaparegut de dins de les
presons.
./
•
Això és conseqüència di: recta del fet que, en l'elecció
de càrrecs directius per a establiments penitenciaris, en
els darrers anys, s'ha valorat
més el caràcter autoritari i repressiu de les persones destinades a ocupar-los que no pas
la seva capacitació professional, la qual cosa ha influït decisivament en la situació de
' les presons. L'ús de mètodes
repressius a les presons és de
domini públic i no ens cal anar
gaire lluny . per recordar la mort d'Agustí Rueda a Cara.banchel, víctima seva.
La reducció dels amotinaments ha estat gairebé sempre sagnant, i la posterior repressió no té res a envejar-li.
Eleuterio Sànchez, "el Lu,te", el famós, quinqui a qui
s'ha atorgat el trasllat a presó
oberta, ho recorda en les innombrables entrevistes que
han concedit aquest darrers .
dies: "Venien pegant els
companys, que eren cadascun
a la seva cel·la, (i no havien de
reduir ningú, perquè estàvem
tots reduïts a les nostres celles...), jo sentia els crits dels
'meus companys i era a l'espera del meu torn amb tot el
/nerviosisme que això comporta; i el capità va dir "obre,
obre, obre", van entrar i em
van pegar, a consciència".
D'això no fa encara un any.

L'esperit de Garcia
Valdés
L'actual director General
d'Institucions Penitenciàries
va accedir fa poc al seu càrrec després de l'assassinat del
seu .antecessor, Jesús Haddad. En el poc temps que porta al càrrec ja ha mostrat el
seu caire progressista i demo-

cràtic, malgrat que totes les
accions que ha emprés han
topat una i altre vegada amb
el búnquer penitenciari. Poc a
poc, els objectius que es va
marcar en el moment de prendre posessió del càrrec,.els ha _
anat acomplint. "Durant una
primera etapa, que pot durar
un mes i mig, em dedicaré a
visitar les presons escoltant a
tothom, funcionaris i presos, i
després prendré decisions". >
Aquest-primerobjectiu que" '
es va marcar García Valdés ha
estat acomplert de llarg: El
Dueso, Carabanchel, la Model, la Trinitat... es van obrirc
per primer cop a la premsa en
les visites que hi va realitzar el
director general. Les circulars
adreçades a atenuar el règim
penitenciari, la sortida de cossos aliens al de funcionaris de
presons del seu interior (cas
de les Cruzadas Evangélicas
de la Trinitat de Barcelona), la
reducció de poders de les jun-,
tes de govern de les presons i
el recent indult per totes les
infraccions comeses dins de
les presons abans de la seva
presa de posessió del càrrec,
són algunes mostres del treball realitzat, però encara queda molt de camí per fer.
La filosofia penal de l'actual director general d'institucions penitenciàries es pot resumir en les primeres declaracions que va fer després de la
presa del seu càrrec: "Penso ^que la regla general en quant
a centres d'acompliment de
condemnes ha de ser establiments de règim obert. I l'excepció, els de règim;tancat.' •
Però, fins i tot aquests, han de
contar amb totes les instal·lacions.perquè el pres no es vegi segregat definitivament de
la societat a la qual haurà de
reinserir-se un cop acomplida
la condemna".

Cap a una nova filosofia
penal

La situació carcerària és un problema que hem creat tots: Tots,
doncs, l'hem de solucionar.

I

individualitzat del delinqüent,
restos de cap de setmana, paen què el fet del delicte tingui
gament fraccionat de multes,
un segon pla, essent el primer
són només alguns dels expei més important el fet de la , riements que es fan^ però el
readaptació, les presons no
camí que queda per a eliminar
serien l'olla a punt d'esclatar
un dels llasts més aguts que
en què s'han convertit, no tan
té la humanitat, el càstig de
sols a Espanya, sinó a tot el . l'home per l'home, és encara
món occidental. La presó ha
molt llarg. demostrat la seva inutilitat.
El que comet el delicte no
Aquells qui es neguen a
és només el delinqüent, sinó
modificar-les per l'arcaic contota la societat que l'ha condicepte que no hi ha res de mi- , cionat i impulsat a fer-lo i si
llor, són aquells que neguen la
/ algú ha de merèixer un càstig
possibilitat
d'experimentar
per això, no pot ser ell sol, sinous sistemes penitenciaris.
nó que hem de ser tots.
Establiments de règim obert,
residències nocturnes, arF. NAVARRO

La situació carcerària

El tema de delicte, la infracció, la pena, el càstig, els
presos i les presons, és un
problema que arrossega la
Humanitat des dels seus iniEl febrer d'aquest any, la Comissió Especial del Senat d'Enquescis. Per canviar el sentit de les
ta de les Presons Espanyoles presentava un primer balanç de la sipresons cal canviar també el
tuació carcerària. En ell es detallaven algunes dades que, pel seu
sentit del delicte.
interès, creiem convenient de reproduir.
El delicte no és una definició legal, sinó que es refereix a
la conducta de l'home la qual,
Nimbre de reclosos actuals:
com és lògic, ve determinada
10.400 (entre els quals hi ha 395 dones)
per tot un seguit de condicio, Aquests estan dividits entre:
narits externs: l'ambient, tant
penats 4.000
social com familiar, les condi* preventius 6.000 (aproximadament)
cions de vida, els nivells de
cultura i ensenyament, étc. No
Dels 10.400 reclosos actuals, 440 estan inclosos dins l'àmbit
s'ha de jutjar només la persode la perillositat social.
na que ha comès el delicte siActualment a Espanya hi ha 76 centres penitenciaris dels
nó també tot l'entorn social
quals:
queTha obligat a cometre'l. Si
36 estan en condiciones acceptables
no es pot canviar la societat
28 en condiciones.defectuosas
perquè no es produeixi delin12 inservibles (entre els quals, la Model).
qüents, sí que, al menys, s'han
Les quantitats destinades al manteniment dels Centres penitende canviar, els sistemes que
ciaris passen de 80 milions anuals el 1970 a:
aquesta té per la pròpia auto140 milions el 1973;
.
'
defensa. La pena que s'impo1.500 milions el 1977;
sa al delinqüent no pot tenir . 2.000 milions el 1978;
un caràcter punitiu ni tampoc
Hi ha un pressupost destinat a arreglar els desperfectes ocasiovenjatiu. Sota la filosofia del
nats pels motins de 1977, que puja a 2.900 milions de ptes. El Micàstig, les penes imposades
nisteri de Justicia ha elaborat un pla de quatre anys per la consals delinqüents han estat
trucció de nous centres penitenciaris (3 el 1978)
sempre proporcionades a la
gravetat del delicte; el mateix
concepte de pena implica ja
càstig més que reinserció.
* N'hi ha 200 en aquesta situació des de fa 18 mesos I d'altres
Amb un autèntic tractament
des de fa 4 anys.
.

en xifres

L'Hora Socialista/5

L'HORA POLÍTICA
Marta Mata, a més de coneguda pegagoga, és diputada del grup parlamentari de
Socialistes de Catalunya. En base a aquest fet hem solicitat la seva coaboració per
una nova secció de la revista, la crònica parlamentària. Els tripijocs dels passadissos, les manipulacions, tot, absolutament tot, sortirà a la llum en aquesta secció.
Donem, doncs, la benvinguda a la nova coaboradora.
.
•
, -

EL GALLINER
El tràfic, una excusa ridícula
• • > •

Des de el meu escó

Una petita realitat
la cartera,-impenitents comsorri, > pesa; i t'engavanya com l'espe-'
ranca frustada.
retalls de realitat damunt de folis
Dimecres 10 de maig. Ja és
d'informes, cartes de peticions,
de nit quan arrenca l'avió de Baapunts de visites, retalls de diari.
rajas. No veurem més que llums
Anem pensant com ho inquibide plàstic damunt nostre. Però hi
rem a *les Corts i com ho canalitha un dossier que no caldrà més
zarem a través d'interpeacions,
portar amunt i avall: el dels mesmocions, propostes o preguntes;
a les Comissions o al Ple, si pas- tres de l'any 36. Ara tenen seisa la "Junta de Portavoces"...
xanta i pocs anys; conserven la
joventut dels estudiants de la ReTornant de les Corts, el balanç
pública, van ser sancionats el 39,
és tan minso... Mentre fas cua
i amnistiats els que quedaven voper la tarja d'embarcament, telefones dient que ja arribes,t'espelent treballar de mestres a l'escores o camines de pressa cap a
la nacional, com ells diuen, entre
l'avió per si agafes finestreta, la
el 73 i el 74. Però en el moment
cartera plena de papers inútils et
de la jubilació, no se'ls reconeixia
l'antigüetat arrabassada i això vol
dir que tindrien una vellesa d'asilats.
. Maria Izquierdo Rojo, Diputada Socialista per Granada, feia
tres setmanes que havia presentat el problema al Ple, amb un
ímpetu equiparable al dels estudiants de la.II República. El Ministre Cavero va donar, en resposta, un conjunt de raons legals
propi d'abans de la I República.
Segons ell, té raó ''la senora-.
diputado interpelante", però nò ,
es podia reconèixer antigüetat de funcionaris als qui no eren fün-'
cionaris. Sí, que aquells mestres
l
de l'any 36 havien treballaren
-l'escola nacional, én l'administració pública, però els faltava "el ;
requisíto" per a ser funcionaris:
"tomar posesión de su plaza"!
(En temps de guerra havien anat
d'aquí i d'allà on feien més falta,
sense utilitzar totes les pòlisses
E/s mestres de la República: A la fi s'ha fet justícia
que en temps de pau es requereixen) Maria Izquierdo contestava,
amb üna lògica elemental que si
havies estat castigat com a funvionari, amb major raó havies de
. ser rehabilitat com a tal.
Aquest dimecres, la seva ihterpeació, convertida en moció,
ha estat votada: aprovada per
unanimitat.
Mentre sortien els resultats al
taulell electrònic, pensava en
aquells mestres que tindran una
vellesa més digna i en tots
aquells que no la tindran perquè
són morts a la vida p al magisteri.
En nom de tots he anat a abraçar
a Maria Izquierdo, però no ens
hem atrevit a aplaudir.
Ara hi continuo pensant menDEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC
tre escric sota el llum de plàstic.
Un glopet de realitat ha resolt per
les Corts; la parcea era tan petita,
i l'evidència era tan gran...
Però, quant tardarem —o hi arribarem mai?— a arrencar tanta
injustícia arrelada en. la nostra
terra, amb aquest ritme d'avions,
escons i votacions i la mentalitat
d'abans de I República? N'hi
haurà prou amb la Constitució i
l'Estatut per canyiar-hò tot?
A l'avió, després dels avisos,
plastificats en castellà i anglès,.
sona el fil musical de sempre,
- Un diari independent i objectiu, al
perquè no ens espantem amb els
sotracs d'agafar port.
servei dels Països Catalans.
Anant i tornamVde^es-Corts;
agafem l'avió de la Iberia; un altre món. Per fora, planxes de metall pintat; hi ha avions que encara tenen els colors d'abans i d'altres que ja estan. repintàts amb
els colors nous i la corona damunt l'anagrama. Per dins són
igual: totes les variants del plàstic color d'ivori. Peluix roig ales
Corts, plàstic d'ivori a l'avió, es
complementen i tenen el denominador comú de l'allunyament
de la realitat.
Anant cap a l'aeroport, omplint els tiquets del billet, asseguts a la sala d'espera, portem a

CADA MATI LLEGIU

diari
en català
"AVUI

AVUI

AVUI
Un diari per al futur
SUBSCRIVIU-VOS-HI
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MARTA MATA
i GARRIGA

E\ Govern Civil de Barcelona ha tornat a prohibir una manifestació obrera convocada per UGT, CCOO, CNT, CSUT i SU, basant-se
em defectes de forma de la petició i en el fet que un acte d'aquestes característiques podria ocasionar una sèrie de transtorns de circulació i tràfic. També ha denegat el Gobern Civil una manifestació
demanada per Metall, Construcció i Tèxtil d'UGT, vasant-se en els
mateixos problemes de tràfic. En canvi, permís a un acte demanat
per la mateixa central que es farà al camp de futbol del Sant Andreu.
. ,
- .
/ L a introducció del tema circulatori per a prohibir constantment
les manifestacions obreres al carrer ens sembla cada cop més un
recurs fàcil i antidemocràtic per tancar els ulls a la realitat.'
Les centrals sindicals que firmen aquestes peticions, han donat
proves més que suficientes dé maduresa i sentit democràtic urant
els darrers mesos com perquè, si decideixen llançar els seus afiliats
al carrer, la seva decisió sigui respectada.
Al país existeixen greus problemes de carestia de la vida i d'atur.
Al Parlament l'aliança d'AP i UÇD amb Convergència Democràtica
ha engegat a dida una Llei que per fi hauria donat un estatut seriós
de relació entre els obrers i els empresaris. Davant d'aquesta situació, la millor forma que tenen els treballadors de donar suport als
partits d'esquerra i de pressionar per les seves reivindicacions és el
dret de manifestació. Però aquest els és negat, a menys que l'exerceixin e'n llocs tancats, on les paraules reboten amb el sostre.
En canvi, ningú nega al senyor Ferrer Salat, president.de la
CEOE, al senador reial Olarrao al senyor Aguirre Gonzalo, president del Banesto, que es manifestin contra una Llei progressiva.
Per a ser ecoltats per l'Executiu no els calen permisos de Govern
Civil. En tenen prou amb citar un ministre al seu despatx. '..

Euskadi bull
- El Govern continua contemplant el problema basc amb òptica
franquista. Després dels greus fets dels darrers dies, Suàrez ha decidit de llençar una sèrie "d'iniciatives polítiques" no especificades
per aturar l'escalada de violència. Per a fer-ho compta amb dos ministres: Martín Villa a Interior i Ote'ro Nova s'à Presidència; ,-.'
Mentre els empresaris amenacen amb mesures dràstiques, el
que pugui, fer la diplomàcia secreta d'aquests dos ministres ens
sembla una pura maniobra de distracció sense cap mena de possibilitat d'èxit a mig i a llarg termini.
.,.
. :
El Govern d'UCD, precisament perquè s'ha vist obligat a iniciar
els processos autonòmics a les nacionalitats, no creu en llur virtualitat. Vet aquí el seu. error més greu. '--" •
.- . • ;v
La solució per a Euskadi, tal i com estan les coses, només es pot
trobar en el marc d'una autonomia autèntica que responsabilitzi els
bascos dels propis destins, tal com sembla que, demanen majoritàriament. Però això no ho entén, el Govern. El conseller de Governació, Txiki Benegas, ja fa setmanes que insisteix en la creació d'unes
forces d'Ordre Públic d'inspiració i actituds netamerrt basques. Això, que és una cosa que el Govern haurà de concedir algun dia si
les preautonomies arriben a ser autonomies autèntiques, no volen
ni sentir-hò, a La Moncloa. I al costat d'una policia basca cal crear
uns téntics òrgans de decisió bascos em matèria econòmica, d'Hisenda, cultural, de planificació territorial, etc. etc.
Creiem que aquest és l'únic camí per tornar la pau a Euskadi per
més que el Govern Suàrez, malgrat I' escalada de violència, continuï sospirant per un miracle de la diplomàcia secreta dels seus ministres.
.
.
;

L'Arana i els seus "boys
A qui ha hagut de suportar durant llargues estones al diputat
Joaquim Arana mentre parlava de la necessitat d'un socialisme
unit a Catalunya —per descomptat, amb la Federació del PSOE
inclosa— li sorprèn ara veure'l encapçalant una escisió del PSC ex
R. que, en pro d'una actitud antisucursalista s'aboca en braços del
Coectiu Josep Pallach i posteriorment de l'Esquerra Republicana.
Pels qui van escoltar o van llegir la seva intervenció al Cinquè
Congrés en favor d'aquesta unitat, la sopresa no seria menor, si no
coneguessin l'Ara na j tots els qui l'han seguit, inclosos en Garriga
Trullols i en Pere Baltà. El que els passa a tots és que no han superat el trauma que implica treballar políticament en un gran coectiu
per als personalismes. Tampoc no han après d'acceptar la derrotà
que va significar per a ells el Cinquè Congrés del seu partit ja que,
en, concret,TArana pretenia encapçalar la Comissió d'Unificació
socialista i va ser majoritàriament rebutjat. El que els passa,a finalment, és que el grup d'escindits no son socialistes, com no ho són
els del Coectiu Josep Pallach que es van escindir abans. Precisament per aquesta raó fonamental ambdós grups no hi tenien res a
fer ; en un veritable procés d'unitat socialista. , " - - , •
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Moro è vici no

O Moro o reforma
de l'Estat
* : El terrorisme és una notícia tan quotidiana que
correm el perill de parlar-ne amb un sentiment absolutament visceral. La primera constatació sobre la
qual cal reflexionar és la de què fonamentalment té
els seus centres o bé on hi ha problemes d'opressió
nacional o bé on hi ha hagut una o altra forma de fei-.
xisme.
:

En el primer cas estaria
TUIster o Euskadi.
En el segon la geografia del
. terrorisme coincideix amb els
feixismes dels anys 30
(Alemanya, Itàlia, Espanya,
Japó). La solució de les llibertats nacionals i l'adopció de
reformes econòmiques, socials i morals en els països on _
la democràcia no té un ar- .
relament clar és la manera
efectiva de lluitar contra la
plaga. I en portar a termep
aquests programes, destruir
'en èl més íntim de les consciències la idea que per canviar n'hi ha prou amb destruir.
Les actituds basades en l'ús
de la força contindran per uns
moments el terrorisme però
no el resodran.
Aquest és el camí de reflexió que hem d'emprendre decididament els socialistes: la.
reforma democràtica de l'Estat, el dret a l'auto-govem de
cada-poble i un conjunt de
canvis econòmics i socials. La
segona cosa és la d"'explicar"
qualsevol actuació terrorista
dient que a sota hi ha la mà de
la policia inflitrada, la CIA o
l'extrema dreta. Aquestes forces hi poden jugar però ja és
hora que ens fem càrrec que
. per sota hi ha uns homes i
unes dones que es consideren
ells mateixos com a revolucionaris. Que el repugnant fet
dels dirigents del Partido Comunista de Espafia (internacional) condempnant a la
mort a dues companyes, es
pot transformar en actes pit-,
jors qualsevol dia. En altres
paraules que els GRAPO,
PCE(i) i tota la pesca és una
realitat molt greu entre nosaltres també. "Moro è vicino".
La història recent d'Itàlia,
país ara colpejat,.ha de ser
ben significativa si volem
interrompre definitivament els
processos terroristes. La man- ,
ca d'una alternativa viable de
poder ha permès que un mateix partit hagi estat en el poder ininterrompudament i que
mentre la corrupció hi ha anat
entrant, els grans grups eco-1
nòmics lluitessin pera liquidar
el caràcter populista derftocristià. Quan els socialistes.
• entraren en aquella gran esperança del "centro-sinistra" no
tingueren cura de mantenir els
seus contactes amb els moviments de masses fent entendre el gran alè que inspirava la
seva 'actuació. La manca de
diàleg amb els catòlics, les in- .
decisions respecte del Mercat
Comú/ la debilitat, en forçar
l'aplicació de la programació
econòmica, el no lluitar o plegar, pel conjunt de reformes,
etc. foren les fallés dels sòcia- \
listes. Un gran deute històric,
tal como ho acabà d'afirmar el

responsable cultural deIPSI
és el dels comunistes, els
quals preferiren fer patriotis-.
me de partit i erosionar els socialistes que donar suport des
de fora al conjunt de transformacions precisament aconduïda per Aldo Moro. Anys
^després, quan a rel del "compromís històric" Berlinguer
demana una entrevista amb
Moro, la demanda de transformacions ja és molt més reduïda i quan una dura crisi econòmica amb més de 2 milions
de parats limita les possiblitats. Sí, si els socialistes no
actuaren, degudament durant
. el "centro-sinistra", els comunistes durant molt anys han
treballat exclussivament "pel
Partit" i no per canviar les coses fomentant culturalment
una suïcida línia de descrèdit
de tota reforma i d'elogi dels
països de l'Est.
Quines han .estat les dues
postures bàsiques davant del
rapte de Moro? Una, la que
era contrària a qualsevol contacte amb les Brigades Roges
per creure que aniria contra la

"raó d'Estat" a favor de l'afe- bliment de l'Estat. Èl predomini de les lleis havia de ser ab- solut i la consigna central, la
de "llei i ordre". La sostenien
la democràcia cristiana de
dreta i de centre, els comunistes, els liberals, els republi- -,
cans i els socialdemòcrates. -'
La segona postura, denominada "humanitària", era partidària de negociar, encara que no
acceptant res que anés contra
les lleis republicanes però sí
que admetés diàleg sobre diversos aspectes tals com con- ,
dicions de vida dels presos o
alliberament d'alguns presos'
que estaven a punt de complir
condemnes. Aquesta postura '
creia que negar el diàleg era
reconèixer el gran objectiu des
les Brigades Roges "atacar el
.cor de l'Estat". Les brigades•_
cercaven ser tractades com
un enemic frontal la qual cosa
és el reconeixement més clar
del fet que havien encertat.
Aquesta postura "humanitària" era sostinguda pels sòcia- listes, l'extrema esquerra no
'.terrorista, l'ala esquerra democristiana i "Comunione e
Liberazione" i rebutjava que
les Brigades rebessin tanta
importància.

El cadàver d'Aldo Moro. 0 la democràcia acaba amb el terrorisme,
o el terrorisme acabarà amb la democràcia.

da per obligades expulsions.
L'origen de molts brigadistes
de Facultats universitàries
sense perspectives de treball
(Sociologia, Polítiques, etc.) o
be d'un proletariat cada ccop
mé fastígat per l'atur i per
unes estratègies sindicals al
marge dels parats, són fets
que també queden fixats. És el
podriment de tot el teixit social el que apareix i només la
seva regeneració pot donar
lloc a una sortida real. I aquest
ha 'de ser l'objectiu per a la
constitució d'un bloc de progrés format per totes aquelles
forces progressistes que vulGuanyà la primera postura i . ' guin, constituir una alternativa
'real.
Moro ha estat'assassinat. La
raó d'Estat té una altra vícti- , Però ha mort un home. Un
ma. La duresa aparent no
polític que durant molts anys
«amaga la feblesa d'una policia
havia lluitat per l'evolució de
trufada de feixistes o debilitala dreta, per la seva civilitza-

ció. Un home que ja molts anys va estar temptat a ingressar a les files del Partit Socialista Italià però que per l'oposició d'uns "esquerrans" va
haver de desistir. Un home
que no s'ha enriquit. Un home
que no solament tenia l'etiqueta política de cristià, sinó
que ho era. Un home que mereix respecte. Un home pel
qual cal tenir uns sentiments
de respecte, de, reconeixement i d'estima. A l'estil de
Heinrich Hèine i de Vladimir
Nabokov diríem ben senzillament que la seva mort ha de
ser una recapitulació de la
nostra consciència políticomoral, si no volem que la nostra conciència sigui vençuda.

ERNESTLLUCH

Terence Todman, nou ambaixador

L'ull de Washington a Madrid
El Senyor Terence Todman ha
hom fa el que vol. Les flotes soestat nomenat ambaixador dels
viètiques i nord-americanes, les
Estats Units a Espanya.
més importants, es vigilen contíDesprés d'exercir la seva actinuament. El Mediterrà pot ésser
vitat com a sots-secretari adjunt
un dels llocs més conflictius del
pels
assumptes
llatinomón. Ja ho és en la seva extremiamericans, Todman ve a. Madrid
tat Est, al costat del Mitjà Orient.
en un moment crucial pel futur
Soviètics i nord-americans vigide la democràcia a Espanya. Selen els més petits moviments de
rà l'ull de la diplomàcia nordllurs flotes, així com els èxits o
americana per a vigilar una evofracassos polítics. La defallença
lució què, atenint'.present'el; món
de l'aliat italià, submergit dins
en què vivim, és molt important
d'una gravíssima crisi política, fa
pel departament d'Estat, per dique Espanya sigui encara un peó
versos motius.
més preuat dins l'estratègia
político-militar dels Estats Units
, Hi ha, en primer lloc, la pròpia
en el Mediterrà. . '
evolució a Espanya. Després de
40 anys de totalitarisme, ara s'aEn tercer lloc cal tenir present
caba d'estrenar tímidament un - que la situació conflictiva que
procés democràtic els avatars del
existeix des de fa anys a l'Àfrica
qual ningú, no pot preveure. I en
va estenent-se cap al Nord i aruna Europa en perill constant de riba ara, amb el conflicte del Sàdesestabilització degut principalhara èx-espanyol, prop de les.
ment a una crisi econòmica cròcostes sud d'Espanya. No oblinica, tota: situació conflictiva a
dem, tampoc, les tensions a les
Espanya pot tenir repercussions
tensions a les illes Canàries i Pes
insospitades més enllà de les
Açores.
fronteres. Hi ha precedents històPer les dites raons es comprèn
rics no gaire llunyans. Després de
que Washington vulgui tenir a
"l'esglai" de la revolució portuMadrid, com a primer diplomàtic,
guesa dels clavells cal que a
un home de gran experiència
Espanya la situació no s'embolipolítica. Ara bé, el nou ambaixaqui.
• -«dor arribarà acompanyat d'un núvol d'incògnites. Certa premsa
Segonament, el Mediterrà ha
afirma que s'ha mostrat comdeixat d'ésser el Mare Nostrum
plaent amb les dictadures llatinode què parlaven els romans per
americanes, contràriament a l a '
convertir-se en una mar on tot-

política dels Drets Humans preconitzada, almenys cara a la galeria, pel president Carter. En tot
cas, sí que es pot afirmar que el
balanç de la divisió d'assumptes
llatino-americans del Departament d'Estat aquests darrers anys ha estat desastrós per a la
democràcia.
En deu anys, tots els règims
democràtics del "Cono Sur" han
estat esbandits i substituïts per
règims de dictadjra militar. La
nova sèrie negra comença amb
l'enderrocament del president
brasileny Goulart, precisament
quan aquest havia anunciat una
important llei de reforma agrària i
una altra que obligava a invertir
en el país els copiosos beneficis
dels capitals estrangers, principalment nord-americans.
La febla democràcia argentina
fou derrocada per süccesives dictadures militars separades per un
breu parèntesi del duo Peron and
Peron, marit i muller. La democràcia uruguaià, la Suïssa d'Amè-,
rica Llatina es qualificava abans,
traspassà fa poc. El govern progressista del general Torres a
Bolívia fou derrocat pel general
reaccionari Banzer.
Al Perú els militars apliquen la
llei amb. alternatives polítiques
d'estiM^arfcojisa. Però el, cas
més indignat fouja la liquidació

del règim democràtic xilè del socialista Salvador Allende amb la
intervenció, reconeguda pel propi
Congrés dels Estat Units, de diversos serveis nord-americans i
d'alguna coneguda multinacional.
Ara, se'ns diu, les coses canviaran amb la nova política del
President Carter. En tot cas, dirigents polítics i econòmics espanyols donen .una importància
cabdal a l'actitud del govern
nord-americà per l'avenir de la
democràcia a l'Estat espanyol.
Washihgton s'ha convertit en
una nova meca, on fins i tot el
propi Carrillo ha anat a buscar un
certificat de bona conducta. Tothom fa el bon minyó. Però Washington no se'n fia. Todman ve a
vigilar que les aigües no surtin de
mare i, tenint en compte l'aureola que l'acompanya, gairebé segur que vetllarà perquè la roda de
la història no s'embali. Qui sap si
la seva vinculació amb els assumptes llatino-americans no
constitueix una indicació discreta
perquè els pobles de l'Estat espanyol no vagin massa lluny én les
seves aspiracions democràtiques
i socialistes.v
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El resorgiment del
marxisme

vingué l'escàn
"En el proper Congrés del partit, penso
proposar la supressió del terme marxista
de la declaració programàtica ja que considero força negatiu que uri partit socialista
s'anomeni marxista". Aquestes paraules
del secretari general del PSOE, Felipe Gonzàlez, han revolucionat el món polític els
Immediatament, de diferents
llocs de l'Estat i de diferents òrgans dels partits socialistes,
s'han aixecat veus reivindicant la
professió de fe marxista.
En realitat, rera el debat marxisme sí-marxisme no, s'amaga
el
. debat
socialismesocialdemocràcia. Debat que,
com és de suposar, no es resol
amb una discussió d'un parell
d'hores o amb un parell de planes de la revista. Per això ens limitarem aquí a assenyalar alguns
dels trets que ens semblen més
destacables de la qüestió així
com a aportar alguns elements
objectius al debat i l'opinió de
persones directament implicades
—si hi ha algú que no ho està—
en l'assumpte.
Cal considerar, doncs, els següents elements. La intervenció
d'en Felipe Gonzàlez, i ell mateix
ho reóonegué, representà un cert
atreviment, ja qüe, fora de perío- '
de congressual, defensà una esmena als estatuts del partit, la
qual cosa ha representat que al-.
guns òrgans del PSOE demanessin que la seva actuació fos revisada per la comissió de conflictes
del mateix. En els primers dies
del debat, molta gent, i també el
secretari general del PSOE, ha
caigut en l'error de confondre socialdemocràcia i no definició com
a marxista, quan és ben sabut
que el materialisme dialèctic —
que forma part del llegat d'en
Marx— no és assumit pels mili- .
tants socialistes cristians.
També és interessant rellegir
les definicions estaturàries dels
partits socialistes, avui: '
PSOE: Som un partit marxista perquè entenem el mètode
científic de coneixement i dè
transformació de la societat capitalista a través de la lluita de
classes com a motor de la història. Entenem el marxisme com
un mètode no dogmàtic. Ac-

Felipe Gonzàlez, un cert atreviment.

Aquests dies s'escau el 160 aniversari
del naixement de Carles Marx. Menys de
140 anys ens separen dels primers textos
del jove Marx, i encara menys del Manifest.
.
, Fa uns dies sentia Fernando Claudín, en
un acte commemoratiu d'aquesta efemèride, —organitzat per la comissió de cultura
de l'Agrupació Socialista de Madrid, a la
nova casa del poble de Legazpi— exposant
l'opinió que el marxisme havia sofert una
tremenda crisi que havia afectat tot el pensament de l'esquerra, però que era fàcil de
percebre un ressorgiment a partir dels anys seixanta. Certament, penso que és així;
Ens trobem en un tombant en què el pensament marxista, fonamentalment europeu, s'ha mostrat capaç de superar la prova
de foc del dogmatisme tancat i estèril i, en
el seu treball actual, accentua les potencialitats d'anàlisi crítica, començant per fer
crítica d'ell mateix.
. La reafirmació dels mètodes d'anàlisi
que el marxisme posa en peu, es mostra un
cop més en el centre de les discussions en
el si dels partits socialistes, en base al fet

darrers dies. Lès justificacions que el líder
socialista donà a aquesta proposta van ser
les d'obrir la porta a les opcions socialdemòcrates, i fer callar a la dreta quan pretén
espantar l'electorat acusant l'esquerra de
marxista, d'igual forma que abans ho feia
de rojos.

ceptem, críticament, les aportacions de tots els pensadors del
socialisme i les diverses experiències històriques de la lluita de
classes/~
PSC-Congrés: El partit és
una organització política, de classe, de masses, nacional i democràtica de totes les persones que
es proposen lluitar per la consecució d'una societat sense clasr
ses, socialista, democràtica i autogestionària, d'on hagi desapa-.
regut qualsevol signe d'explotació, opressió o dominació de
classe.o nacional. Amb ple respecte per totes les creences
personals, el PSC assumeix el
marxisme com a mètode d'anàlisi i transformació de la realitat.
Partit dels Socialistes de
Catalunya
(PSCPSOE)/projecte d'estatuts: El
partit és una organització política
de classe, de masses, nacional i
democràtica que sorgeix de la
voluntat constituent de les organitzacions socialistes de Catalunya. El partit es proposa com a
objectiu la consecució d'una societat sense classes, socialista i
autogestionària, de que hagi desaparegut qualsevol signe d'ex-*
plotació i opressió de classe o
nacional. Amb ple respecte per.
les creences personals, el partit
assumeix el marxisme com a
mètode d'anàlisi i transformació de la societat.
PSC-Reagrupament: El partit
es defineix per la seva voluntat
de combatre per les llibertats de
Catalunya, per la seva voluntat
d'arribar a una societat socialista
on desapareixi l'explotació dels
treballadors pels detentadors del
poder econòmic, per la seva voluntat inequívocament democràtica perquè sense democràcia no
hi ha socialisme i sense llibertat
no hi ha possibilitat de vida digna

i humana per a les persones.i la
col·lectivitat...
Un primer pas necessari del
debat és el de les definicions. Socialdemòcrata és aquell que vol
només gestionar honradament la
societat capitalista. Socialista és
aquell,que vol enderrocar aquest
sistema. En la realitat, què diferencia una opció de l'altra?: la
pràctica, especialment, la pràctica de govern. Les recents estadístiques diuen que' aquesta
pràctica de govern s'acosta; per,
tant, el debat socialdemocràciasocialisme es fa cada cop més
important i necessari.
'.
Encetem-lo.

que l'estudi teòric sobre les noves característiques dels subjectes del conflicte social i l'esplai en el qual s'enfronten, és avui
una necessitat de primer ordre per menar
una pràctica capaç d'assolir l'anhel col·lectiu de canviar la societat.
Si la realitat és l'augment d'autoritat, la
realitat és que les societats de capitalisme
avançat -com és el cas de la nostra
societat— tendeixen a consolidar i replantejar l'escissió social en classes —i la seva
lluita— entre una minoria dominant/ que
mantó el control de les decisions col·lectives en mans privades, i la resta de la societat, que viu del seu treball i es troba apartada dels centres de poder.
És bo, per això, de recordar, com'ho'fa'
molt ens alliçonava Isidre Molas, que pel
desenvolupament d'una pràctica política
socialista, correcta i justa, "ens cal una
anàlisi marxista de l'Estat, que tingui en
compte els elements de la realitat, i les
tendències en ella inserides".
JOAN REVENTÓS

¥
1) polítiques d'aliances governa-^
Si els socialistes volen govermentals amb la burgesia, aïllant
nar—ha dit el primer secretari del
els comunistes, i 2) seguidisme
PSOE— necessiten dos milions
internacional . respecte dels »Es, més de vots. I per tenir 2 milions
tats Units —amb l'excepció im-.
més de vots cal no declarar-se
portant de Suècia arran de la
marxistes.
guerra del Vietnam.
Si els socialistes volen ser la
, La nostra crítica era contra
primera força política de TEstat
aquesta pràctica, no contra la sohan d'incloure la socialdemocràcialdemocràcia. La identificació
cia en ei seu partit. Això fa temps
de l'una i l'altra pertany originàque ho diu Enrique Múgica.
riament als comunistes. Pels soLes dues tesis es complemencialistes, en canvi, els socialdeten: Taccés^al govern i la.primera
mòcratès, el socialisme reformis-'
força política passa pel trencament del conglomerat governant, ta, no són enemics de classe.
La socialdemocràcia és una de
atraient els sectors més progressius cap al socialisme o cap a " les expressions del moviment so- cialista,_i concretament la seva .
una coalició amb els socialistes.
expressió en períodes de reflux,
Els Socialistes de Catalunya,
en períodes de moviment obrer
en canvi, ens hem proclamat re"a la defensiva". Avui és possible
petidament des del 1974 contrai necessària a Europa, en mig de
ris a la socialdemocràcia i partila crisi capitalista, una. política
daris del marxisme com a mètoofensiva dels treballadors, una
de d'anàlisi política i col·lectiva
del partit (no coma ideologia in- /política pensada perla producció
de transformacions significatives
dividual dels militants).
del capitalisme i que no es deturi
mig termini en la defensa de la
Que hem estat dient fins aparticipació
dels salaris en la ren-'
ara i perquè ho dèiem?
da nacional.
En la mesura que la pràctica
Els nostres "no" a la socialde- socialista o socialdemocràtica ,
mocràcia i "sí'' al marxisme s'han posterior a la 2. a guerra mundial
fonamentat, des del primer. Cor- impossibilitava la unitat de respondència Socialista, en l'esquerra (expressió política del.,
-raons estratègiques i tàctiques.: front dels treballadors) i la indeRaons estratègiques, n'hi ha pendència internacional, essent
dues de fonamentals: la perspec- aquestes dues polítiques conditiva del front dels treballadors ció inexcusable de. l'avanç cap a
com a agent social de les trans- les transformacions socialistes,
formacions socialistes; i la pers- nosaltres preconitzàvem una
pectiva antiimperialista, d'inde- pràctica socialista diferent.
pendència política internacional,
. D'aquí la nostra defensa del
com ,a camí cap a una Europa , marxisme —bandera comuna de
dels treballadors en un món pro- -l,esquerra— i la nostra crítica i digressivament alliberat de tutel-v ferenciació respecte de la pràcti-'.,
les i d'intervencions de les grans ' ca política socialdemocràtica do-potències.,
/
•-*.•. \ minant al centre i al nord d'EuroLa pràctica socialdemocràti-% pa. Els models del.centre i del r
ca de 1948 a 1968 comportava:,^ nord,d'Europa no ens servien ni

serveixen en cap cas al nostre
país....
La nostra crítica, insisteixo, no
era per "la socialdemocràcia",
per la tradició socialdemocràtica
(que es la de Marx i Engels,
Kautsky i els austríacs, Pablo
Iglesias i. Jean Jaurès) sinó que
era una diferenciació respecte de
les expressions polítiques que
aquesta tradició.havia pres en un
context geogràfic 1 temporal concret.
.
; El que va aguditzar el to de la
nostra crítica (i que va fer pensar
a molts que nosaltres consideràvem "els socialdemòcrates" com
a enemics de classe) va ser una
qüestió tàctica d'excepcional importància.
. .
En eljnateix moment que formulàvem el projecte socialista a
Catalunya, sectors prou desperts
de la burgesia avançada del nostre país —repetint un vell intent—
promocionaven un socialisme
domesticat, ala esquerra d'un pal
de paller centrista.que havia de
dominar la política catalana en el
post-franquisme, congelant en
un futur previsible les esperances
de transformacions en profunditat.- - ..-.- .. i'• Aquesta és la preocupació latent en cada línia del discurs de
Joan Reventós a ;les famoses
"Terceres.Vies" v ,'.'-•-.-t
:
Avui aquesta preocupació tàctica, de vegades obsessiva, no
existeix, o no es planteja igualment. El Pacte Democràtic/expressió d'aquella aliança centrista, s'ha desfet.. Els socialistes
convergeixen tots sota una mateixa bandera: la que, per primer
cop a la història política de
Catalunya i del socialisme català,
va sortir al davant el 15 de juny
del 1977.. . .
,\ .
Els espais polítics s'han clarifi-

at, almenys l'espai polític sociaista.

•

. „ - • - . : - .

Cpuè, diem ara?;

Ç .

i Ara és necessari d'insistir en
l'altre aspecte de la posició so: cialista referent a la ideologia, aspecte excessivament oblidat, tàcticament oblidat en.els darrers

ment per això no ens cal amagar
cap ou. Menys que mai fora correcte prescindir de la definició
metodològica marxista. Aquesta
definició actua si més no en.
aquest cas d'element clarificador
i de banc de proves de l'autèntic
caràcter socialdemocràtic dels
qui així es proclamen.
, Alemanya i Suècia son figues
d'un altre paner. Aquí la tradició
socialdemocràtica real està lligada a un moviment obrer majoritàriament inclinat àl marxisme.
Si hem de resumir-diguem
doncs: sí al marxisme i sí a la socialdemocràcia.
La
mitologia
anti-socialdemocràtica, originada als volts
del 1921, està caient en desús.
, En tot cas és una ideologia antiestatista, antiburocràtica i llibertària la que l'està substituint, i
no pas l'antagònic ideal comunista de la lll a Internacional, o de la
IV".
;
.; • - - . .
Igual com els estudiants de;
. París (1968) contestaren amb arrogància "nous sommes tous des
juifs allemands" a les crítiques xovinistes que els adreçaven, ara
socialistes i comunistes podríem
dir a cor: "tots soni socialdemòcratesl". - I no estaríem enganyant ningú ni inventant res de
nou, sinó tornant a les fonts anteriors al cisma comunista.

; El partit socialista no es dogrmàtic, no exigeix professions de
•-•fe, no té bíblia. Què es un sociaílista? "Un socialista —recollia recentment Antonio Guerra de llavis d'un ciutadà andalús— es un
hombrecon vergüenza, que vive •
de su trabajo y no tiene mucho
de que arrepentirse". Excel·lent
definició: un socialista es defineix
:per la seva pràctica, i això implica
que refusa la condemna ideològica dels adversaris. Això implica
també el pluralisme ideològic.
! En el partit dels socialistes hi
lia hagut, hi ha í hi haurà socialistes de tots colors, socialistes revolucionaris i socialdemòcrates.
t Es més: solament els socialdemòcrates de debò estan dins dels
partits socialistes. Els altres, els
Sa Carneiros, els Saragats, els
socialdemòcrates de Madrid, que
fan partits al marge dels socialis-,
tes
i dels sindicats obrers,
aquests sí que no són altra cosa
Quin paper podem jugar
^que avançadetes de la burgesia
dins del socialisme
/
- P/ogressiva,~a voltés jugant, a
Ijesquerra, a cops a un dretanis^ europeu?.
.
m
e extrem (com el PPD portufluès ens demostra)ï quasi sem•"'. Leninesva equivocar el 1916:
^pre a un fervent."atlantismaV
els reformistes , dins del movi\ Justament perquè avui, un,
ment europeu ho eren una lleu^ P clarificat l'espai socialista,'
gera crosta, una'colla de venuts
Podem dir sense embuts que els
als super-benefjcis de l'imperiasocialdemòcrates reals han d'es1
: ' lisme. Els reformistes eren legió;
taren el partit socialista, justa
eren la majoria. La revolució so-

cialista no es podia fer contra els
interessos i les opinions de la
majoria dels obrers europeus. Per
això va fracassar. (Sense que això signifiqui justificar' tots els
trets de la política socialdemocràtica de 1918-19). f
.
v
Avui les transformacions socialistes possibles en un termini
de vint anys a Europa, i de manera especial al Sud d'Europa, no
es poden fer d'esquena als interessos i a les opinions del proletariat del cerítre i del nord.del
continent. Cal arribar al que els
amics del CERES francès anomenen un "compromís geogràfic"
amb els socialistes dels països
més rics, mes que no pas a un
compromís històric amb la burgesia (no n'hi ha prou amb la
Constitució?).
En aquests compromís els socialistes del Sud serem o podem
ser "l'ala caminadora'". Encara
que el dia que els efectes de l'eurocomunisme se sentin amb èxit
a l'est d'Europa, el dia que la primera revolució política triomfi a
Txecoslovàquia, Hongria o Polònia, l'esquerrà del continent podrà anar més enllà del que avui
sospitem, perquè estarà en millors condicions que mai, des del
1870, per resoldre l'anomenat
"problema alemany".

als socialistes abans d'un any, és
a dir, si l'única sortida del país en
la via de la consolidació.democràtica és un govern majoritàriament socialista, els socialistes no
crec que dubtin ni un instant en
prendre aquesta responsabilitat.
Un govern majoritàriament
socialista, amb aliats independents de centre i d'esquerra, i recolzat parlamentàriament per nacionalistes (PNB, PNC) i comunistes pot ser, en efecte, l'única
combinació de govern capaç de
tirar endavant un programa eco-,
nòmic coherent per sortir de la
crisi o per passar-la sense costos
socials inacceptables.
Pot ser també l'única majoria
capaç de practicar la descentralització política.i omplir de continguts les autonomies, la qual
cosa implica un cert grau (un important grau) de ruptura de l'aparell estatal franquista.
A Catalunya aquest context no
fóra contradictori amb uri consell
d'esquerres, amb participació del
partit d'en Pujol i en Roca, si
aquests es decideixen a fer el paper que el PSUC els prega dia sí,
. dia no, que facin. Altrament fóra
un govern d'esquerres pur, amb
participació dels radicals (ERC,
FNC).
Evidentment els costos més
importants d'aquesta perspectiva
els haurien de contemplar els
Es pot arribar al Govern
propis socialistes en un termini
amb un partit marxista?
de 4/5 anys, particularment a nivell estatal, més que no pas a
:
Evidentment els socialistes
Catalunya:
,
poden arribar i arribaran al go;.—govern de crisi econòmica,
vern amb un partit marxista. Tot
crisi que pot alleugerir-se justadepèn de quan es vulgui arribar
ment, a nivell internacional, enal govern —i més val parlar de
torn a là contesta electoral gene"govern" que de "poder", que és. ral subsegüent (1982-83). , =
una cosa més complicada.
' % '. — enfrontarnents. partit-sindi:
Si la manca d'entesa /de la • ' - c a t . . - . - ' • • ' • ' . . - . . • - . ' \ .' • ' < -dreta espanyola lliura el.govern
.* —enfrontament amb" movir\

ments independentistes de base
popular (Euskadi). _
—desgast
pel
"xantatge"
constant que practicarà la dreta
més dura, instal·lada en els poders fàctics.
—pèrdua de pes electoral en
benefici dels comunistes i la dreta, a la volta de 4/5 anys.
Sembla evident que l'execütiva del PSOE està disposada a
córrer aquests riscs: creuen probablement que les compensacions (consolidació de la democràcia, avanços en la transformació de l'estat, reforma fiscal, clima de llibertats públiques, consolidació del partit com a aparell
organitzatiu des del govern) valen més que els costos.
Quina és l'alternativa a "['alternativa de govern"? És una tasca lenta d'implantació en el teixit
social, que permetria d'estar en
condicions d'anar a un govern
netament més avançat i "còmode" d'aquí a cinc anys. Però
aquesta perspectiva potser decepcionaria molts votants moderats. Àdhuc pot pensar-se que no
permetria a curt termini una cristalització suficient de la democràcia i les autonomies, generant
així un inevitable i creixent divorci entre la política i la societat civil. .
.
' És en aquest context que cal
situar "'l'opció pel marxisme. Es
tracta d'una qüestió de principi,
però encara més d'una gestió de
ritme en l'evolució propera de la
política espanyola. .

-
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L'HORA CIUTADANA

•Eleccions a la F.AA.W.i

Una candidatura democràtica
per als barris
Divendres, dia 19 (quan aquesta revista vegi la dents i han d'estar-hi perquè
llum) se celebraran eleccions a nova junta a la Fede- així està configurada la societat en què vivim. El que és imració d'Associacions de Veïns de Barcelona. Hi ha portant és que els partits ens
una candidatura unitària i que intentà que en ella hem posat d'acord en treballar
convergeixin les forces polítiques presents al si de la .conjuntament.Les AA.W. no
F.A.V. Carles Prieto, del PSUC, l'encapçala, i Lluís han d'ésser corretges de%
Reverter, del PSC, va de sots-president. Ells ens par- transmissió dirigides per cap.
partit, sinó qué els militants
len de la importància d'aquestes eleccions.
de partits han de treballar-hi

Policia a les Rambles
Malgrat el molt que s'ha escrit
sobre els que provoquen els aldarulls a les Rambles, no s'ha pogut
esbrinar qui hi ha al darrera. Queda clar que hi ha hagut delinqüents habituals entre els que
trencaven vidres de comerços i
establiments i sembla que els
bars de la Plaça del Bon Succés
han estat lloc de trobada d'alguns d'aquests esvalotadors, segons fonts fidedignes.
El PCE(i), acusat habitualment
dels avalots, ha indicat ja en més
d'una ocasió que, tot i ser cert
que han llençat còctels molotov i
han creuat autobusos per a impedir el tràfec, hi ha altres que in-

tervenen sense cap control:
"Nosaltres comptem els còctels abans de començar qualsevol acció i després passem revista, i en més d'un incident hi ha
hagut més còctels dels que
havíem llençat".
La presència fixa de policia a
les Rambles, reclamada pels comerciants, no ha complagut del
tot els ciutadans que van a passejar o que, senzillament, han de
passar-hi. Honri ha parlat de mal
menor, però hi ha qui.ha assenyalat que l'actitud alarmista deia premsa més conservadora ha
abonat la decisió presa pel Govern Civil. (Foto C. Esteban).

Carles Prieto:
-Les AA.W. han de
readaptar-se a la nova realitat
democràtica que arribarà amb
les eleccions municipals. Han
d'ésser un canal de participació del ciutadà en la vida municipal que vagi més enllà de
la tasca reivindicativa duta
fins ara. S'han de crear més
associacions i fer-les-hi agafar
un àmbit més popular per superar el sostre a què han arribat. Hauran de centrar-se en
uns nous àmbits geogràfics
més petits i concrets; les associacions de carrer haurien
de desaparèixer.
—Quin futur haurà de tenir
la Federació?
—Bstèm parlant de futur en
un marc democràtic quan les
municipals diuen que no seran
fins al març del 79; del que
passi en aquest temps dependrà molt el futur de les AA.W.
La Federació ha de retrobar el
seu nou paper d'ara i del futur,
ha de propagar la funció social
de les AA.W. i impulsar la
participació popular. En la no- .
va carta municipal que es re, dacti després de les eleccions,
les A A . W i les entitats ciutadanes han d'estar reconegu- .
desN oficialment com a canal
de participació municipal dels
veïns i hauran de tenir respon-,
sabilitats, com' ara proposar
els equipaments i serveis que

necessita un barri determinat.
—Quin paper han de jugar
els partits a la Federació i a
les AA.W.?
- —Els partits han de treballar a les AA.W. com organitzacions de masses i unitàries.
Han de tenir una política; a
aplicar, en elles, al marge de
les creences polítiques pròpies, que sigui unitària.

Lluís Reverter:
—La Federació hà de continuar essent un vincle de traspàs d'experiències i de coordinació entre les diverses associacions de veïns: Volem també que ofereixi serveis als barris, com arquitectes, advocats,
etc, per tal que es puguin portar solucions als problemes
que sorgeixen i no limitar-los
a simples reivindicacions, com
fins ara: no ha d'ésser el paraigües de tots els. problemes
com en certa part ha estat. Ha
d'ésser l'interlocutor vàlid dels
veïns
amb
l'Ajuntament;
aquest diàleg; però, serà substancialment diferent en l'etapa actual i amb el proper ajuntament democràtic.
—Quin creus que ha d'ésser
él paper dels partits en les
AA.VV. i al si de la Federació?
—A la junta que presentem
hi ha gent de partits i indepen-

de cara a un. moviment de
. masses unitari i fort. Les
AA.W. són un.bon lloc per a
l'intercanvi d'idees i de pro-,
grames entre els diversos partits democràtics. Els partits
han d'incidir-hi però sense un
' afany dirigista.
—Quina funció creus que
tenen avui les AA.W.? . , '•,'
—Crec què hem de diferen-:
ciar la funció de les AA.W. en
el marc actual d'uns ajuntaments no-democràtics, en què
moltes vegades han jugat un
paper de suplència d'aquests
ajuntaments i el marc dels futurs ajuntaments elegits pel
poble. La funció en aquesta
segona etapa ha d'ésser la de
canalitzar i impulsar la participació en el control popular i
en accedir a les juntes municipals de barri; el sèu paper no
haurà de limitar-se, com ara, a
la simple reivindicació, sinó
que hauran d'ésser el vehicle
d'exposició dels problemes i
les iniciatives del barri davant
dels nous ajuntaments. Per altra banda, les AA.W. han de
potenciar molt més que fins
ara la vida associativa als har~ris, la gent es troba sola i cal
', impulsar festes de barri, casals de cultura, centres populars, llars d'avis i moltes coses
més que facilitin a la gent el
'trobar-se i el participar en les
qüestions del barri. ;>?,

Reconstruir el moviment urbà

La Federació d'AA.W. i el seu paper en la vida
municipal (II)
La renovació dels Ajuntaments i el pas de la seva gestió a mans de les forces obreres, populars i democràtiques,
és una eina de primera línia
per a recobrar l'entusiasme
polític del conjunt dels treballadors i interessats en les tasques democràtiques. L'Ajuntament, les juntes de veïns o
de districte, seran una anella
més propera al poder estatal
que el poble té davant seu. El
treball i la gestió que en el seu
si és porta a terme per part de
l'esquerra és un element de
primer ordre per interessar els
treballadors en el procés democràtic, i alhora, un arma
importantíssima per iniciar la
reforma de l'Estat i de la societat a l'Estat espanyol i a
Catalunya.
. Vet aquí perquè UCD i el
gran capital volen retardar les
eleccions municipals: per por
que la dinàmica generada per
socialistes i comunistes, a
més de reduir la capacitat de
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maniobra de la dreta a l'Estat,
intensifiqui la voluntat de canvi social i polític del poble, la
qual cosa pot desplaçar UCD
del poder.
Els socialistes ens hem de
plantejar com crear les condicions polítiques en el si del
poble, que el facin descobrir
que a la batalla de les municipals s'hi lliuraré una important
batalla de classe i democràcia.
Per a nosaltres, és indispensable reconstruir el Moviment
Urbà i les mobilitzacions populars responsables. Sense un
Moviment Urbà actiu i responsable, el creixement de
l'absentisme es donarà millor,
i això afavoreix la dreta; amb
un Moviment Urbà capaç de
mobilitzar responsablement el
poble, capaç d'interessar-lo
per la. resolució organitzada i
democràtica de les seves necessitats, l'esquerra s'enfor=
teix, i amb ella, la democràcia
i el poble.
Per tot això, els Socialistes

ens plantegem de lluitar activament per fer sortir el Moviment Urbà de la seva crisi actual, estabilitzar el seu paper
en la lluita ciutadana i fer-li jugar un paper actiu i estable en
les tasques democràtiques de .
Catalunya.
Dlaquí la importància que, per
als socialistes, té el treball a
les Associacions de Veïns i a
la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona.
Aquesta estructura que ara 1a. rà eleccions per adequar la
correlació de forces que hi ha
a la ciutat i al Moviment Urbà,
és una peça clau de la vida
ciutadana i él PSC ha de
donar-li una importància elevada per les següents raons:
a) Perquè la F.A.V. pot jugar i ha de jugar un paper actiu en la reconstrucció del
conjunt del Moviment Urbà,
sempre i quan no es converteixi en.un parlament de debat
polític general i assumeixi la
' funció de dinamitzar la vida

associativa del Moviment Urbà.
..
b) Perquè ha de canalitzar
les relacions de les diferents'
Associacions de Veïns amb
l'Ajuntament.
." ,c) Perquè ha de redefinir
les noves funcions pràctiques '
i polítiques de les Associacions de Veïns i altres entitats
associatives en relació al futur
Ajuntament democràtic.
d) Perquè de la correcta intervenció de les forces de <
l'esquerra ala F.A.V. se'n derivarà la .construcció d'un moviment urbà interclassista, capaç de ser un efectiu bloc de
progrés i democràcia a
Catalunya, dirigit per les forces querepresenten els interessos democràtics i socialistes.
. La relació entre el Moviment Urbà i les tasques municipals ha de ser cada cop més
estreta. D'aquí que els socialistes hem de tenir un pes es- .
pecífic en el si del moviment -

Urbà, per tal d'evitar que caigui en mans de polítics demà-,
gògics i aventurers. Alhora, és
. necessari que la nostra activitat a l'Ajuntament democràtic
compti amb la participació activa i autònoma del Moviment
Urbà. Res seria tan negatiu
com que es donés un perillós
divorci entre Moviment Urbà i
Ajuntaments democràtics. Els
socialistes som els més interessats a evitar aquest divorci
i a fer que el Moviment Urbà
tingui un pes real per forçar
els canvis democràtics i les reformes materials i socials que
volem dur a terme, tant des
del mateix Moviment Urbà
com des dels Ajuntaments democràtics. Ara, del que es
tracta es de definir quin és el
paper exacte que donem a les
Associacions de Veíns i al Mo-viment Urbà en el nou present
democràtic.
'
1
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L'HORA CIUTADANA

•Al Turó de la Peira, els veïns volen habitatges dignesi

Les "Viviendas protegidas", protecció d'especuladors
Amb uns 2 5 . 0 0 0 habitants, una manca quasi total
d'equipaments i molts problemes d'origen, el Turó
de la Peira és un altre d'aquests barris monstre construïts a cuita-corrents per donar aixopluc als milers
d'immigrants que venien a treballar a les grans concentracions industrials, concretament a Barcelona.
El franquisme, amb un gran desplegament de demagògia i grandiloqüència havia aixecat gratacels amb
milers de pisos amparats en una protecció, oficial,
pagats amb diners del fons públic i deixats en mans
d'un pocs propietaris que han anat explotant aquesta "protecció'' estatal amb el xanxullo de la "renta limitada".
..-•...
t-_.
.....

rer) amb un grau d'humitat i
de manca de' ventilació que
els fan humanament inhabitables. Es donà el cas entre
anecdòtic i tràgic d'un difunt
que hagueren de treure dret i
sense taüt de casa seva perquè d'altra forma no passava
per l'escala. Com deia una veïna d'un d'aquests sòtans "allò
són búnkers, construïts pel
búnker".
Els llogaters d'aquests pisos intentaren fer-hi algunes
reformes per convertir-los,
com a mínim en habitables,
però es trobaren amb l'impediment del senyor Sanahuja o,
a canvi, amb l'obligació de
costejar les obres la seva butxaca i, a més, d'abonar a l'amo una certa quantitat per la
reforma. Alguns optaren per
fer les obres d'amagat sense
demanar permís a ningú.

de molts) in-eternum, cobrant
. A l'any 53, l'empresa C0uns lloguers molt baixos (d'aSOSSA iniciava la construcció
quí la protecció de vivendes
de 5.000 vivendes, d'entre 58
i 70 metres quadrats, àcollint- . "socials"), però que quan s,ós
propietari de tot un barri rese a la llei d'habitatges "bonipresenten a la llarga una bona
ficables" que anys més tard es
inversió. La protecció oficial
convertiria en llei d'habitatges
del franquisme
consistia,,
."sociales". El nom de l'empredoncs, a donar una sortida a
sa respon a les sigles de
"Construcciones Sociales Sa- ' les immobiliàries i als especuEspeculació segon
ladors, costejada amb diners
nahuja S.A.". El tal Sanahuja,
"
round"
de l'Estat. Els beneficis no
també anomenat el "virrei del
Turó", ha ingressat, els seus , acaben, però aquí; des que foren construïdes ijlurant 20 abons milions, a les espatlles
Amb tot això, els 20 anys.
d'uns habitatges que l'estat . nys els habitatges protegits
de la renda limitada han anat
no pagaven impostos tributafeia per "protegir, els necessipassant coincidint amb el deris, i al cap d'aquests anys
t a t s " . •.
.. !-.
teriorament progressiu- dels
. El sistema d'enriquir-se a - amb el pagament dels impos"habitatges, i en fa tres Sanatos la renda limitada passa a
les ..„. espatlles ' d'aquestes
huja començà a pujar els llorenda lliure i el propietari pot
"obres socials" nò és massa
guers. Encara en vida del diclegalment augmentar els llocomplicat: Els habitatges costador, els veïns intentaren atuguers.. ~" .
taren en aquell temps 50.000
rar aquest augment i convocapessetes cadascuna; , l'Estat ,
ren una assemblea que fou
,en. posava 30.000 i les - Búnkers plens impedida per la policia per un.
20.000 restants el propietari
v
defecte "de forma" en demad'humitat
nar el permís.
' que se les quedava (en aquest
cas Sanahuja); aquest feia pa-,
En els últims mesos, Temgar 10.000 pessetes d'entra- , , En l'afany especulador de '. presa ha enviat als pisos insr
da als llogaters als.quals ar- J'émpresari han arribat a
pectors - per. ta^ de descobrir
rendava el pis, amb la qual collogar-se^ baixos, sòtanos i . . les obres que s'han fet sense
sa amb solament 10.000 péssots- sòtans (alguns, tres pi-•>• permís; aquestes obres il·lesetes era propietari d'un pis (o
sos per sota del nivell del cargals són motiu de desnona-

AL PEU DEL CARRER

El Turó, el feu d'una immobiliària
ment segons la llei. Aprofitant
l'augment dels lloguers produït en els últims temps, les
intencions especulatives de
Sanahuja han entrat en una
nova fase: amb l'amenaça de
desnonament al fons, legalitzar les obres fetes sense
permís a canvi d'un augment
del lloguer, o bé vendre els pisos als llogaters per 400 ó
450.000 pessetes (en un principi n'havia demanat fins a un
milió), malgrat que la llei fixa
un màxim de venda per a
aquestes
vivendes
de
200.000 pesetes pessetes.
À partir de desembre passat i per mitjà de l'Associació
de Veïns del Turó, Vilapiscina,
R.AIbó,; s'inicià la confecció
d'un dossier en el qual s'estudia la situació legal dels habitatges, el control del seu futur
que comporta l'elaboració
d'una nova llei d'estatges socials que derogui l'actual que
no recull, ni de bon tros, les
necessitats populars i l'organització del moviment popular
al barri. Tot això ha de comportar donar, una sortida al
barri . Tot això ha de comportar el donar una sortida al bar-

ri que vol dir una remodelació
del Turó que porti als seus
veïns un habitatge digne i en
condicions en un barri que ha
de fer-se de nou.
El paper de l'Associació de
Veïns del Turó ha estat important i decisiu al front de l'organització i la coordinació de
tots els veïns del barri, mitjançant assemblees d'escala, enquestes, étc. Alhora s'ha iniciat la negociació amb l'empresari Sanahuja, el primer
punt de la qual és la legalització, sense augment de lloguer,
de totes les obres que responguin a l'acondicionament mínim sanitari i d'habilitat dels
pisos i que no afectin a la seva
estructura , . fonamental,
paralitzant-se les visites d'inspectors i totes les actuacions
legals que volia emprendre
Sanahuja.
- La reforma de la vella "Ley
de Viviendas de Protección
Oficial" de l'any 63, no pot
continuar, "protegint" com
fins ara solament els especuladors i immobiliaris que d'ella
se n'han aprofitat.

XAVIER CAPDEVILA

Un nou funcionament per als futurs ajuntaments

Què faran els socialistes
l'endemà de les municipals
Un cop elegits els regidors
• municipals, aquests es reuni- .
ran en ple, segons la llei elecv toral municipal, i escolliran
entre ells l'alcalde. Si, en pri-'
mera votació, un dels candidats (que hauran de ser els'
primers de cada una de les
candidatures representades)
obté la meitat més un dels
vots dels regidors, aquest serà
. proclamat alcalde. En el cas
^ que cap candidat obtingui el
nombre de vots suficient, serà .
proclamat alcalde el primer
candidat de l'opció amb més
vots populars.
T
Els socialistes proposarem
'"; pactes amb totes les forces de
progrés avui representades a
l'Entesa dels Catalans (del
centre-esquerra
fins
a
- l'esquerra revolucionària) per
tal de donar suport per a l'alcaldia al primer nom de la ,
candidatura que, entre les •
" progressites, hagi obtingut
més vots en cada municipi..
Així aconseguirem barrar el
pas als qui pretenen continuar
amb les coses tal com estan.
.. També aconsellarem aquest

comportament a tots els regitament democràtic, després
dors elegits com a candidats
de la proclamació del batlle,
d'agrupacions locals d'elec, els consellers socialistes, juntors de caire renovador, protament amb la resta de consegressista i autonomista.
„ llers democràtics, presentaran
Igualment.
proposarem
les línies fonamentals del pacpactes de progrés per l'eleccióte de govern elaborat prèviadels diputats "provincials",,
ment i que recollirà lès condiper tal de compensar un sistecions bàsiques entre els proma d'elecció que. afavoreix el
grames presentats a cada locaciquisme i la dreta.
calitat pels partits democràtics, autonomistes i de proTots els consellers i batlles
grés. Aquest pacte de govern
socialistes faran declaració
haurà de basar-se necessàrianotarial dels seus béns partiment en:
culars, al moment de la presa
de possessió. Els batlles hau1) Una_evaluació dels greus
ran de tenir dedicació plena a
problemes del municipi.
l'Ajuntament, en els municipis
2) Un recompte de recurde més de 2.000 habitants.
sos disponibles o que es puEls regidors hauran de tenir
-, guin obtenir.
unes hores de treball dedica3) Una selecció de priorides al consistori que hauran ,
tats d'actuació. . . »
de ser retribuïdes,, o bé conce4) Un compromís davant
dides per l'empresa on trebadels ciutadans referent a la
llin..
,.--. .
,
.
manera com l'Ajuntament els
La primera tasca dels con. informarà periòdicament i es-.
sellers i batlles socialistes serà ~
tablirà contactes amb els
endegar una nova relació en-,
grups i associacions cíviques.
tre Ajuntament i poble i una
Una altra qestió important
nova moral de treball entre els
és que els batlles no han de.
funcionaris. '
tenir un poder presidencialista
En el primer ple de l'Ajun- -. sob.-e les corporacions ,! els

municipis. Per això,* encara
que la llei local vigent els atorgui aquest poder, els batlles
socialistes s'ajustaran a les
decisions, preses majoritàriament pels consistoris i establiran . contactes permanents
amb les entitats i associacions
ciutadanes, les quals estaran
representades en el ple i tindran informació puntual, des
del primer dia, de la marxa del
govern municipal (salvat el
que es refereix a: í'ordre del
dia, i resolucions de les comissions permanents i executives) així com podran assistir a
les reunions de les Comissions del Ple creades en torn .
de serveis específics. Caldrà,
per tant, instrumentar la participació d'associacions i entitats interessades en aquesta
participació en el govern, local.
, ~De seguida - que s'hagin
constuït, els nous ajuntamentes hauran de revisar Testat
de comptes municipals, fentne una declaració pública. Simultàniament,
l'Ajuntament,
confeccionarà i farà arribar a

totes les famílies del municipi
un full explicatiu del pressupost ordinari vigent, en termes
entenedors i agrupant les despeses per serveis finals (Sanitat, Educació, Obres Públiques, Esports, etc).
Els nous ajuntaments s'adreçaran a les institucions de
crèdit presents a la comarca
(especialment a les caixes
d'estalvi) per tal de reclamar
llur col·laboració en el finançament de les obres i serveis
locals.
L'Ajuntament farà una relació o estudi dels principals
problemes creats en el municipi respectiu per la crisi econòmica, (petites, empreses,
atur, preus, agrícoles, beuqes
escolars, assistència social) i
s'oferirà coma mitjà, de pressió i solució dels problemes
burocràtics amb l'Estat, establint un programa especial i
dedicant funcionaris específicament per a la resolució d'aquests problemes.

PAU RIVAL
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El 21 de maig eleccions

Partits, sindicats i 'Càmaras Agrarias"
En una anàlisi sobre aquest tema cal partir d'una diferenciació de l'asumpte a nivell estatal i a nivell de Catalunya perquè tan el sorgiment de la
Unió de Pagesos i d'altres sindicats a nivell estatal
com els lligams entre els sindicats i els partits tenen connotacions diferents.
La primera dada que hem
de tenir present a nivell de
l'Estat són els resultats de les
eleccions del 15 de juny en
els que es veu que a les
províncies agràries els partits
d'esquerrà brillen per la seva
absència i que per tant, són un
feu de la dreta (en pugna AP i
UCD). Aquesta realitat és

molt determinant per explicar
la participació dels partits
d'esquerra en aquestes eleccions, que poden semblar antidemocràtiques, a uns organismes de tipus corporativista.
Pel que fa referència al PCE
s'hijunta el fet de la seva estratègia que és la de la participació en qualsevulga confron-

tació electoral. Respecte el
PSOE, i per extensió el PCE, a
més de no trobar-se marginat,
és la de donar-se a conèixer
en els medis rurals ja que en
el curt interval de les eleccions del 15 de juny no s'hi va
poder arribar amb la suficient
força. Aquesta lògica que és la
que ha motivat als partits a
participar, és la que també explica l'opció que han pres els
sindicats agrícoles a nivell estatal (segons mitjans pròxims
al ministeri d'agricultura els
guanyadors de les eleccions
serien en primer lloc els independents (FISA-UCD) i sego-^
na seria la FIT (UGT), i en ter-

cer, lloc quedaria la Ohión de
Agricultores del Estado Espanol),

Catalunya, Unió de
Pagesos i boicot
Per comprendre la resolu-.
ció de la Unió de Pagesos de
boicot a les "Càmaras Agrarias", la opció política-sindical
més difícil en una confrontació electoral, hem d'analitzar
el caràcter d'aquest sindicat.
La Unió de Pagesos és el moviment sindical pagès més important de l'Estat pel seu
nombre i per la consistència
dels seus dirigents.
La Unió de Pagesos ós fonamentalment un, fort movi-~
ment de la pagesia catalana,
de denúncia de la situació
econòmica, un moviment al
qual s'han agafat una gran
quantitat de pagesos ja dés
d'abans de la mort del dictador.
Aquesta és la realitat d'unes preteses eleccions democràtiques (qüestionades ja
d'entrada per. la inacceptable
confecció del cens) que no
són ni unes eleccions sindicals
ni unes eleccions que donin
claredat i racionalitat a l'Administració Agrària. Per això la
Unió de Pagesos ha pres el
camí de la denúncia, la qual.
s'ha concretat en un boicot a
aquestes eleccions (al-'50 %
dels municipis de la província
de Girona i Barcelona, al 35 %
de Lleida, L a 48 pobles de
Tarragona, no s'han presentat
candidatures) i l'abstenció activa el dia 21 de maig.
. Aquest boicot i aquesta
abstenció de la Unió de Pagesos no és "miedo a las urnas"
sinó respecte a là democràcia, perquè els pagesos de
Catalunya "no han volgut participar en una farsa d'eleccions
que, repetim no son sindicals i

Què són les" Ca maras Agrarias"?
Les "Càmaras Agrarias" es
crearen per un decret del 15 de
juny de 1977, precisament en un
moment en què el Ministre d'agricultura era el senyor Abril
Martorell. El seu objectiu, segons
fonts oficials és el de la "democratització de la representació
dels agricultors". Es pensa fer
una cosa a imatge de països europeus: França, que és un país
absolutament centralista.
Ara bé, de ban començament
hi hagué tanta oposició en
aquest primer Reial decret que
tingué que "arreglar-se" amb un
altre Reial Decret i amb una ordre ministerial, després de llargues negociacions entre el senyor Abril Martorell, el Sr. Lamo
de Espinosa (que era sotssecretari d'Abril Martorell quan
aquest era Ministre) i partits polítics.

Anatomia de les
"Càmaras"
El més important per veure
què és aquest "sindicalisme democratitzador" que ens vó de

Madrid és veuré quines són les sentativitat d'aquestes eleccions Les "Càmaras" d'avui i
el tenim en que a Mataró, el canseves funcions i quina és la seva
les "Hermandades" d'ahir;
tant Peret pot ésser escollit i pot
representativitat.
votar
perquè
hi
té
una
petita
exEn quant a les funcions, d'anÉs necessari recordar el paper
tensió de terreny. Però les princituvi les "Càmaras" tenen funcions de representació sindical, pals acusacions venen de què, si de les antigues Hermandades les
es volgués fer un autèntic sindi- quals també tenien la misió de
d'administració tècnica (l'article
cat
haurien d'ésser els que treba- representació dels interessos
tercer diu: "Igualmente, las Càmaras Agrarias podran desar- . llen a la terra els qui hi participe- agraris, igualment tenien aquesta
rollar funciones de caràcter téchi- sin, però tal com ha quedat es- ambivalència de funcions sindico delegadas por la Adminjstra- tructurat pot votar tothom que cals,'administratives i de l'admición Central o por los órganos tingui una mínima relació amb el nistració, local. El seu mecanisagrarios de gobiemo de los Entès camp (ENHER per ficar un exem- me, igual com ara, permetia una
autonómicos de entre las funcio- ple significatiu, podrà votar a representació pagesa als municines que tengan específicamente molts pobles de Catalunya) i això pis i una representació política a
transferidas") i moltes d'altres desvirtua el que ha d'ésser un au- nivell provincial i estatal la qual
funcions que en quasi tots els tèntic sindicat pagès. D'altre cosa permetia un autèntic con-,
països europeus realitzen les ad- banda el cens a nivell local està trol de la societat rural. Recorministracions locals (reparació de molt mal fet, i pel que fa referèn- dem l'exemple aparegut darxarxes de sèquies, camins, guar- cia a nivell provincial i estatal no rerament a ía premsa de la saga
deries rurals, serveis de lluita està tan clar qúe els sindicats pa- dels Rosón.
contra glaçades, incendis, etc, i gesos puguin ésser-hi presents. . Amb aquest record no és
qualsevols d'altres que siguin Un altre aspecte és que els ano- estrany que el pagès malfiï de les
menats "organismos de interès "Càmaras" d'avui en dia i que
acordats pels plens, etc)..
Pel que fa referència a la re- agrario" poden participar-hi (en1 aquestes no tinguin per finalitat
presentativitat, el que ha obligat aquests organismes hi entra tot la defensa dels interessos dels
al govern d'UCD a donar un ba- aquell que tingui interessos agra- pagesos i sí que tinguin com a
ny democràtic al camp és la pers- ris àdhuc intermediaris, escorxa- objectiu el control de la societat
•
pectiva d'entrada al Mercat Co- dors, etc). Tot això és una visió rural.
corporativista
de
la
societat
que.
mú, on les organitzacions profesM.A.
sionals (sindicats) tenen un pes és un viu reflexe de ta millor tra.relevant. Un exemple de la repre- dició franquista.

que tampoc defensen els seus
interessos...

.-••"•-.-.

Els pagesos a més de prendre aquesta opció han eaborat
una alternativa que ha trobat
el recolzament dels pagesos
socialistes. Aquesta alternativa passa per üha racionalitza-,
ció de l'Administració Agrària.
Fins avui aquesta administració ha estat centralista, burocràtica i no ha donat resposta
a les necessitats actuals de la
pagesia. . Davant d'aquesta
realitat es demana una admi- "
nistració
descentralitzada,
funcional i a la vora de la pagesia. Aquí cal remarcar que
en un procés cap a la autonomia el paper de les "Càmaras
Agrarias" complica là transparència administrativa, doncs
aquí a Catalunya ens podríem
trobar amb l'administració de
la Generalitat, l'administració
central i l'administració de les
"Càmaras Agrarias"..
Els pagesos sí que volen i
necessiten unes autèntiques
eleccions sindicals agràries
per saber qui és qui dins el panorama sindical agrari'català.
La Unió de Pagesos va néixer
amb esperit unitari i confiava
arreplegar al seu si l'inmensa
majoria dels pagesos catalans. Aquesta bella inspiració
"del sindicalisme s'ha trencat
per' l'aparició dels ^sindicats
grocs, lligats molts d'ells a in-^
teressos de les forces de dre^T
tes. Donada aquesta realitat,
la Unió de Pagesos-creu que
és imprescindible una autèntica confrontació electoral de
tots els pagesos per a saber
quina és la veu deja pagesia
catalana.
. ' ^_ r

MARIAARRÉS

•!Des del
nostre
despatx"
PRÀCTICA PROFESSIONAL
I LLUITA IDEOLÒGICA
Xerrades mantingudes amb
amics; tot parlant de les
-lluites obreres i populars
viscudes1 des d'un despatx
• laboralisU

: DOPESA
GRUP «MUNDO» D'EDICIONS

L'Hora Socialista/12

L'HORA DEL TREBALL

•1er. Congrés de CCOO de Catalunyai

"Per treure Catalunya
de la crisi"
Fa uns anys era molt corrent anomenar Barcelona
la "ciudad de ferias y congresos". Ara aquest adjectiu
s'apropa més a la realitat, doncs a més del fet que en
aquests moments els .congressos de les organitzacions populars se celebren a la llum del dia, aquests
se succeeixen un darrera l'altre. Aquest mes de maig
està especialment ocupat (el de l'STAC, el de les
CCOO de Catalunya, i del 25 al 28 el de la UGT a nivell estatal que vindran a Barcelona a celebrar-lo).
Després de molts anys de.
lluita clandestina, després,de
passar a ésser un sindicat,
després d'haver.participat en
les eleccions, sindicals; les
CCOO de Catalunya han celebrat aquest cap de setmana el
seu primer congrés ón el qual
han participat, segons fonts
de la central sindical, uns
1300 delegats. Totes les sessions han estat a porta oberta,
la: qual cosa ha ofert la possibilitat als observadors de
quantificar la minoria que està .
treballant en el si de les CCOO
i que s'aparta de la línia que
és podríem dir, ortodoxa. >

. Concretament una sisena
part dels delegats han mantin. gut votació rera votació la se. va oposició a les postures oficials de les ponències. Aquesta minoria formada, per militants de la LCR, MCC i Bande, ra Roja ha aconseguit 5 llocs
a l a Comissió executiva formada, aquesta, per cinquanta
- membres. Veiem el resultat de
les votacions per als càrrecs
- dirigents ,en els quals José
Luís López Bulla va sortir ree• legit Secretari General amb
799 vots a favor, 22 en contra
i 72 abstencions. De primer
caldria dir que aquestes vota-

Els punys en/aire per dir "sí" o "no'

cions es realitzaren arrià alçada en haver-hi només una llis-'
ta, per tant l'única possibilitat
era dir sí ò no. El Consell Nacional, format, per 200 membres resultà escollit per 645
vots a favor; 82 en contra i 81,
abstencions..El Consell executiu que, com ja hem dit, té cinquanta membres, resultà escollit amb 660 vots a favor,
105.en contra i 72 abstencions.,.
"
^
S'aprovà una proposta se-,
gons la qual la representació
catalana al proper congrés de
CCOO a nivell estatal estarà
' formada'pels 200 membres
del Consell Nacional.
. _
Aquests resultats, juntament amb les votacions de les
esmenes, ens permeten de
qualificar aquest congrés com
el congrés del continuisme,
. gairebé no hi ha hagut modificacions i ha confirmat la gran
influència del PSUC en el si de
les CCOO.. ...
Un dels canvis importants
que es trobaven inclosos a la
ponència d'estatuts era el d e ,
potenciar la incompatiLilitat
de càrrecs sindicals amb la representació
parlamentària.
Aquesta proposta fou rebutjada per 715 delegats en contra, 1 13 a favor i 72 abstencions. En definitiva, tant.
aquesta com totes les altres
votacionssobre temes qüé representessin un cert trencament de la Jínia duta fins ara,
foren ' absolutament
derrotades.
Una característica d'aquest
congrés —a part d'ésser ambulant, car cada dia les sessions se celebraven a un lloc

L'Hotel Princesa Sofia fou l'escenari de la primera sessió del
primer Congrés de CCOO..(Fotos Tomi).
diferent—, ha estat la gran
unanimitat existent entre els
delegats per demanar la dimissió d'en Tarradellas. Cosa
que ja es produí a la manifestació del primer de maig. D'altra banda també hi ha hagut
unanimitat en substituir-lo per
en Josep Benet. En una roda
de premsa que se celebrà, López Bulla digué que "a CCOO
sentim una gran estimació per
en Benet. Molts recordem les
seves xerrades d'orientació
sindical l'any 64 i a l'Assemblea de Catalunya. Però res
més". La base i la direcció, en
aquest cas, no estaven massa
d'acord.
De les intervencions que
s'han produït al llarg de les
sessions és important desta-

car les valoracions positives
que, es feren del treball que
s'està duent a terme juntament amb la UGT. Tots coincidiren en aquesta valoració,
positiva i els aplaudiments
que se li feren al representant
de la UGT ho van reafirmar.
Aquest és, amb tota seguretat
un bon camí cap a la unitat
sindical. Cal que la Unitat
d'acció que sembla entreveure's entre les CCOO i la UGT
no es quedi en paraules i que
s'inicü el camí cap a una unitat més profunda que no pot
esperar els anys que ha necessitat a altres països com
Itàlia. .

JOSEP M a . SERRA

Els 16 membres del nou Secretariat escollits per
l'éxecutiva són els següents: .
José Ta bla da, José M. a Rodríguez Rovira, Jordi
Santolaria, Jaime Aznar, Àngel Rozas, Antoni Luchetti, Núria Casals, Rafael Gisbert, Alfredo Clemente, Justi nia no Martínez, J.l. Valdivieso, Carles Navales, Juan Ramos, José Lanuza, Paco Frutos i José L.
López. Bulla.
,
.

Metall, construcció i tèxtil

La unió fa la força

Pel dijous d'aquesta setmana
. hi havia convocada una jornada
d'atur pels rams del metall, construcció i tèxtil. Aquesta vaga genera),'era encaminada a unificar
les lluites que fins ara han estat
duent a terme aquests rams per
separat i donar-li taixí un caire
més globalitzador. Aquests tres
convenis afecten vuit-cents mil
treballadors, la qual cosa dóna
idea del que pot significar aquesta jornada. Es recordarà la manifestació que els treballadors del
metall celebraren la darrera set-

mana, en la qual participaren uns
dos-cents mil metaúrgics (manifestació que recollim af la foto).
Una jornada d'aquest tipus, tal
com ha estat plantejada, dóna
idea de la importància que en
aquests moments tenen les centrals sindicals de cara a la negociació dels convenis. Elles tenen
la possibilitat, en un moment donat, de coordinar les diferents
lluites i d'augmentar-ne la força
amb la unió. Aquesta vaga del
dia 18 n'és una bona prova.

Socialisme i sindicalisme, avui
Quan, poc a poc, el socialisme es va perfilant
com un tot, homogeni i unit, tant a nivell de Catalunya com de la resta de l'Estat, sembla qye
per tot arreu sorgeix un obstacle, si no insalvable, sí motiu de polèmica i d'enfrontament, com
és el problema sindical.
La indecisió sindical dels socialistes catalans
en els darrers quaranta anys és una autèntica
frustració: una anàlisi i una reflexió permanent
intentant trobar una sortida a un problema que
era vital per la consolidació del nostre partit i del
model de societat que defensàvem. Tinc la confiança que aquesta llacuna avui està superada,
però potser no prou arrelada a la praxis de molts
dels nostres militants:
K
^ .
. Perquè, encara avui, en molts medis socialistes, quan es parla de sindicalisme, un es posa
vermell al dir que tenim que afiliar-nos a la UGT
de forma rotunda; sovint diem que ho recomanem o que som lliures, en matèria sindical, per a
afiliar-nos on millor ens semblin
.. Fa quaranta anys, els socialistes catalans —
uns quadres intel·lectualment
molt ben
preparats—sabien que per lluitar contra la dictadura els calia la col·laboració i la lluita de les
masses treballadores, sobretot. Havíem d'intentar atrere'ns aquestes masses i buscar-les allà
on eren fàbriques,-tallers, obradors, talls.» Així,
intentem diversos models de sindicalisme però,
com sempre, sense una visió clara i uns objectius concrets. Organitzem la AS0; arribem a tenir una gran força a la USO; participem à la creació de CCOO ja que assistim majoritàriament a
la primera reunió que es va celebrar a la Parròquia de Sant Miquel de Cornellà; impulsem amb

èxit la UGT catalana, després de llargues polèmiques amb la Executiva de Toulouse, sobretot
amb el company Pascual Tomàs, que no entenia
gaire bé la problemàtica de Catalunya.
Així,, una vegada i una altre, abandonem uns
projectes perquè d'altres ens semblen més afortunats, però, alhora, ens ensorràvem en una rara
sensació d'impotència per resoldre un problema
de tanta responsabilitat cara al futur.
Podríem citar ara totes les polèmiques que hi
va haver a tots els Congresos de la Internacional, la Carta d'Amiens l'extern enfrontament entre sindicalistes revolucionaris i reformistes sobre dues qüestions bàsiques: la tàctica i les característiques de l'organització sindical;
Però nosaltres, ara-i aquí, hem de ser pragmàtics, triar el camí dret, l'autopista que ens porti al
poder, i entenem que ja n'hi ha prou de vacilacions i dubtes en el moment crucial que vivim.
La opció està clara. Hem de portar tota la
nostra militància socialista a la Unió General de
Treballadors, sense que això vulgui dir hipotecar
•" la capacitat, creativitat i estratègia sindicals,
malgrat les hipòcrites definicions que constantment ens alerten de ser manipulats o corretges
de transmissió d'algun partit polític. No, els sindicalistes no ens plegarem de mans, perquè, coneixedors de la nostra força, serem un poder crític, efectiu i de rigorós control pera vetllar tant
pels interessos dels treballadors com per la puresa d'uns principis pels quals tant hem lluitat i
hem sofert.

SALVADOR CLOP
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Universitat

Lletres

Crisi als rectorats
La Universitat està
passant uns moments de
crisi bastant profunda.
D'una banda a nivell con- .
juntura!, com a ' conseqüència de la readaptació
del franquisme a la democràcia, amb totes les
implicacions que això''
comporta i que no. s'han
superat encara (conti-,
nuen existint càtedres .
feudals,.etc.) D'altra banda el nivell d'absència no
tan sols de planificació de
l'ensenyament universitari, sinó de plantejaments *
econòmics i atenció que
les classes dominants dedicaven tradicionalment a
la Institució. Si a aquests factors hi sumem la degradació quant als continguts dels plans d'estudi i de la docència en general, la "incomprensible
situació dels professors
no-numeraris (en bona
part responsables de la
docència
universitària),
els quals continuen rebent uns sous increïblement baixos que impedeixen un exercici prou digne de la professió, i la poca utilitat que l'estudiant
comença a conferir al títol universitari, per les
poques perspectives de
promoció social i fins i tot
de trobar feina en sortir
de la Universitat, no trobarem estrany que la Universitat estigui tocant
fons.
Les Universitats catalanes estan immerses
també en la crisi actual. A
més, es troben enmig de

processos constituents,
tant la Central com l'Autònoma i la Politècnica,/
processos que intenten
definir un model renovat:
d'universitat, vàlid pels.
propers anys. Aquesta situació, però, està envol- .
tada de dificultats i problemes importants: • La,
"poca participació de les
bases universitàries sobretot per part dels estudiants degut'a l'estat de
la mateixa Institució, les
poques possibilitats d'endegar en aquests moments un seguit de reformes serioses perquè la
universitat depèn encara
del ministeri en tots els
aspectes, l'impasse en
què es troben la Generalitat i els traspassos de
serveis i finalment els
atacs produïts des de dintre pels sectors més con-.
servadors de la Universitat.
En efecte, en els últims
temps s'han pogut llegir a
diversos diaris, alguns articles en els quals certs
sectors de dintre de la
Universitat han atacat ,amb més o menys virulència
els i processos
constituents i els- seus .
impulsors sobretot a la
Universitat Central i en
concret pel que fa a la
qüestió de l'estatut del
professorat, articles que
intenten de minar la confiança i possibilitats dels1
esmentats
processos,
tant cara endins.com cara
a la resta dé l'estat. En
aquest mateix sentit cal ^.

interpretar l'absència significativa d'una part dels
numeraris als quals es referí el rector Badia amb
frases molt dures pel seu
- boicot. '•
.
Un altre factor referent
a la situació universitària
en els- darrers dies, és
. l'entrevista que va tenir
lloc entre els rectors de
les tres universitats i els
Consellers polítics de la
. Generalitat (i caps de
Partit) des de CDC fins al
PSUC: (Pujol, Trigíner,
Gutiérrez i Marta Mata en
"' substitució de Reventós?
• —pel que sembla també
hi havia en Roca—). En la
reunió es demanava, a
proposta dels rectors, el
parer dels Consellers sobre l'actual moment de
les universitats i en concret, dues peticions , urgents: La solució dels
problemes de sou dels
PNN i el suport polític per
part de la Generalitat — i .
també com a caps de
Partit— dels processos
constituents. Mentre que
el problema dels diners
no es veia massa difícil
de solucionar, el segon
problema va obtenir respostes diferents: .Els socialistes creien que calia
donar-li suport per evitar
una major degradació i
els altres no ho veien tan
clar per raons del gran
component "gauchiste"
de la Universitat o de
prioritats
polítiques <(Constitució-Estatut-Parlament \català-universi-

taris).

-

- fr

.-..

Miquel Martí i Pol,
poeta
i..

Mai ningú no sabrà com neix un .
, poeta. Els estudiosos de la Literatura
escolar prou tractaran d'explicar el fe. nomen. poètic en termes aristotèlics de
causa i efecte, de matèria i forma; de ,
substància i accident, de vegades opor-, •
tunament envernissats de lèxic marxista més o menys heterodox. Però eh
poeta" no ha demanat permís a les
raons objectives per a existir. Unes
. idèntiques circumstàncies vitals. d'ar
quest poeta de Roda de Ter haurien pogut, donar un poeta evasiu i eucarístic
o, perquè no?, un magnífic jugador del '
tuti subhastat que diu mal del govern,
per a passar l'estona.
"'• ••
V
Però en Miquel Martí i Pol, solitari i
veí de tota cosa, esdevenia un poeta
tan autènticament del seu temps, tan
profundament compromès per la cosa
humana, tan lliure de tota vel·leïtat pe- •
dant o de tot fràgil desig d'agradar a la crítica docent que distribuïa emblemes;
que la seva veu esdevenia d'una urgència, d'una veritat sense disfressa, tan
evident que era difícil de copsar.-v* .
. Era difícil de copsar, i no en podríem
fer retret als teoritzadors de la poesia
social, perquè no hi havia cap axioma
que permetés de suposar que allí, a Roda de Ter, a la comarca d'Osona, arran
de la vida de cada dia (de casa a la feina, de la feina a casa), sense cap ante-.,
cedent literari ni a Itàlia, ni a França ni
a Alemanya, ni tampoc a Madrid, i ja .
veieu de quina carta me n'arribo a anar,
que permetés de suposar que a Roda
de Ter hi havia un poeta, un extraordinari poeta, d'aquells que els teoritzar
dors en deien poetes socials.

~ Potser no és un atzar que després
d'obtenir l'Ossa Menor (1953) amb
• "Paraules al vent", publiqués a Mallorca amb més insistència que a Barceló-:
na, i tampoc no deu ser un atzar que el
seu vehicle.de comunicació amb la
. gent d'aquesta ciutat nostra, que s'ha
descuidat durant tants anys de fer de
capital de les lletres catalanes, fos precisament una revista de Vic, una revista
•feta i dirigida a la gent jove, i que fossin
. uns joves, cantaires, pintors, lliures de
les consignes de les modes del prèt à
porter ideològic, qui fessin arribar a les
oïdes de tots la immensa perfecció de
l'obra de Martí i Pol. . . .
Però tot això que dic no té res" de. nou ni d'original, ni tan sols d'específicament català, com el nostre miserabilisme sovint ens fa creure. Això ha pas-,.
- sat a tots els temps i a tot arreu, i quan
passa ,això, és a dir, que el. poeta es
converteix en la veu de les noves generacions, es pot dir que ha nascut allà,
, en unes circumstàncies imprevisibles,
un extraordinari poeta. v
I si arribéssim al fons de la*qüestió
, descobriríem que en Miquel Martí i Pol
és un gran poeta més enllà de les bones raons, vull dir les raons que ens són
útils per entendre la nostra agonia de
tants anys. Perquè un gran poeta resuíN
ta que llegeix més enllà de les raons
objectives, un poeta en definitiva ens
ensenya a mirar, amb els ulls oberts, el
sol;
' . ; . , .
1

MARIA AURÈLIA CAPMANY

LLUÍS TORT

QUADERN QUADRICULAT

Entre l'autobiografia i la imaginació
Arran d'una llarga estada a Madrid,
hom pot constatar que la tendència dels
intel·lectuals castellans a l'hora d'encetar
un diàleg amb un català és la curiositat
amb què aquells contemplen tot el que fa
referència a la nostra cultura escrita. Generalment, el català, tocat en í'amor propi,
s'esplaia aleshores amb una generositat
gairebé, autosuficient; passa revista als
nostres escriptors de més anomenada i
enumera amb llàgrimes als ulls les dificultats sofertes per la llengua catalana sota
l'idioma hegemònic del franquisme. Podem dir que els catalans a Madrid, quan
ens donen l'oportunitat de parlar, de
Catalunya, ens limitem a plorar i a mírarnos el melic amb una sospitosa delectació .
sado-masoquista. .
' .
De retorn al Principat, però, aquella
autosuficiència colonial es bescanvia en
un cert desencís. És aquest un desencís
propi dels temps, el mateix desencís que
caracteritza totes les situacions de trànsit
sense ruptura. Aquí no hi ha hagut uri vinti-cinc d'abril, aquí ningú no ha anat a prendre el Palau d'Hivern, aquí tot just hem votat i hem guanyat unes eleccions, però ni.
això ens ha deslliurat de veure com el nostre projecte nacional s'anava diluint entre
el fum dels honorables reactors del Puente
Aéreo. La creativitat dels anys difícils ha
deixat pas a l'epicureisme, mentre que la
creació d'una sòrdida Conselleria de Cultura acabava els darrers estímuls que
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comprometien la resistència literària."
contemporània en quatre apartats fona- potenciació implícita de la memòria com
Succeeix, però, que la resistència litea peça resistencial i de l'autobiografia
mentals:
rària ha de ser substituïda per la normali—Les memòries; escrites per personali- com a reducte catàrquic de lectors i autat literària. Succeeix que l'avantguarda tats no necessàriament relacionades amb tors, ha fet un trist favor a la literatura d'iha deixat de ser avantguarda i que l'art en la literatura. Hi predomina la temàtica his- maginació. Gosaríem afirmar que s'ha
general ha recuperat—dintre els límits fàc- tòrica relacionada generalment amb la Re- anat perdent l'ofici del narrador; fins i tot
tics, ai Joglars!— el seu terreny indepen- pública o la guerra civil.
: ", - les característiques d'amenitat que havien
dent i neutre que havia perdut sota la dic- '• —Les autobiografies novel·lades o les de tenir les novel·les han caigut sota el pes
tadura. En aquest sentit, una ràpida ullada novel·les autobiogràfiques; a càrrec d'es- implacable de les referències històriques o
a'la literatura produïda als Països Cata- criptors novells —és a dir, gairebé tots— personals. Hi ha qui ha arribat a considerar
lans, i més concretament a la narrativa ca- que tracten aspectes anecdòtics de la dic- l'acte narratiu com a un acte de fe en el
talana contemporània, ens transporta a un tadura des de perspectives autobiogràfi- qual justificar públicament les pròpies opmón que dista molt d'aquest paradís crea- ques. Camp abonat per "l'opera prima" cions personals. Quantes novel·les de fugitiu que els catalans lluïm fora de les nos- catalana.
des! Quantes amb l'ús abusiu de la prime-=
. .
;
• '- •' tres fronteres. La nostra narrativa; treta del
—Les obres d'imaginació; constitueixen ra persona! Quantes altres amb estructura
context històric en què va sèr escrita, una producció madura de certs —més epistolar! : .
.• ^ ;* ,
' ;
se'ns mostra avui com una narrativa pobra aviat pocs— escriptors consolidats o en.
Aquest atzucac en què es troba ficada
i adolescent, plena d'autobiografies ocul- tràmit de consolidació. '
. . •*' ,-' . la narrativa catalana contemporània no és
tes o, les més de les vegades, vergo—L'avantguarda fomalista; basada en la * casual però sí evitable. I ho és a partir d'un.
nyants. Una narrativa esqüitzada de tres o ruptura dels motlles literaris i sintàctics plantejament seriós de normalització de la
quatre genialitats i sostinguda per una éli- tradicionals en un intent d'acostar l'obrà a llengua literària que afecta sobre tot a la
te de lectors a la recerca \ captura de vi- la realitat lingüística col·loquial i a la rup- . política editorial del país, als corifeus de la
vències catàrquiques més que a la recerca, tura interna de l'estructura narrativa. crítica i als organismes públics relacionats
de nous horitzons literaris. La catarsi, ía (Mesqujda, Monzó, Hernàndez Mor, etc.) amb la nostra cultura. Entenem que avui
identificació vital entre artista i receptor,
Deixant de banda els- narradors cata- no ens cal tant una cultura de lluïment i de
ha estat una característica estètica que ha lans vius amb més projecció universal (Vi- . resistència de cara enfora com una cultura,
afectat totes les facetes de l'activitat artís- llalonga, Rodoreda, Pla...), el fet és que ' d'enriquiment i de creació de.cara endins.
tica catalana, i que, en ser quotitzada tant tant les memòries com les autobiografies És a dir, no ens cal tant una literatura gepels autors com per les editorials i el pú- mantenen una hegemonia perillosament nial com una literatura simplement norblic; ha impedit una tasca de formació in- anòmala en el panorama de la cultura ca- mal.' ; • • • ' .
'••••''
tegral, del lector, imprescindible per a la talana; Una cultura basada en gran part en
superació de l'actual crisi editorial de casa la indiscutible qualitat de la nostra poesia,
nostra. Sense cap intenció d'establir cate- però de cap manera posseïdora d'una bri-,
gories, una agrupació apressada situaria llant tradició narrativa.
els grans cicles de la literatura catalana ." Podríem dir que el franquisme, amb la
JOAN BARRIL i CUXART
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Dels "meublés" a la Modeli

El cas H uertas Claveria
Un dels fets que van commoure la vida periodística i ciutadana dels finals de la dictadura, acaba de
ser descrit en un llibre. Ens referim al "cas Huertas"
del que tots, sens dubte, tindrem bona memòria.
A. de Semir, F. Sales, H. Roma, S. Morell i J. M, a
Huertas són els autors del treball que porta per títol : "La presó: quatre morts, vuit mesos i vint dies.
El cas Huertas Claveria".
• v
^ ;
• Cal.situar els fets que ens
són explicats, en el just marc
.del 22 de Juliol de 1975, dataren què.Josep M." Huertas '
fou empresonat per les autoritats militars. Com diu Agustí
de Semir en la primera introducció: "Es tracta d'un moment en el qual el règim sorgit del 18 de Juliol es troba
en crisi; d'una banda per l'esgotament físic del seu cap, el
general Franco, i, d'altra banda, per.un greu deteriorament
de les condicions econòmiques, adés à nivell de l'Estat
espanyol, adés a nivell de la
situació internacional." - En
aquest moments, segueix de
Semir, "alguns sectors de les
forces dominants van prenent
consciència de la inviabilitat
del sistema per a mantenir
-llur condició de dominació
...admetent la dita que per
continuar cal canviar", les.
forces populars es troben en
un moment àlgid en les seves
mobilitzacions; veient la fi del
dictador no gaire llunyana,
aconsegueixen amb la seva
pressió que "els grups dominants s'arribin a plantejar la
qüestió que els permeti esbrinar quina és la millor opció a emprendre: el tancament
repressiu o bé el canvi moderat i controlat que accepti una
modificació del sistema sense
fer-ne una veritable reestructuració..." Els sectors més radicals de les forces dominants, aconsegueixen" en
aquells moments de crisi una
nova forma legal que permeti
al poder polític i a l'Administració ofegar la llibertat que.

; en grau mínim, s'havia assolit \
•::1 provoquen una situació de
: pór generalitzada quepretéh^immobilitzar l'oposició pqlí-u
í^tica..;"'Són els temps del De- ^
* cret Llei sobre prevenció del
' terrorisme. ^ :;•:•'"• ; ':^'":—V'r"/'
•„ " En'aquest marc fan tètric
fou en el que s'esdevingué el
doble processament de Josep
M.8 Huertas Claveria i la causa fonamental també ens la
fa explícita Agustí dè Semir,
car "...la professió periodístic a t é un protagonisme especial en tota la situació de
canvi; i la premsa és fàcilment
'qualificada, en tals moments,
í de "prènsa canallesca", que
;
ha d'ésser perseguida i castigada de manera exemplar en
- un intent- desesperat d'aturar
el procés històric..."; i Josep
•M.a Huertas en fou la víctima
'propiciatòria.
y i; -

Dels "meublés" al
;y; D e c r e t ; - L l e i ' v ; : [ • • • ( : ; ' " V y : ! " ^

Antiterrorista, passant
yper \a..Model ^.•y^iív:--M:^* # A partir de la publicació al
Tele/expres, d'un article tito^ lat "Vida Eròtica Subterra->
5 nea", que parlava de la reali> iat dels bordells o meublés
que encara quedaven a Barcelona després de l'onada de
ï puritàriisme que va envair la
I; vida ciutadana cap a finals
dels seixanta, va començar ja
< teixir-se una jnnecessària, estúpida í dantesca tramoia, que
v portaria de cap a la vida intel-;
í lectual ciutadana, i a l'altra
també, durant més de vuit
í'-^mesos.•••••;•••:•" : - : . ^ - p -

••: S : - : ' - ^ ''•.•'

Francesc Macià, Jiumbert Roma i. Jordi. Soteras.[ cercant notícies
a fa presó. Juliol 1975. ..
El llibre, que porta una re- • . son", pressumptament implicat en el sumari de Carreró
producció de l'article abans •
Blanco,.es va fer públic amb
esmentat, no reprodueix el paràgraf objecte de litigi entre,, . gran escarafall que, en les. declaracions fetes a comissaria,
les autoritats militars i el pel'etarra havia dit que, entre al-,
riodista; ara bé, aquest paràtres persones, havia tingut algraf el podem trobar diverses
gun contacte amb el periodisvegades en els Autos de Prota
Josep M.8 Huertas. De ben
cessament dictats per l'Autosegur
que aquesta nova, que
ritat Militar. El dia 22 de Juliol de .1975, un jutge militar . . complicaria més les coses, va ,
constituir un nou • element
resolia..." Resultando, que en
pels militars per tal de rebaila pàgina once del indicado
xar la imatge del periodista,
periòdico e incluído dentro del
que passava de ser una víctiarticulo Vida Eròtica Subma per les llibertats a rebre
terrànea, y en el epígrafe del
el tracte de pseudo-criminal.
mismo A La Derecha "El PeEn Huertas ens confessava
cado" figura textualmente el
que mai hauria cregut que
pàrrafo: "Un buen número de
una truita a la francesa i un
"meublés" estaban regentabrou calent poguessin ésser
dos por viudas de militares, al
motius de processament.
parecer por las dificultades
Fou per això que Huertas
que para obtener permiso pava ser traslladat a la Cinquena
ra abrir alguno hubo después .
Galeria de la Presó Model,
de la guerra". ..."Se declara
la dels perillosos.
procesado al indicado perio- .
dista, D.. José M." Huertas
Claveria autor del indicado. • El Judici, la vida a la
texto...", i al final afegia "...Se
presó i els morts
decreta la prisión preventiva
en méritos a lo dispuesto en
los artículos..."
.
,
•;
Huertas fou jutjat i con. Fou d'aquesta manera com
demnat a dos anys de presó,
en Huertas va ser internat a la
motiu pel qual va romandre a
Model un dia que havia estat
la Model on ja estava internat.
citat a declarar, i no es mouria
De la seva vida com a reclús
de la presó fins vuit mesos
ens n'explica innombrables
més tard, quan, un cop trasanècdotes; va ser allí,on va
passat el dictador, el Rei va
conèixer en Txiqui, que desconcedir la gràcia d'indult
prés seria executat; va conamb motiu de la seva coronaviure també amb l'Oriol Solé
ció.
Sugranyes, 5 mort més tard
De res no varen servir les
quan s'havia evadit de la preairades protestes de la classe
só de Segòvia; allí va viure la
periodística, que > veia en
mort de T'Hàbichuela", delinaquells fets una greu intromisq ü e n t comú que morí apallissió en la seva llibertat per ofesat i allí va gaudir de la mort
rir una informació més objecdel Dictador, Genefal Franco.
tiva, ni les mobilitzacions ciuEl llibre ens permet de fertadanes, ni les recollides de
nos una idea bastant clara del
signatures; els militars es
que és viure en una presó com
mostraren inflexibles.
la Model, de la duresa dels
funcionaris, del deficient menLa detenció de
jar, de les xinxes..., i també
. de la solidaritat humana que
"Wilsòn" i el segon
un homa troba, de les petites
processament
alegries quotidianes. Us ho
* reservem, però, per quan
Quan fou detingut el milillegiu el llibre.
-

tant d'ETA anomenat "Wil-

Sortida de la presó: 12 abril 1976.

I al final la llibertat

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS
25 de MAIG a les 20 h.
recital

ÀNGEL PARRA I AYACUCHO
EN SOLIDARITAT AMB ELS NENS
DE XILE
PREU ÚNIC 150 ptes.

/

PORTEU MATERIAL ESCOLAR

Organitza el COMITÈ DE BARCELONA DE LA UNITAT POPULAR XILENA

Vuit mesos i vint dies després d'haver ingressat a la
presó sortia en llibertat, amb
25.000 ptes de fiança, en Josep M." Huertas. La rebuda al
carrer fou bastant massiva i
les primeres paraules del periodista alliberat varen ser
"gràcies per a tots". Així va
voler Huertas agrair la solidaritat que se li va lliurar desde
tots els àmbits ciutadans, solidaritat de què ell no s'ha cregut mai mereixedor.

JORDI COLLELL

Un xic
de poc
CINEMA.
Al cinema Arkadín 1 tenim
una nova estrena del magnífic
director alemany Werner Herzog, amb la seva darrera producció, "Stroszek" (1977).
Herzog ja ha treballat anteriorment amb Bruno S. (conegut per la seva actuació en
"L'enigma de Gaspar Hauser"), que, sense ser un actor
professional,, és l'home que
encaixa en el tipus de personatge protagonista dels seus
films. "Stroszek." és la història d'un ex-presidiari alemany
que,, juntament amb la seva
companya i un amic, marxa
cap a EEUU amb la esperança que allà canviarà la seva
sort. És precisament . en
aquesta "terra promesa" on el
protagonista pateix més la injustícia de la societat. Bruno
S. s'acomoda perfectament a
la personalitat i sofriment del
personatge, ja que en realitat
és un reflex de la seva pròpia vida, en ei seu rostre
s'aprecien clares connotacions d'un home que ha patit,
potser per això el film és anomenat també "La balada de
Bruno".

TEATRE
La cualitat d'obres de teatre a Barcelona poc a poc va
millorant. El Teatre Lliure hi
col·labora a primera línia. Actualment té en escena una
magnífica
representació,
"Eduard II", amb muntatge de
Lluís Pasqual, l'escenografia I
de Fabtà Puigserver i la pro- I
ducció de la Soc. Cooperativa
del Teatre Lliure. Els textos
són una adaptació de Bertolt
Brecht i Lion Feuchtwanger
de l'obra escrita per l'autor
britànic Marlowe, "La vida de
Eduard II de Inglaterra". La
trama abraça els 13 anys de
conflictes i guerres durant el
regnat de Eduard II, barrejats
amb la passió homosexual del
rei per sel favorit Gaveston.
Es crea una lluità pel poder
del regne en la qual hi participa la reina, Anna de França,
humiliada pel desinterès del
seu marit i amb ganes de venjança. Cal destacar el treball
dels actors, entre ells Josep
M.a Flotats, últimament molt
quotitzat a França, Lluís Homar i Anna Lizaran. Últims
dies, 2C0 ptes., dimecres, dijous i divendres a les 21,30
i diumenge a les 19.

MÚSICA
Els dies del 18 al 21 de
maig, el Catalonia Jazz Band
té actuacions al Zeleste, amb
els horaris i preus de costum.
Dissabte 20 es fa la presentació pública del grup "Cabra"
amb l'actuació dels principals
"music-men" que el composen: Sisa, Oriol Tramvia, Orquesta Plateria i Companyia
Elèctrica Dharma. Un bon
festival.

PUBLICACIONS
El Moviment de Joves Socialistes de Catalunya ja té la
seva pròpia publicació, que
surt cada quinze dies amb el
nom d'"AI carrer", i que pre.tén tenir el seu punt d'observació de la realitat justament
on el seu nom diu, al carrer.

HELENE
CASANELLAS
L'Hora Socialista/15

Alfons Cucó, historiador i líder del PSPV

La reivindicació

'*<-'-'

unitat socialista al País Valencià
Alfons Cucó, historiador i literat, és una de lès
personalitats més notables del socialisme al Pafs
Valencià. Llicenciat en filosofia i lletres; projecta la
seva obra d'investigador sobre temes d'història
contemporània del País Valencià. Entre les seves
obres destaquen "Aspectes de la Polftica valenciana en el segle XIX", "El Congreso Sociológico valenciano de 1883", "Sobre el radicalisme) valenciàno", i "El valencianisme polític".. Alfons Cucó ha
estat a Barcelona com a membre del jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que precisament ha estat concedit a un altre valencià.
A l'hora del vermut parlem
amb en Cucó, líder del Partit
Socialista del País Valencià,
sobre temes culturals i polítics.
- —La concessió del "Premi"
a Estellés, s'ha d'entendre
dins de la línia descentralititzadora que, en l'àmbit cultural, s'estén darrerament pelPrincipat?
—No exactament. És evi-'
dent que hi ha hagut una centralització cultural a Barcelona, però despréss'han creat
uns móns culturals, si bé precaris, fora d'ella. Es podria fer
una política d'afavorir al petit i
això ens portaria a donar atenció a coses que potser no'hò-'
mereixen. No crec que sigui
aquest el cas. S'ha premiat a
Estellés perquè és una de les'
ei meres de la cultura catalana
més importants de tots els
temps. D'això n'estic convençut, no té res a veure'amb la
seva ubicació. Estellés té un
pes específic terrible en la
nostra cultura, si bé no és excessivamente
conegut
a
Catalunya, perquè acostuma a
editar a firmes valencianes
que tenen poca difusió.

El Premi d'Honor i
Josep Pla
—El "Premi d'Honor" té un
caire de guardó a la resistència Creus que caldrà replantejar per al futur, i d'acord amb
la progressiva normalització
del país, aquest punt? I com a
segona part de la pregunta
m'agradaria saber la teva opi-
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nió sobre la tantes vegades
rebutjada candidatura de Pla
al Premi.
—Aquí.hi ha dues coses..El,
Premi d'Honor ha estat un
premi a la resistència perquè
la cultura catalana ha estat al
marge de la cultura oficial. Per
això hi ha la clàusula de l'exemplaritat cívica del premiat.
També és cert que, si de debò
caminem cap una normalització de tots els ordres de la vida, suposo que aíxò farà que
d'aquí a uns quants anys el
Premi d'Honor no tingui el
caire que té ara. Però ja no serà el Premi d'Horior de les Lletres Catalanes, sinó, en qualsevol cas, un premi més dels
que es concedeixen al país. El
cas Pla és un cas difícil i polèmic que es replanteja cada any. Sempre hi ha algun membre del Jurat que el posa damunt la taula i ja m'excusaràs
que.no et precisi qui l'ha tret
aquest any. Com ja queda
clar, no es discuteixen els aspectes literaris de Pla, sinó el
seu comportament cívic. El tema Pla va ser discutit, com
cada any, però no vàrem emprar a despatxar-ho més de
deu minuts, i gairebé amb un
caire testimonial.
—És fluid, l'intercanvi entre
la cultura del Principat i la de
les Illes o el País Valencià?
—D'alguna manera sí i d'alguna manera no. D'alguna
manera sí perquè estem immersos en una mateixa llengua i una mateixa cultura, però veritablement, les societats
civils sobre les quals es recolza aquesta cultura han exercit

pressions fortes..El País Va-"
T-lericià és, eri molts aspectes,1
diferent del Principat o de les
Illes. Em penso que hi ha un
fenomen important: la tendència a Jà integració d'aquests països,, la .qual cosa
prefigura quelcom de més
profund com ós el descobriment d'uns fenòmens comuns
per damunt' de la cultura. Jo
crec que la cultura i la política^
~sórï ona""rfíàT:eixa cosa. Él que
passa és que aquest és un tema controvertit amb què, al
meu' país, la dreta ha jugat
d'una manera terrible, i que fa
que tots tinguem una certa
prudència en treure'n les darreres conseqüències.

La societat valenciana
—La imatge del "ninot" de
Fuster cremant a una falla per
ser considerat un entreguista
al catalanisme, seria avui
igualment possible que es re- .
petis? Per dir-ho d'una altra
manera, tan poc ha canviat la
societat valenciana enels darrers deu anys?
'—Estem en un moment d'exacerbació de l'anticatalanisme. Hi ha una reacció brutal
de la dreta valenciana, que és
sens dubte una de les més
bèsties de l'Estat..En aquest
sentit, hi ha una ofensiva immensa contra tot allò que, si- gui català. Malauradament, al
pensament de molts encara hi
crema aquella falla, per utilitzar el mateix símbol.
—Les eleccions van donar
el triomf als socialistes, al País
Valencià. Aquest vot à
l'esquerra no vol dir, doncs,
una clara assumpció del problema nacional i, alhora, del
tema del catalanisme?
—Sí que hi ha hagut un vot
.majoritari socialista..Les votacions han arribat a un quaranta per cent del vot socialista.
La qual cosa és inèdita al País, que no té tradició socialista
com l'ha tinguda Catalunya.
Ha existit, sí, una tradició republicanista. La tradició d'un
socialisme autòcton no té més
de 20 anys. És una de les
raons per les quals nosaltres,
el PSPV, ens hem pres moltseriosament el problema de la
unitat socialista, perquè ens
sembla imprescindible relligar
el tema del nacionalisme amb
el de l'alliberament de classe.
Ens hem trobat, entre la gent
del PSOÉ, persones que tenien les idees molt clares, però tal vegada no n'havia assumit la totalitat, la qual cosa ja
és una realitat després del 15de juny. Un dels temes que
més ens va preocupar, des de
les primeres conversacions,
era aquest; entre altres raons
perquè era un dels que-més,
ens havia dividit. Per això no
vàrem, poder anar junts a les
eleccions, perquè les idees no
eren convergents. La reivindicació autonòmica ha accelerat
molt la unitat. La jornada del
nou d'octubre d'enguany- va
ser multitudinària: • 70.000,
persones, constituïen un plebiscit prou important en favor
de l'autonomia. Fou una qüestió cabdal per a la.meditació
d'ambdós partits. En - el dit

"document d'Alacant" e&cori-,
\erhpla no només1 el tipus de
socialisme que volem el PSPV
i el PSOE (aquí no'hi "va haver
gaires problemes) sinó també
e|, reconeixement „ de l'Estatespanyol coma plurinacional,
èl País Valencià com a poble
• oprimit i el plantejament de la
lluità d'emancipació nacional
en tant que ve donada per la
JJuiía-de-classes.- -sr——r~
Era una manera de fer
explícits uns temes; els quals
ens donaven un marc per treballar. Això es va fer públic eri
una roda de premsa conjunta
dels dos partits, pel gener, la.
qual cosa evidenciava.una superació del problema que més
''ens dividia.
.

UCD vol desgastar, el
sentiment nacional
—El procés preautonòmic
desgasta molt. Si la Generalitat, que té una formulació mínima, és objecte d'impaciències, i no et preocupa el que
pugui passar amb el Consell
del País Valencià?.
!
—És cert que hi ha. un in-,"
tent del Govern d'UCD de ,
desgastar i afeblir el sentiment nacional. És un tema
que exigirà temps i que resultarà complicat, efectivament.
Ara bé, eh el cas del País Valencià les circumstàncies són
molt diferents de les de
Catalunya. No hem tingut mai
.un país institucionalitzat, a la
II República vam'fer tard.
Hem estat sempre a segona ,•
divisió, pel que fa a aquesta
qüestió. Que a través del BOE
hom reconegui l'existència
d'un País Valencià, és ja una
cosa molt positiva, perquè no
era clar el que faria el Govern,
sobre tot pensant en el caràcter provincialista de la classe
dominant. Evitar el proyincialisme i reconèixer la institucionalitat del país, ja és un
triomf. Un altre tema és com
s'ompíirà de contingut. Si a
Catalunya el tema ós bloquejat, pensem què ppt passar al
País Valencià... Crec que això .
és una tàctica del Govern
d'UCD per desinflar-nos. Quina estratègia hem de seguir?
En primer lloc, em sembla que
cal potenciar al màxim el Consell i, en segon lloc, plantejar
que la lluita per l'autonomia
no és una batalla que ha acabat, sinó que tot just comença. - -•- .
. . .
- —Què en pensa, de la frase
de Tarradellas dient que.les
autonomies no poden ser totes iguals, fent servir la comparació de Catalunya i la Manxa? . : " •
<* - \
• j. - —Hi ha dues qüestions. En
principi no vull entrar en un
tema privatiu de Catalunya.
Que quina és l'opinió sobre el
president Tarradellas? Certa-:
ment, Catalunya no pot ser
simple territori de l'Estat. La
Manxa, per bé o per mal, ja té
la seva cultura reconeguda de .
fa molts segles. Ara bé, hi ha
una segona part de la qüestió
i és que moltes vegades des,
de Catalunya hom pretén saldar el tema autonòmic com si
fos una cosa que afectés ex-

clusivament Catalunya i al
País Basc, quan Les Illes, el
País Valencià, Galícia..., són
territoris amb una tradició cultural evident i compartida,
com és obvi. En el cas del País
Valencià, hi ha un sentiment nacional molt clar. No es po-den fer. comparacions a la
lleugera.
—Quina importància dones ah concepte de Països Catalans? Ens.plantegem una utopia? - . . .
- '
.
—No crec que sigui parlar
d'utopies. És un tema compli- .
cat, sobre el qual és molt fàcil N
de fer demagògies. Ningú no
nega que compartim una llengua, Una cultura L unes determinades circumstàncies histò- .
riques. Això, pot aturar-se en
el temps, o no?. La cultura és .
una cosa í la política una altra? Penso que no. Una cosa
és clara: tant les classes .do-,
minants de Catalunya com les
.. de les Illes o del País Valencià, —j
o no se n'han preocupat o hi
han estat en contra. L'Estat s'.hamostrat totalment en con-,
tra, perquè això suposaria una
remodelació profunda del mateix Estat. No és casualitat
que la Constitució republicana ,
vetes, ja aleshores, la federació de regions autònomes i
que,- a l'esborrany de la Constitució, tampoc no aparegui el
terna, -. malgrat les esmenes
socialistes. Personalment sóc «
partidari d'anar buscant una
construcció dels Països Catalans. Això no es resoldrà amb
la creació d'un estgt futur dels
PPCC. No ho crec, perquè' no .
crec que es. pugui aixecar un
tipus d'estat de nova planta,
cosa possible fa un segle...
Crec en formas de coaboració
que vagin creantunsentiment
nacional comú. He utilitzat algunes vegades la metàfora de
les tres llances/unides de què
es servia el vell mallorquí me :
dieval Anselm Turmeda. Cal
.fer servir les tres llances, però '
que apuntin a una novafdirecció. Cal intentar de canviar el
plantejament constitucional"i,
per altra banda; plantar planificacions comunes '(ensenyament, mitjans de comunicació...), i caldrà trobar alguna '
forma, en una Europa deistre- ~
balladors; que no sigui la creació d'Estats independents, si,nó el retrobament d'una per-**
sonalitat nacional comuna
que.és molt antiga; i que se-gueix existint. ' - ; * * " * - -

MÀRIUS CAROL

