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PRIMER DE MAIG
PER LES LLIBERTATS

Després de quaranta anys de
dictadura, mentre seguim encara
sota la pressió del continuisme
franquista, la celebració del Pri-
mer de Maig d'enguany té una
significació molt especial, puix
que se'ens presenta com una fita
molt important en el combat per
les llibertats, en la lluita per la
recuperació dels nostres drets po-
lítics, nacionals, sindicals i socials.

Ara més que mai, la Festa del
Treball ha d'ésser una gran diada
de lluita popular. Cal que ho sigui
perquè els treballadors som els
més interessats a guanyar la lliber-
tat. I guanyar la llibertat vol dir
guanyar totes les llibertats, per-
què la llibertat és una i indivisible,
i en conseqüència no pot ser ob-

jecte de transacció per ningú.
Després de tants anys de mani-

pulació sistemàtica i constant de
caràcter eminentment reivindica-
tiu del Primer de Maig, després de
tants anys durant els quals els
treballadors catalans i els dels al-
tres pobles de l'Estat espanyol
hem estat objecte d'una repressió
implacable en la celebració d'a-
questa diada, la Festa del Treball
té enguany una importància ex-
traordinària. Perquè encara no
hem guanyat la llibertat, i en te-
nim proves ben clares: encara no
hem aconseguit una autèntica am-
nistia política i laboral, encara no
hem aconseguit una llibertat polí-
tica i sindical, encara no hem gua-
nyat l'Estatut d'Autonomia...

La manca de llibertats afecta
directament la classe treballadora
i en lesiona greument llurs inte-
ressos, puix que sense la consoli-
dació efectiva i real d'un marc de
llibertats democràtiques no hi ha
possibilitat d'organitzar eficaç-
ment la classe treballadora i de
conquerir espais de poder que
modifiquin la correlació de forces
dels treballadors en la perspectiva
de la lluita pel socialisme. Per
això, i perquè cap organització de
classe, ja sigui partit polític o cen-
tral sindical, no pot marginar-se
de la lluita per les llibertats políti-
ques, nacionals i socials del nostre
poble, hem de fer d'aquest Primer
de Maig el Primer de Maig per les
llibertats.



PER LA LLIBERTAT
SINDICAL

La Llei Reguladora d'Associa-
ció Sindical, aprovada recentment
per les Corts franquistes en la seva
darrera sessió, ha estat L· conse-
qüència lògica i natural de tot un
llarg període de gestació íntima-
ment lligat a la manera de fer de la
dictadura, que ha consistit a ne-
gar-se a admetre L· realitat i a cer-
car suhstitutoris absurds per
a aquelles coses que són òbvies.

No és gens estrany, per tant,
que el text d'aquesta nova llei
—una de les' darreres lleis fran-
quistes, no ho oblidem— sigui no
ja insuficient per a la realitat ac-
tual, sinó absolutament inaccepta-
ble per als treballadors d'arreu de
l'Estat espanyol, que una vegada
més hem vist greument lesionats
els nostres interessos legítims i ne-
gades les llibertats plenes d'actua-
do sindical.

La Llei ReguL·dora d'Associa-
ció Sindical és un nou engany. Es
tracta d'una llei que per no gosar,
no gosa ni tan sols parL·r de L·
imprescindible dissolució de L·
CNS, el sindicalisme verticalista
que ha estat i encara és un dels
pilars fonamentals del règim fran-
quista, i que a través de L· seva
burocràcia tentacuL·r és una llosa
pesant que oprimeix L· classe tre-
balL·dora i ofega les seves lluites,
fins al punt d'arribar a recórrer al
crim pur i simple, com recentment
va succeir a Madrid amb motiu
dels assassinats d'Atocha. La CNS
continua existint, encara que dis-
fressada amb un altre nom, de la
mateixa manera que continua
existint el Movimiento i tota la
seva xarxa estesa arreu de l'Estat
espanyol. I amb la CNS continuen
també les quotes sindicals, sobre el
futur de les quals no ha estat dit
res de nou.

A desgrat de tot això, s'ha dit
que L· Llei ReguL·dora d'Associa-
ció Sindical reconeixia L· llibertat
sindical i que suposava un gran
pas endavant en aquest sentit. La
realitat és ben distinta, perquè les
normes que hauran de desenvolu-
par aquesta nova llei s'hauran
d'aprovar prèvia informació dels
Consells Nacionals de Treballa-
dors i Tècnics, i d'Empresaris, que
lògicament haurien d'haver desa-
paregut amb la CNS i tota la
carcassa del sindicalisme vertical.
I això pot contribuir considerable-
ment a fomentar els sindicats
grocs, encarregats de conservar
més o menys obertament els avan-

tatges que el franquisme oferia la
patronal al llarg de gairebé qua-
ranta anys.

Una llei que concebeix la plura-
litat sindical com la possibilitat de
constituir associacions per bran-
ques d'activitat, i que per tant
introdueix un nou element de con-
fusió i dispersió, el gremialisme,
que ja ha estat superat des de fa
temps; una llei que no contempla
la necessària devolució del patri-
moni que a la fi de la guerra civil
fou incautat a les centrals sindicals
i que ha servit als interessos del
franquisme al llarg d'aquests
anys; una llei, en definitiva, que
no s'enfronta amb la realitat, sinó
que intenta donar nova vida al
sindicalisme de la dictadura, això
és la Llei Reguladora d'Associació
Sindical.

Mentre, però, la nostra lluita ha
de continuar. Caldrà concentrar
tots els nostres esforços cap a la
potenciació de la Coordinadora de
Centrals Sindicals que continuï
reivindicant la dissolució imme-
diata de la CNS i l'amnistia labo-
ral, i que sigui Vinstrument ade-
quat de lluita per al control dels
preus i els salaris, i de la Seguretat
Social, i que a través d'aquesta
lluita faci possible la unitat sindi-
cal, per a la qual és imprescindible
el pas previ de l'absoluta llibertat
sindical.

La llibertat sindical, ara més
que mai, és una exigència dels
treballadors catalans i de tot l'Es-
tat espanyol. Sense ella, la classe
treballadora resta sense un dels
seus més importants instruments
de combat, sense una de les seves
eines de lluita més eficaces. També
en el camp sindical, guanyar la
llibertat és una fita a aconseguir.
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GUANYEM LA LLIBERTAT

EL SOCIAL1SME ES EL G
PROJECTE DE CATALUNYA
El camí humà, el camí de la lli-
bertat

El socialisme és el projecte de
tots els homes í dones que lluiten
per una societat més justa i demo-
cràtica on no existeixi l'explotació
d'uns homes sobre uns altres i on
desaparegui la dominació d'uns
pobles sobre els altres.

El socialisme és el camí humà.
Per això és oposat al sistema de
producció capitalista, basat en el
benefici privat, i es dirigeix vers
un altre sistema en el qual la pro-
ducció sigui planificada al servei
dels ciutadans.

El socialisme vertader és també
el camí de la llibertat. Per això es
separa del sistema d'organització
que, tot i cercant el benefici pú-
blic, intenta fer-ho a través de la
centralització i el burocratisme,
que resulten sempre inhumans
i ineficaços i poden arribar a ésser
una altra forma d'explotació.

Per què participem a les eleccions

Els socialistes catalans ens hem
decidit a participar a les eleccions
pensant en la necessitat que el
poble defineixi ben clar quin és el
seu projecte de futur, i conven-
çuts que, fins allí on arribi un grau
suficient de consciència cívica, el
projecte del poble serà el nostre
projecte. Que l'alt percentatge de
ciutadans assalariats que formen
la massa dels treballadors de Ca-
talunya desitgen avançar pel nos-
tre camí cap a la llibertat del socia-
lisme, que ha de constituir l'accés
decisiu a la qualitat de la vida.

Limitacions d'aquestes eleccions

No estem en una situació de-
mocràtica, malgrat que hi hagi
més tolerància: Són negades lli-
bertats bàsiques, que s'atorguen
discriminadament i no es reconei-
xen els òrgans d'autogovern de
Catalunya. Les institucions de la
Dictadura resten en peu interfe-
rint la democràcia: als ministeris,
a les diputacions, als ajuntaments
continuen en els seus llocs de
poder les mateixes persones, els
franquistes, es mantenen els sin-
dicats verticals i el Movimiento
Nacional.

Malgrat aquesta situació, ani-
rem a les eleccions. Els veritables
demòcrates hem de convertir
aquestes eleccions en un plebiscit

a favor de la llibertat i la recupera-
ció de la Generalitat de Catalu-
nya. Cal impedir que els homes
que durant tants anys han servit el
franquisme i els interessos que
representa puguin ara, disfres-
sant-se de demòcrates, continuar
en els seus llocs de privilegi. Hem
d'impedir que triomfi el conti-
nuisme de la Dictadura.

Un sol poble

Els socialistes de Catalunya
convidem tot el poble a participar
a les eleccions amb la consciència
clara que el nostre és l'ample ca-
mí, ben net, ben definit, de la gran
massa que rebutja l'explotació ca-
pitalista d'una banda i l'explota-
ció burocràtica de l'altra. El camí
per a guanyar la llibertat.

Quan ens referim a tot el poble,
al·ludim clarament a tots, als cata-
lans d'origen i als vinguts d'altres
terres d'on els expulsà l'explota-
ció capitalista, perquè tots hem
sofert, sofrim junts la mateixa sort
de ciutadans d'un territori discri-
minat i explotat, i tots necessitem
constituir-nos el mateix poder
polític, on tots tinguem els matei-
xos drets i les mateixes obliga-
cions, en una Catalunya autòno-
ma que defensarà la lliure mani-
festació i aportació cultural de
tots els catalans, sigui quina sigui
la llengua que parlin, una Catalu-
nya autònoma que serà un pas
decisiu per a la recuperació de la
identitat de totes les nacionalitats
i regions diferenciades de l'Estat
espanyol, oprimides ara pel cen-
tralisme i que lluitarà perquè pu-
guin assolir les autonomies que
reclamen.

LES CANDIDATURES
D'UNITAT SOCIALISTA

DE CATALUNYA

PER LA LLIBERTAT

PER LA QUALITAT
DE LA VIDA

Una unitat ja assolida

L'esforç d'estudi, de compren-
sió i d'acoblament ha estat difícil,
a causa dels problemes creats pel

llarg període franquista, però avui
els socialistes d'un i altre grup que
hem estat treballant fins ara per
separat, hem assolit d'unir-nos
per a oferir al poble, conjunta-
ment, unes candidatures d'unitat
que permetin de suprimir els dub-
tes i les diferències i mostrar ben
clarament que el nostre camí ja és
l'únic camí cap a la llibertat socia-
lista.

Els socialistes preveiem unes
etapes per a arribar a la nova
societat. És aquesta visió progres-
siva de la història allò que ens
permet proposar solucions imme-
diates, adaptades a les condicions
en què es troba el nostre país, als
greus problemes que ens afecten.

L'etapa que avui se'ns presenta
és «Guanyar la llibertat» i conso-
lidar la democràcia. En aquesta
etapa hem de liquidar tota l'es-
tructura i la complexa xarxa d'in-
teressos econòmics, socials i polí-
tics del franquisme. A continua-
ció intentarem avançar Í «Apro-
fundir la democràcia», és a dir
augmentar el poder efectiu de tot
el poble a tots els nivells.

El Programa de Govern socia-
lista respon amb intel·ligència
i credibilitat a les necessitats ac-
tuals de guanyar i consolidar la
democràcia, mentre prepara el ca-
mí vers les transformacions socia-
listes.

Uns equips vàlids

El socialisme, per altra banda,
té els homes i les dones preparats
per a dur a terme aquesta alterna-
tiva. Els socialistes estem a tots els
pobles i ciutats de Catalunya, on
hem lluitat de mil formes contra la
dictadura, demostrant la nostra
pràctica en l'actuació sindical, i en
tota mena d'organitzacions de ba-
se ciutadana. Igualment els socia-
listes hem estat a primera línia
dels moviments de renovació en
diferents camps, ja sigui en la
renovació pedagògica, en l'estudi
d'alternatives sanitàries, o de pla-
nificació del territori i de les ciu-
tats, etc.

Per a les eleccions al Senat

Els socialistes catalans entenem
que, tal com han estat plantejades

les eleccions al Senat, amb un
sistema electoral majoritari, cal
participar-hi realitzant una Ente-
sa del Catalans, un front unit de
totes les forces democràtiques
contra el feixisme; amb aquesta
finalitat, convidem al poble de
Catalunya a votar les

CANDIDATURES
D'ENTESA DELS

CATALANS,
PER AL SENAT

Per a les eleccions

al Congrés

Per a les eleccions al Congrés,
presentem les CANDIDATU-
RES D'UNITAT SOCIALIS-
TA, que aixequen la bandera del
programa concret del socialisme
i conjuntament amb les altres for-
ces democràtiques, es proposen
aconseguir que les futures Corts
tinguin el caràcter de Consti-
tuents.

Un programa responsable

El programa socialista és un
programa de canvis reals, un pro-
grama avançat, una resposta a la
greu crisi que patim. És també un
programa responsable que té pre-
sent les circumstàncies de tot ti-
pus que afecten el nostre país,
i que presenta una solució a cada
un dels problemes concrets que
ens afecten.

El nostre programa té cinc ei-
xos fonamentals:

1) Una Catalunya autònoma
2) Una Constitució democrà-

tica de l'Estat
3) Un nou model de creixe-

ment, contra l'atur i la inflació
4) Contra la corrupció i per

uns millors serveis públics
5) Una vida personal lliure

i digna
6) La mobilització i organitza-

ció del poble i dels treballadors.

Una Catalunya autònoma

Els socialistes exigirem per
a Catalunya el reconeixement del
seu dret a l'autonomia política
concentrada en els principis i ins-
titucions configurats en l'Estatut
de 1932, en la Generalitat, amb
tots els poders polítics ampliats
que li calen ara i amb els recursos
econòmics que ha d'exigir la seva
obra de govern. Per a això caldrà
restaurar el Parlament de Catalu-
nya com a òrgan legislatiu su-
prem, el Govern, com a òrgan
executiu, amb el retorn del Presi-
dent exiliat, i el Tribunal de Cas-
sació com a màxima instància ju-
dicial.

Igualment lluitarem per uns
Ajuntaments democràtics i unes
comarques institucionalitzades
dintre de la Generalitat, que dota-
rem de la màxima autonomia ins-
titucional i econòmica possible,
com correspon a la nostra ideolo-
gia autogestíonària, antiburocrà-
tica i anticentralista.

Una Constitució democràtica de
l'Estat

Els socialistes lluitarem a nivell
de tot l'Estat per una constitució 3
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federativa, democràtica i laica, ba-
sada en el sufragi universal que
garanteixi els drets de l'home pro-
clamats per les Nacions Unides,
i que reguli un Govern represen-
tatiu. Encara que siguem republi-
cans, estem disposats a acceptar
una altra forma institucional de
l'Estat aprovada pel poble. Per
a aquest Estat propugnarem una
política d'unitat de l'Europa dels
treballadors, independent de les
grans potències i especialment
oberta a les relacions mediterrà-
nies, així com la retirada de les
bases estrangeres del país.

Un nou model de creixement,
contra l'atur i la inflació

El programa socialista és molt
conscient de la gravetat dels po-
blemes econòmics i precisament
per això creu que cal posar les
bases d'un nou model econòmic
que permeti de crear milers de
nous llocs de treball i reduir la
inflació.

Per a aconseguir aquests objec-
tius no serveixen ni els plans del
neofranquisme, ni els plans del
centrisme. El gran capitalisme es-
panyol, la gran banca i els mono-
polis volen continuar gaudint del
privilegis que disfrutaren durant
la dictadura. Per això recolzen els
neofranquistes, perquè disfressats
de demòcrates continuïn el ma-
teix sistema. En definitiva volen
imposar un pla d'estabilització
que bàsicament serà una congela-
ció de sous, potser disfressada de
pacte social. Això els permetrà
d'augmentar els seus beneficis i el
problema fonamental que és l'a-
tur quedarà sense solució.

El centrisme no té una alterna-
tiva vàlida per a ningú. Vol conti-
nuar mantenint el mateix sistema
econòmic capitalista, sense tocar
els interessos de la gran banca
i dels monopolis. Promet unes
tímides reformes que no resolen
res i que anirà ajornant amb l'ex-
cusa de la crisi econòmica. O pit-
jor encara, voldrà fer passar per
reformes alguns reajustaments
superficials.

Els socialistes proposem un
nou model de creixement, im-
plantat gradualment. Aquest es
basarà en un Nou Sector Públic
i en la Planificació Democràtica.
Aquest Nou Sector Públic, des-
centralitzat a tots els nivells, serà
impulsat a Catalunya per les for-
ces polítiques socialistes i per les
masses treballadores organitzades
en uns Sindicats, capaços d'una
gestió democràtica i d'un control
efectiu.

La Generalitat haurà d'ésser el
motor del creixement econòmic,
el qual ha d'eliminar l'atur forçós.
Aquest nou sector públic serà an-
tiburocràtic, perquè serà descen-
tralitzat al màxim i democratitzat
a tots els nivells, i s'hi inclourà la
democratització del Sector Públic
existent.

4 Si bé en les primeres etapes no

preveiem nacionalitzacions de
noves empreses, en canvi els so-
cialistes ens oposarem als plans
del centrisme que, en nom de la
«liberalització» econòmica vol
privatitzar les empreses públi-
ques, però naturalment aquelles
que tenen benefici. Entre altres
reformes, preconitzarem una na-
cionalització catalana del crèdit,
a fi de protegir les petites empre-
ses i ajudar a les de nova creació.

Una sèrie de Reformes en Pro-
funditat acompanyaren aquest
nou model de creixement. Així la
Reforma Agro-Industrial, que
equipararà les condicions de vida
del camp a la ciutat, al temps que
eliminarà el latifundisme i millo-
rarà els preus dels productes ali-
menticis. La planificació del terri-
tori, pensada per al creixement
harmònic de tot el país. La Refor-
ma Fiscal, que gravarà les grans
fortunes que avui paguen poquís-
sim i alleugirà la càrrega fiscal als
treballadors i petites empreses,
que són les que suporten les ma-
jors càrregues. Aquesta Reforma
permetrà d'obtenir millors recur-
sos per als plans del Nou Sector
Públic.

i per tant no són gratuïts, o que
l'Estat els ofereix de manera molt
deficient.

Els socialistes tenim programes
detallats d'actuació per a cada un
d'aquests sectors, ja sigui l'ense-
nyament, *la medicina, els retirs
i l'assistència als vells, la planifica-
ció del territori, la millora dels
pobles, ciutats i barris, la conser-
vació del medi ambient, etc. Es
tracta de crear xarxes de serveis
que arribin a tots els racons de
Catalunya, impulsades i gestiona-
des per la Generalitat de Catalu-
nya i els Ajuntaments democrà-
tics. Aquests programes inclouen
els sistemes de finançament i ges-
tió, cosa que els fa altament creï-
bles.

En cada un dels nostres progra-
mes, l'objectiu és eliminar l'afany
de lucre i de corrupció en l'admi-
nistració dels serveis, i procurar
que l'assistència pública compti
amb tots els mitjans necessaris, de
manera que faci supèrflua l'assis-
tència privada.

Els socialistes denunciem les
maniobres del centrisme que,
amb excuses múltiples, a cops
apel • lant a la llibertat, d'altres a la

Contra la corrupció i per uns mi-
llors serveis públics

Els socialistes eliminarem d'ar-
rel les condicions que han fet pos-
sible tants casos de corrupció, de
privilegis i de fraus, en els dife-
rents nivells de la vida pública.

La Generalitat de Catalunya en
mans socialistes garantirà uns ser-
veis públics millors: ensenyament
gratuït, salut i medicina per a tot-
hom, unes millors condicions de
vida al camp, uns barris millors
i unes ciutats millors.

La Generalitat de Catalunya
haurà de garantir la millora i l'ex-
tensió de tots els serveis públics
que avui són en mans privades

catalanitat, intenta de perpetuar
situacions de privilegi. Sobretot
en el camp de l'ensenyament i de
la medicina, proposant petits can-
vis de façana que mantenen la
perpetuació de la injusta situació
actual.

Una vida personal lliure i digna

Els socialistes impulsarem una
legislació que respecti el lliure de-
senvolupament de la vida de ca-
dascú, la qual haurà d'incloure
com a fites prioritàries: la igualtat
d'oportunitats culturals i labo-
rals, la separació total entre Estat
i Església, amb respecte a totes les
creences, l'alliberament de la do-
na i la seva total equiparació legal
amb l'home, la lliure planificació

de la família, la despenalització de
la interrupció de l'embaràs i el
dret al divorci, el respecte a totes
les formes de convivència, i per als
joves i infants una justa presència
i participació en la societat.

L'organització i la mobilització
del poble i dels treballadors, con-
dició indispensable per a portar
a terme el nostre programa

La realització del programa de
la nostra candidatura trobarà for-
tes resistències perquè perjudica
els interessos i privilegis d'aquells
que s'han enriquit durant tants
anys amb l'explotació del poble
i dels treballadors. És per aquesta
raó, i perquè cal avançar ja des
d'ara en la participació del poble
en el control democràtic de tots
els centres de poder (ajuntaments,
empreses, centres d'estudi, etc.),
que és imprescindible l'organitza-
ció i mobilització massiva del po-
ble, entorn als nostres partits, sin-
dicats, cooperatives, associacions
de veïns, etc. Només amb una
corresponsabilització de tots po-
dem avançar amb fermesa cap al
nostre futur.

CIUTADANS,
TREBALLADORS
DE CATALUNYA!

Aquesta és l'hora de les grans
decisions per al futur del país i de
la classe treballadora. Ningú no té
dret a desentendre-se'n. Cal que
tots participem en l'esforç per al
canvi cap a la llibertat.

L'ample camí del socialisme és
l'únic camí cap al millorament de
la qualitat de la vida.

És el camí de la nostra gent
unida en un sol poble.

Per a lluitar contra l'atur i la
inflació.

Per a obtenir un creixement
humanitzat de l'economia indus-
trial, agrícola i de serveis.

Per a obtenir les reformes deci-
sives que afecten la vida de cada
ciutadà:

L'ensenyament públic fins
als 16 anys.
Les guarderies necessàries
a tots els pobles i barris.
El servei de la salut per
a tothom.
La casa digna i assequible.
La ciutat planificada amb
predomini de l'interès popu-
lar.

Per tot això cal una Constitució
democràtica a l'Estat.
Per tot això cal una Catalunya
lliure a les nostres mans.

VOTAR CATALUNYA
ÉS VOTAR SOCIALISTA

VOTAR SOCIALISTA
ÉS VOTAR CATALUNYA

VOTEU LA UNITAT
SOCIALISTA DE
CATALUNYA



SOBRE LA HISTORIA
DE LA DIVISIÓ
SOCIALISTA

La divisió del socialisme a Ca-
talunya s'estableix en els anys
vint, durant la dictadura de Primo
de Rivera, pot dir-se molt bé,
però, que les seves causes arren-
quen des de els primers intents de
constituir una organització del
P.S.O.E. a Catalunya. La tradi-
cional incorporació acrítica de de-
terminats postulats del jacobinis-
me, sobre tot la seva visió unita-
rista de la societat, per part de
l'esquerra i l'escassa elaboració
d'una resposta positiva a la qües-
tió nacional per part del pensa-
ment marxista a començaments
del nostre segle, sustentaren,
ideològicament, el greu error que
va suposar que el partit obrer
identifiqués tota aspiració nacio-
nal amb els interessos de la burge-
sia respectiva. El moviment cata-
lanista era concebut per l'organit-
zació socialista de l'Estat Espa-
nyol, bé com un instrument mix-
tificador en mans de la burgesia,
bé com «mals costums furistes»
corresponents a una mena de po-
pulisme pansit de la menestralia.
Tan sols la lenta aproximació de
sectors de l'esquerra catalanista,
entre els quals cal destacar a Serra
i Moret, o, en una altra dimensió
a Joan Comorera, l'ideari socia-
lista, i l'esperit autocrític d'al-
guns polítics i intel·lectuals del
P.S.O.E. en el llindar dels anys
vint, va obrir la perspectiva de

rectificar una actitut que estava
dificultant greument la projecció
política del socialisme en el nostre
país. Davant d'aquesta espectati-
va, el nucli dirigent de la Federa-
ció Socialista Catalana del
P.S.O.E. va impulsar, el 1923, la
Unió Socialista de Catalunya, no
com una organització rival del
P.S.O.E., sinó com a plataforma
política de la Federació Catalana,
en l'ambit exclusiu de la nació
catalana. Però la incomprensió de
la directiva socialista espanyola, la
seva absoluta hostilitat a una or-
ganització pròpia dels socialistes
catalans, va conduir a la divisió
entre una Unió Socialista de Cata-
lunya, vinculada políticament al
catalanisme republicà i una Fede-
ració Catalana del P.S.O.E., sense
a penes incidència en el si del
moviment obrer i aïllada de la
lluita política.

Després de la proclamació de la
II República, el 1931, l'escasa en-
titat política tant de la Unió Socia-
lista com de la Federació Catalana
del P.S.O.E. va quedar palesa. La
Unió no aconseguia superar una
posició d'apèndix de l'Esquerra
Republicana de Catalunya; i la
Federació Catalana del P.S.O.E.,
ni tan sols podia capitalitzar la
política, per entendre'ns, de cen-
tre-esquerra practicada pel
P.S.O.E. en els primers anys de la
República. Era notori que una de

les causes d'aquesta impotència
comuna —almenys una d'elles—
era la divisió dels socialistes cata-
lans.

Un sector de militants històrics
de la Federació Catalana del
P.S.O.E., encapçalat per Josep
Recasens i Mercader i pel doctor
Pla i Armengol, varen aconseguir
que el Congrés de la Federació,
celebrat el 1932, acordés proposar
a l'Unió Socialista de Catalunya la
fusió d'ambdues organitzacions.
Les bases de la fusió varen ser
aprovades tant pel congrés de la
Federació Catalana (març del
1933) com per l'Unió Socialista
(abril de 1933) i poc després tin-
gué lloc el congrés de fusió (juliol
1933), fusió que es va acordar que
es realitzés sota les sigles de Unió
Socialista de Catalunya (2.240
vots a favor i 240 en contra),
concebuda aquesta com un partit
específicament català, plenament
independent del P.S.O.E., encara
que amb estreta col·laboració
à aqueix en el que es referia a la
política a realitzar a nivell d'Estat.

La fusió, no va atènyer la unitat
dels socialistes catalans. Un nucli
de socialistes procedents del
P.S.O.E. i agrupats a la Federació
Socialista de Barcelona, amb el
suport de la directiva del
P.S.O.E., malgrat els acords dels
congressos de 1932 i 1933, rebutjà
la fusió i es va posar a reorganit-

Rafael Campalans treballant al seu despatx.

Pablo Iglesias.

zar la Federació Catalana del
P.S.O.E. Aquest primer intent
d'unitat havia resultat un fracàs.

Després dels fets d'octubre de
1934, davant la necessitat evident
de reagrupar-se i fer front a la
repressió i a l'involució política,
l'Unió Socialista de Catalunya i la
nova Federació Catalana del
P.S.O.E. iniciaren una segona
aproximació, en els primers me-
sos de 1935, que no arrivà a donar
cap fruit material. L'obstacle con-
tinuava essent les reticències en-
front la qüestió nacional. Malgrat
tot, la força del moviment unitari
que va arrossegar a totes les orga-
nitzacions obreres catalanes el
1935-36 i la radicalització de la
situació política es va imposar,
almenys a mig plac. L'Unió So-
cialista de Catalunya va trencar,
en els primers mesos de 1936, amb
la seva política de seguidisme res-
pecte de l'Esquerra Republicana
de Catalunya i la pròpia Agrupa-
ció Socialista de Barcelona, en el
seu congrés de maig de 1936, es
manifestà explícitament a favor
del reconeixement del dret a l'au-
todeterminació de les nacionali-
tats i de la necessitat d'una orga-
nització autònoma del socialisme
català.

Tantmateix, aquesta aproxima-
ció es situava en un terreny subs-
tancialment diferent. No es deba-
tia ja l'unitat dels socialistes cata-
lans, sinó l'unitat de socialistes
i comunistes en un sol partit
obrer; debat que culminaria en la
constitució del P.S.U.C. per un
costat i la del P.O.U.M. per l'al-
tre. Es obvi, però, que aquesta
seria una altra història, diferent
a la que s'ha intentat, molt breu
i esquemàticament, recordar.

J. L. MARTÍN RAMOS

P. S. De qualsevol manera
aquesta va ésser la història de la
divisió socialista abans de la gue-
rra. La història actual encara
l'hem d'escriure. No necessària-
ment es repetirà; en tot cas depen-
drà de l'opció política que els
socialistes prenguin a Catalunya,
i de que aquesta opció correspon-
gui no a interessos de grup, sinó
als interessos del proletariat que
viu i treballa a Catalunya. 5

P.Sil



L'1 DE MAIG:
UNA DATA
HISTÒRICA
PELS TRE-
BALLADORS

Cada any el dia 1 de maig és una
data de coincidència en la lluita de
tots els treballadors d'arreu del
món. En aquest dia a tots els
països el moviment obrer ultra-
passant els límits de les fronteres
estatals ens recorda el caràcter
internacionalista de la lluita obre-
ra pel millorament de les condi-
cions de vida i de treball i per la
consecució d'un món millor, pa-
cífic i solidari, sense opressions,
sense explotació de l'home per
l'home.

L'origen d'aquesta diada no es
troba en la celebració de «San José
Artesano», ni de cap altre sant,
com d'alguna manera volia donar
a entendre el nacional-catolicisme
de la dictadura franquista.

Tot millorament de condicions
de vida i treball ha vingut precedit
de llargues i doloroses lluites, en
tota la història del moviment
obrer res no s'ha concedit, tot ho
han arrancat els treballadors al
preu de molts sofriments i de
moltes gotes vessades de sang. En

una d'aquestes lluites trobarem el
primer 1 de maig.

Una reivindicació justa

Juntament amb l'augment dels
salaris ha estat com a reivindicació
permanent per part dels treballa-
dors la reducció de la jornada
laboral. Al segle XIX, en ple capi-
talisme negre no era extrany l'ho-
rari laboral de 14,16, i fins i tot 18
hores de treball diari, la disminu-
ció de la jornada amb el manteni-
ment del salari era doncs una rei-
vindicació central, i la fixació de la
jornada de vuit hores una aspira-
ció mítica per a la classe obrera.

Als Estats Units a l'any 1885 es
començà a preparar una jornada
en la qual coincidissin tots els
treballadors del país per plantejar
unitàriament la reivindicació de la
jornada de vuit hores. A tal fi es
crearen a moltes ciutats, les indus-
trialitzades, fronts únics sindicals
que agruparen als treballadors de
tots els rams i sectors de la pro-
ducció. Aquests fronts havien de
presentar un contracte-model
a tots els empresaris de totes les
ciutats simultàneament, és a dir el
mateix dia. Escolliren a tal efecte
el dia 1 de maig de 1886. El motiu
d'aquesta elecció sembla ésser que
no era altre que la renovació en
aquesta data, cada any, dels con-
tractes i arrendaments als estats
de Pennsylvania i Nova York.
A l'escollir aquesta data els em-
presaris no podíem argumentar,
per negar-se a la reivindicació, el
trencament de cap pacte previ
a que s'haguessin compromès els
treballadors.

El contracte model fou confec-
cionat pel Comité Legislatiu de la
Federació Americana del Treball
(AFL). Després de prop d'un any
de preparació arribà I'l de maig,
i el resultat fou que prop de
350.000 treballadors varen acon-
seguir la jornada de vuit hores,
i més d'un milió la reducció de la
jornada, si bé per damunt de les
vuit hores volgudes. Encara que

aquestes xifres no eren procen-
tualment gaire importants, sí que
eren importants pel procés de
presa de consciència de classe dels
treballadors americans.

Es vessa sang treballadora

A la ciutat de Xicago, on les
condicions de treball eren molt
dures, es desenvoluparen una sè-
rie d'incidents. L'Empresa Cyrus
Mc-Cormick va acomiadar arrel
de l'acció de I'l de maig a 1.200
treballadors, alhora que contrac-
tava esquirols per a substituir-los.

Per aquesta raó ía tarda del 3 de
maig entre 7.000 i 8.000 vaguistes
es concentraren davant de l'em-
presa per a recriminar als esqui-
rols llur conducta. Es produïren
aleshores enfrentaments entre els
treballadors en vaga i la policia
que defensava als esquirols. En el
curs dels enfrentaments foren as-
sassinats sis treballadors i ferits
uns cinquanta més, produint-sex
nombroses detencions.

L'endemà els treballadors van
convocar un míting per a protes-
tar de la brutal actuació policiaca,
míting que malgrat la indignació
pels assassinats tenia un caire no
violent. Es congregaren unes
15.000 persones i intervingueren
com a oradors els líders anarquis-
tes Spiess, Parson i Fielden. Quan
acabat l'acte els congregats retor-
naven a llurs cases va fer aparició
la policia dispersant la gent amb
l'ús de la violència. Aleshores algú
que mai no va ésser descobert
llençà una bomba contra les files
de la policia. La reacció de la
policia no fou altra que disparar
a tort i a dret de tal manera que el
nombre de morts s'elevà a vuitan-
ta, comptant-se els ferits per cen-
tenars.

La represió no acabà aquí, la
ciutat fou objecte d'un minuciós
i llarg registre i els líders obrers
més destacats detinguts, entre ells
Spiess, Parson, Fielden, Neebe,
Fischer, Schwab, Lingg, Engel,
Selinger i Schaubelt.



La represió de la policia ha estat present a tots els 1 de Maig

Una caricatura de judici

S'inculpà a aquests del llença-
ment de la bomba i es monta una
parodia de judici, amb testimonis
falsos i la constitució d'un jurat
sense les mínimes garanties. I així,
tot i que al llarg del procés no es va
demostrar la culpabilitat dels acu-
sats ni la seva participació en

l'atemptat, foren condemnats
a mort Lingg (que es va suicidar
abans de que l'executessin), Par-
son, Spies, Fischer, Engel, Schau-
belt i Selinger. Per la seva banda
Neebe fou condemnat a 15 anys
de presó i Schwab i Fielden a ca-
dena perpètua.

La caricatura del judici quedà
palesa quant a l'any 1889 el nou

governador d'Illinois, John Al-
telg, inicià noves investigacions
a les quals es demostrà la inocen-
cia dels condemnats. Neebe,
Schwab i Fielden sortiren de la
presó. Pels condemnats a mort les
bones intencions del nou gover-
nador foren inútils, car ja feia
temps que havien estat puntual-
ment executats; 1*11 de novembre
del 1887.

Aquests són fets que estan a l'o-
rigen de la celebració de I'l de
maig.

El Congrés Socialista Interna-
cional de París

L'any 1889 es convocà a París
un Congrés internacional dels so-
cialistes en el que va néixer la II
Internacional. Aquest Congrés
aplegà representants, entre els
quals Pablo Iglesias, procedents
de 23 països. Una de les resolu-
cions que es prengueren fou que
«S'organitzarà una gran manifes-
tació internacional en data fixa de
manera que a tots el països i ciu-
tats a la vegada, en el dia convin-
gut, els treballadors presionin da-
vant dels poders públics per a re-
duir legalment a vuit hores la jor-
nada de treball, i a aplicar les altres
ressolucions del Congrés Interna-
cional de París.»

La data fixada fou I'l de maig,
a petició dels representants ameri-
cans en record dels fets de Xicago
de l'any 1886.

La decissió pressa en aquest

congres es va portar a terme, per
primera vegada I'l de maig de
1890. Nombroses manifestacions
i concentracions de treballadors
es produïren simultàneament
arreu dels països industrialitzats.

Els treballadors catalans es
sumen a la crida

Els treballadors catalans es su-
maren a aquesta jornada d'inter-
nacionalisme obrer amb el Cercle
Socialista com a impulsor. I es
sumaren amb reivindicacions
pròpies, de les quals moltes no
deixen de tenir actualitat, encara
avui. Entre altres:

— limitació de la jornada de
treball a vuit hores per als majors
de 18 anys i de sis hores pels
treballadors entre catorze i divuit.

— prohibició del treball per els
menors de 14 anys.

— prohibició de determinades
indústries perjudicials per a la sa-
lut dels treballadors.

— vigilància de totes les em-
preses per mitjà d'inspectors de
treball retribuïts per l'Estat i ele-
gits, la meitat com a mínim, pels
mateixos treballadors.

Al voltant d'aquestes reivindi-
cacions Barcelona quedà paralit-
zada i veié una manifestació de
més de vint mil treballadors, i a la
major part de ciutats i viles catala-
nes industrialitzades es celebraren
mítings, manifestacions i d'altres
actes.

Enric RILO



INFORME: L'IMMIGRACIÓ
Integració?
Lerrouxisme?:
Socialisme

«Per Catalunya, pels altres
pobles germans d'Espanya,
per L· fraternitat de tots els
homes, catalans, sapigueu
fer-vos-en dignes.»

Francesc Macià
En alguns sectors de treballa-

dors immigrats residents a Cata-
lunya —que constitueixen un 38
per cent de la població catalana
actual— no existeix encara sufi-
cient assumpció de la necessitat
que tenen l'autonomia i l'Estatut
per la unitat dels treballadors.
L'oficialitat del català s'interpreta
algunes vegades com una amenaça
als nous catalans, que parlen enca-
ra tan sols les seves llengües d'ori-
gen i que mantenen estretes rela-
cions amb llurs terres de proce-
dència. Aquestes terres —es tem—
podrien ser abandonades per una
Catalunya autònoma.

Quaranta anys de dictadura
i opressió ens han conduït
a aquesta situació de desinforma-
ció política total.

Caldrà molta paciència per
a que tots, catalans vells i nous ens
expliquem i construïm junts una
pàtria habitable. Hem de ser im-
pacients, però, quan es tracta de
l'autonomia d'aquesta terra i molt
enèrgics quan aquelles preocupa-
cions són utilitzades pels qui ens
han negat l'autonomia i pretenen
seguir boicotejant-la. I encara
més quan amb allò es pretén divi-
dir els treballadors de Catalunya
en lloc de dialogar per saldar llurs
diferències reals.

A l'oficialitat del català s'hi
arribarà sense opressions. En les
circumstàncies particulars del
nostre país —una llengua prohibi-
da, limitada i ignorada, una cultu-
ra combatuda— l'oficialitat és una
necessitat vital, un objectiu inexo-
rable, al qual s'ha d'arribar pels
seus passos i passant per un perío-
de de cooficialitat i garantint ara
i sempre el dret de tots a educar als
fills en la llengua materna, fins
l'edat en què aquesta un cop hagi
estat sòlidament adquirida, pugui
passar a ser la segona llengua en la
segona etapa, d'una educació bà-
sica en català. Lingüistes i peda-
gogs testifiquen que no hi ha pro-
blema insoluble en aquest sentit.
Els catalans d'origen hem sofert
bastant, massa, la discriminació
lingüística, per imposar-la avui
a ningú. Els catalans de destí - p e r
utilitzar l'expressió de González
Casanova—, estan comprenent,
per la seva part, que el català

8 forma part d'una identitat nacio-

nal arrabassada, i que sense recu-
perar-la no hi haurà llibertat per
a ningú de nosaltres.

El català no és l'idioma d'un
país que va portar els immigrants
per explotar-los. El català és l'i-
dioma d'un poble oprimit per les
mateixes classes i el mateix Estat
que no volgueren la reforma agrà-
ria que hauria permès desenvolu-
par Andalusia, regar Aragó, des-
colonitzar Galícia; per les matei-
xes classes i el mateix Estat que
volgueren evitar l'autonomia de
Catalunya i que preferien una Es-
panya «antes roja que rota», no
ho oblidem. El català va ser aban-
donat per la major part de la gent
que des d'aquí es va sumar a aque-
lla empresa.

Catalunya, d'altra part, no pot
abandonar les terres d'origen de
l'immigració, perquè en els da-
rrers quaranta anys no va estar
mai en condicions d'ajudar-les.
Va pagar la factura de la submissió
—cinquanta mil milions anuals
abonats a l'Estat per sobre de les
seves despeses ací, segons Ros
Hombravella—, però ni Andalu-
sia, ni Aragó, ni Galícia varen
rebre aquests diners. Aquests di-
ners es gastaren a mantenir un
aparell estatal omnipotent i inefi-
caç, a potenciar l'economia del
centre i, en tot cas, en algunes
inversions reclamades des d'An-
dalusia, per exemple, per les ma-
teixes classes que la mantenen en
l'endarreriment, bé sigui en la
costa luxosa de Màlaga o en les
autopistes de prestigi, buides, que
contrastaven amb les nostres ca-
rreteres atapeïdes i incòmodes,
avui mes espaioses, però plenes de
peatges.

L'autonomia de Catalunya és
una garantia de les possibilitats de
desenvolupament del camp espa-
nyol i de la indústria del Sud,
perquè no es malversaran recur-
sos en un estat centralista de tall
faraònic. L'autonomia és més efi-
cient. Deixa més marge per a la
solidaritat lliurement pactada.

Catalunya és una marca, un
poble format per un al·luvió de
corrents que intermitentment
arribaren del Nord i del Sud. No
és un poble tancat ni cegament
uniformador. L'autonomia haurà
de posar un accent especial a ésser
la resultant dels corrents que avui
poblem aquest sól, sempre al vol-
tant de l'eix d'un idioma i d'una
cultura en constant evolució, nor-
malment, però, fidels a si matei-
xos. El mateix President de la

Generalitat, el retorn del qual es-
peren la majoria dels catalans
conscients, per l'enorme càrrega
simbòlica que representa, ha in-
sistit repetidament —tant en el seu
missatge del darrer 6 de gener
com en el de Perpinyà— en la
importància d'aquest factor i en la
germanor entre catalans nous
i vells.

Anem, però, a les qüestions
pràctiques i de futur. Jo demana-
ria a aquell sector de les classes
dominants catalanes que fins avui,
per ser democràtic i nacional, no
ha participat en les tasques de
govern, que renuncií a un cert
simplisme «integrador» des de la
prepotència del que a vegades es
creu superior. No és un problema
d'integració el que se'ns planteja,
sinó un problema d'identitat, de
construcció d'una nova identitat.
I demanaria als nous catalans que
no es deixessin portar ni un minut
per la via de l'acusació a la cultura
catalana i a aquells sectors nacio-
nals que apareixen com a porta-
dors i sostenidors de la mateixa.

El «tercermundisme» no és
transplantable a les nostres coor-
denades. Per la senzilla raó que
aquí ha existit sempre un centra-
lisme i un aparell estatal que a tra-
vés del sistema fiscal, l'INI,
l'INP, i el sistema financer, ha
rebut al seu caprici una part im-
portant de l'excedent generat pels
treballadors a Catalunya, quel-
com que no té paral·lel a escala
mundial en las relacions entre paï-
sos avançats i endarrerits.

El treballador català ha estat
doblement manipulat: per un de-
senvolupament econòmic en
mans de minories que s'han enri-
quit enormement fins a la crisi de
l'any 70; per un Estat centralitza-
dor que impedia la reinversió aquí
dels impostos efectivament pagats
amb el ròssec terrible de la insufi-
ciència de serveis públics dels més
necessaris (escola, sanitat, equips
col·lectius... etc). El treballador
català immigrat ha pagat, a més, la
factura, moltes vegades brutal, de
l'emigració i del desarrelament.

Davant aquesta situació, els
treballadors catalans hem de plan-
tejar-nos seriosament la construc-
ció d'una solidaritat real entre els
pobles de l'Estat, construcció di-
fícil, però que té en la solidaritat
de classe una base molt més sòlida
que en la generositat que pugui
reclamar-se de les regions riques.
No es tracta de creure en una
unitat dels treballadors de tot
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l'Estat com moltes vegades dis-
sortadament, escoltem en boca de
representants dels treballadors de
més enllà de l'Ebre. Aquesta pre-
tesa unitat atenta al dret d'autode-
terminació del nostre poble i posa
les bases d'una recuperació cen-
tralista de l'Estat des de l'esque-
rra, si més no des de la democrà-
cia. No es tracta d'identitat o uni-
tat dels treballadors de l'Estat si-
nó de solidaritat entre ells. S'ha de
vèncer d'una vegada el jacobinis-
me de l'esquerra espanyola, ope-
ració per a la qual està més ben
disposada que mai, ha d'estar-ho,
després de quaranta anys de dicta-
dura i de «unidad de las tierras
y hombres de España».

L'esquerra catalana, basada en
els treballadors autòctons i immi-
grats contempla aquesta tasca
amb optimisme. Estem conven-
çuts que el que la burgesia catala-
na no va aconseguir en el segle XIX
i que la petita burgesia va intentar
durant la crisi dels anys trenta
podrà aconseguir-se durant els
propers quinze anys amb l'ajuda
dels pobles de l'Estat espanyol
que desperten a la seva llibertat.

Junts hem de trencar la subor-
dinació i uniformació que intenta
imposar el capitalisme espanyol i,
al mateix temps, avançar en l'alli-
berament de les nacionalitats, so-
lidàriament i federalment verte-
brats no sols a nivell del que avui
constitueix l'Estat espanyol, sinó
també en el que serà l'Europa dels
treballadors. Ha arribat també
l'hora de plantejar-nos com
a perspectiva la construcció de la
comunitat europea dels treballa-
dors on cada terra, cada poble ha
de tenir el seu lloc i la seva auto-
nomia, la seva plena llibertat.
Aquesta és la perspectiva socia-
lista.
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QUI VA VOTAR L'ESTATUT
DE CATALUNYA?

El talent polític de Macià al
proclamar la República Catalana
va permetre assentar en sòlides
bases la negociació amb la Repú-
blica Espanyola: Catalunya va re-
nunciar a la sobirania adquirida
en l'anterior proclamació, a canvi
del reconeixement de la seva per-
sonalitat diferenciada dins de
l'Estat; les relacions de Catalunya
amb la República es configurarien
en un Estatut iniciat i legalitzat
a Catalunya, l'aprovació final del
qual correspondria a les Corts de
la República.

Els recels de Maura davant el
procediment pactat d'aprovació
de l'Estatut —preparació i votació
per la Diputació Provisional de la
Generalitat i plebiscit sanciona-
dor dels Ajuntaments de Catalu-
nya— varen imposar a més el «re-
ferèndum en vot particular di-
recte».

Un cop aprovat per la Diputa-
ció Provisional el 14 de juliol, es
va iniciar el procés que portaria al
referèndum popular, el 2 d'agost.

La campanya de propaganda va
ser molt intensa i es va dur a terme
amb mètodes molt moderns. Els
slogans més significatius es diri-
gien als interessos concrets de ca-
da sector de població, o cridaven
a l'esperit català; d'altres reflexa-
ven la situació política de la Repú-
blica: un pasquí gironí afirmava:
«Voleu consolidar la República?
Voteu l'Estatut. Voleu una Cata-
lunya socialment justa? Voteu
l'Estatut. Voleu una Catalunya
lliure de l'opressió i amiga d'Es-
panya? Voteu l'Estatut.»

Tots els partits i forces políti-
ques catalans que no havien parti-
cipat directament o indirectament
en l'elaboració de l'Estatut, varen
mostrar-se disposats a secundar-

lo, bé fos per catalanisme, bé fos
per anticentralisme i defensa d'un
Estat democràtic.

Repassant la premsa de l'època
hem trobat crítiques i reticències
respecte a aspectes concrets de
l'Estatut, des de l'òptica de cada
partit; no hem trobat, però, cap
recomanació d'abstenció, i encara
menys la prèdica del vot negatiu.

Sectors de la Federació Socia-
lista Catalana (PSOE) afirmaren:
«Votarem i recomanarem l'Esta-
tut perquè creiem que és la solu-
ció de l'anomenat Plet Català..., el
votarem com a socialistes i també
perquè volem contribuir en la
proporció que ens correspon
a que sigui obra de tots.»

Un telegrama de Lerroux als
radicals afirmava que: «acomplint
el Pacte de San Sebastián, Partit
Radical ha de votar a favor de
l'Estatut».

Els cenetistes, que en d'altres
moments defengueren un absten-
cionisme actiu, ni a la «Soli», ni
a la «Revista Blanca» varen adop-
tar posicions d'abstenció. La «So-
li» va rebre amb fredor a l'Estatut,
perquè mantenia les desigualtats
socials, que, segons ells, amb el
canvi de règim tan sols havien
canviat de nom.

En Peiró, però, en una entrevis-
ta, es mostrava conciliador amb el
govern de la Generalitat i afirma-
va que, encara que la CNT no
donaria cap consigna respecte al
referèndum, creia que la majoria
de la classe obrera votaria i votaria
afirmativament, perquè les rela-
cions de l'Esquerra seguien essent
bones: «a més —afegia— la Con-
federació sempre ha estat partidà-
ria d'un règim federal». En la
mateixa línia estava la declaració
del seu congrés extraordinari de

tura va estar matisada. La referèn-
cia a la posició dels partits nacio-
nalistes i catalanistes, és evident
que és molt més apasionada en la
recomanació del vot, bé que criti-
qui les insuficiències o posicions .
doctrinals.

Els resultats del referèndum va-
ren ser els següents:

Sobre un cens electoral d'uns
790.000 electors masculins, varen
votar a favor uns 594.000 (el 75%
del cens i el 99% dels votants)
i s'abstingueren uns 195.000 (el
25% del cens); menys de l'u per
cent va votar en contra, nul o en
blanc. (Les xifres varien segons la
font, els resultats globals són, pe-
rò, sensiblement iguals.)

Les dones, que no varen poder
votar per no estar incloses en el
cens i per celebrar-se les eleccions
segons «les llistes que varen servir
per a les eleccions del 28 de juny»,
organitzaren un sistema de reco-
llida de signatures que els permeté
manifestar llur suport a l'Estatut.
A Barcelona varen ser recollides
146.644 signatures a favor.

Malgrat que algun diari —«El
Socialista»— va mantenir que el
referèndum havia estat manipu-
lat, ningú no ha aportat dades que
ho facin versemblant, ans el con-
trari, la premsa de Barcelona va
desmentir les acusacions i fins
i tot la premsa de Madrid va reco-,
llir dades en el mateix sentit: el
monàrquic ABC afirmà que en les
eleccions en què no hi ha oposició
la majoria es queda a casa seva;
malgrat això, el referèndum apro-
vador de l'Estatut, va donar uns
indexs de participació molt ele-
vats, reconeixent que «a Catalu-
nya ningú no s'ha oposat a l'Es-
tatut».

La conclusió s'imposa: L'Esta-

El següent esquema, ens per-
met veure que el tant per cent de
participació va ser, fins i tot, supe-
rior al que es donà a les eleccions
a Corts.

1931 1933
Referéndum

1936 de l'Estatut
Barcelona
Ciutat
Barcelona
Província
Girona
Lleida
Tarragona

62,10%

66,50%
79,56%
70,83%
75,68%

60,15%

60,15%
61,28%
61,33%
65,32%

68,81%

67,36%
71,34%

>
73,00%

73,35%

77,70%
79,56%
77,36%

l'onze de juny on es defenien els
estatuts d'autonomia, recoma-
nant, però, «un perfecte estat d'i-
gualtat, però no prenent com
a base el que reculli l'esperit reac-
cionari dels pobles endarrerits, si-
nó aquell que estigui informat per
les més àmplies concepcions radi-
cals». L'anarquisme català, que
denunciava el catalanisme conser-
vador per antisocial, mantingué
una simpatia distant per l'Esque-
rra, arribant a donar-li suport
electoral.

Hem recollit algunes afirma-
cions dels partits tradicionalment
més recelosos de l'autonomia de
Catalunya, per veure que, en el
cas concret del referèndum d'a-
provació de l'Estatut, la seva pos-

tut no va ser l'opció d'un partit, ni
el fruit d'un sector de la societat
catalana. Va ser tot el poble de
Catalunya qui va infantar l'Esta-
tut perquè sabia que amb ell de-
fensava i garantia la democràcia
a Espanya. En paraules d'Azaña,
«amdues estan indisolublement
unides».

El suport de Catalunya a l'Es-
tatut va quedar confirmat en d'al-
tres moments per manifestacions
i mítings. Una sola dada: quan les
Corts discutien l'Estatut, Pales-
tra, entitat cultural, llançà una
campanya de remesa de targetes
per donar suport a l'Estatut. Se'n
recolliren 350.000

Ismael E. PITARCH

• C9»v/ PS.



JOAN ALAMILLO: UN CATALÀ
DE CÓRDOBA

«Lluitar per l'Estatut del 32 és lluitar per
la llibertat de tots els pobles»

Joan Alamillo, membre de Se-
cretariat del Partit Socialista de
Catalunya, és un clar exponent de
aquesta gran massa de treballa-
dors que en els anys seixanta ha-
gueren d'abandonar llur terra na-
tal, llurs gents i llurs cases en
busca d'un lloc de treball.

L'Hora. — Joan, on vares
nàixer?

Joan Alamillo. — Soc de Cór-
doba.

L'H. — Quan vares venir
a Barcelona?

J. A. - El 1960.
L'H. - Per què?
J. A. — Mira, jo soc electricis-

ta i a la meva terra no hi havia llocs
de treball, llavors vaig pensar que
l'única solució era venir aquí.

Allí ens havien fet creure que
aquí es lligaven els gossos amb
llonganisses. Quan vaig arribar
vaig topar de nassos amb la reali-
tat, doncs vaig estar tres setmanes
sense trobar feina i amb trescentes
pessetes a la butxaca; al final vaig
trobar una feina a l'AEG de Te-
rrassa i a poc a poc em vaig anar
situant fins que vaig poder portar
als meus pares.

L'H. — Et va resultar molt di-
fíál adaptar-te a la societat cata-
Una?

J. A. — Doncs sí, el pitjor va
ser la marginació social, la manca

de cercles d'amistat, en definitiva,
la soledat.

L'H. — Vas tenir problemes
amb. la llengua?

J. A. — No, la llengua no era
cap problema pels que viviem al
cinturó roig de Barcelona, doncs
quasi tots érem andalusos. Al tre-
ball, però, ja era més difícil.
Doncs generalment els mandos

intermitjos eren catalans i lògica-
ment es produïen friccions.

L'H. — Com es realitzà el teu
procés d'adaptació a la societat
catalana ?

J. A. — Per mitjà de Ja meva
militància política i sindical. El
meu primer contacte va ser a tra-
vés de les Joventuts Obreres Ca-

tòliques (JOC) i els grup escoltes
de Terrassa.

L'H. — Sabem que la teva mi-
litància en organitzacions políti-
ques i sindicals ha estat molt am-
plia; podries fer-nos'en un breu
resum?

J. A. — Doncs sí, mira, des-
prés del meu primer contacte,
a través d'un amic, amb la JOC,
aquesta organització juntament
amb d'altres com la Vanguardia
Obrera Juvenil i la Vanguardia
Obrera Sindical, aquestes dues
impulsades pels Jesuïtes, van for-
mar l'Associació Sindical de Tre-
balladors, que d'un plantejament
purament sindical va passar, en un
procés d'evolució política, a for-
mar rO.R.T. (Organització Re-
volucionària dels Treballadors);
un cop que la fracció pro-xinesa
de Madrid va aconseguir la direc-
ció molts ens vern escindir i mit-
jançant organitzacions sindicals
com les Plataformes de C C O O
i els Cercles de Formació de Qua-
dres, juntament amb gent escindi-
da del F.O.C. (Front Obrers Ca-
talans), vern formar el que fou el
Topo Obrero que es va integrar
dins la Convergència Socialista de
Catalunya fins arribar al que és
avui el Partit Socialista de Cata-
lunya.

L'H. — La teva militància po-

lítica i sindical ha influït d'alguna
manera en /<* teva vida laboral?

J. A. -̂ Sí, com és natural; he
estat acomiadat d'unes quantes
empreses: de l'AEG, de Phillips
i de la Crolls.

L'H. — Tu, que ets català d'a-
dopció, com entens la qüestió na-
cional?

J. A. — Bé, existeixen dife-
rents nivells d'entendre la qüestió
nacional; pels catalans és molt
fàcil trobar les seves arrels i la seva
raó d'ésser: tan sols s'han de re-
muntar 40 anys enrera. I encara ni
això ja que tenen la persona que
encarna les institucions històri-
ques i d'autogovern: l'honorable
president Terradellas. En canvi
els andalusos han de remuntar-se
als temps dels Reis Catòlics.

L'H. — Quina opinió et merei-
xen els intents neolerrouxistes que
darrerament estan protagonitzant
la ultradreta i els neodemòcrates
d'Aliança Popular?

J. A. — Qualsevol temptativa
d'aquesta mena està condemnada
al fracàs. Els que están explotant
més a la classe obrera són els
mateixos que ara diuen defensar
els interesos dels emigrants i que
mentre van estar al poder aquests
quaranta anys darrers ens van
obligar a marxar. L'Estatut d'Au-
tonomia de Catalunya beneficia
a tots els que vivim a Catalunya,
siguem catalans d'origen o d'a-
dopció, i en definitiva lluitar per
l'Estatut de Catalunya és lluitar,
també, per l'autonomia d'Anda-
lusia i de la resta de pobles de
l'Estat Espanyol.

X. S. i F . N.

LA CONDICIÓ DE CATALÀ EN
LA GENERALITAT

Ismael E. PITARCH
Des de posicions diverses s'està

parlant aquests dies del tema de
l'emigració; pàgines d'opinió de la
premsa neguen o defensen la cata-
lanitat d'aquells que, vivint a Ca-
talunya, no hi varen néixer. Ca-
maleons oportunistes comencen
a preocupar-se per aquells que
abans no meresqueren llur atenció
i interès.

No insistiré en la polèmica. So-
lament resumeixo breument com
regulaven la condició de català els
estatuts de la Generalitat. Les lleis
i la història parlen per si soles:
a l'hora de exercir els drets polítics
i socials en la Generalitat, no hi ha
cap discriminado entre els qui va-
ren néixer a Catalunya, i els qui
vingueren a residir-hi.

Quan el govern de la Generali-
tat convocà el referèndum que ha
d'aprovar el texte de l'Estatut de
Núría, afirma que: «tindran dret
a participar en la votació tots els
electors que figuren en les llistes
que serviren per les eleccions del
28 de juny». Des de la Generalitat
es reconeix el dret a poder decidir

1 0 sobre el futur de Catalunya els qui

varen ser electors per les primeres
Corts Constituents; segons les lleis
del Estat tots poden decidir amb
els seus vots el que fa referència
a l'autonomia de Catalunya i de
fet la recolzen.

L'Estatut de Núria no esta-
bleix cap discriminació entre els
habitants de Catalunya: hi ha ciu-
tadania catalana originària per
raó de naixença, i una altra adqui-
rida per raó de residència, quan es
guanya administrativament la
condició de veí (art. 9). És sem-
blant la posició de l'Estatut de
1932, que en l'article 4 afirma
que: «als efectes de règim autò-
nom, tindran la condició de cata-
lans: 1'". Els qui ho siguin per
naturalesa i no hagin adquirit veï-
natge administratiu fora de Cata-
lunya. 2"". Els altres espanyols que
hagin adquirit veïnatge dins de
Catalunya». L'adquisició de veï-
natge ve determinada igualment
per a tots, pel Codi Civil; el Parla-
ment de Catalunya no va legislar
al respecte ni va modificar les nor-
mes civils. L'Estatut de 1932, com
en d'altres aspectes, retalla el text

de Núria: els qui en son per naixe-
ment poden perdre llur condició
de catalans, si adquireixen veïnat-
ge administratiu fora de Catalu-
nya; respecte als qui adquireixen
aquesta condició, no hi ha cap
variació: es guanya o es perd ad-
ministrativament.

L'Estatut Interior, que és una
mena de constitució de Catalu-
nya, que regula els drets i organit-
za els diversos poders i funcions
de la Generalitat, desenvolupa
aquests principis: en l'article 7.',
està continguda una afirmació
que pel seu caràcter democràtic cal
destacar: els qui adquireixen veï-
natge administratiu a Catalunya,
els obliguen les lleis polítiques,
administratives i tributàries de la
Generalitat, i tenen tots els drets
i obligacions derivats de la condi-
ció política de català; però no els
obliga el Dret Civil català podent
acollir-se als terminis que deter-
mina el Codi Civil. La raó és
clara: introduir discriminacions
en les primeres seria atemptar con-
tra la igualtat política dels ciuta-
dans; en canvi l'apreciació dels

avantatges i inconvenients per la
submissió al Dret Civil comú,
0 català, és més personal i subjecti-
va: al no produir discriminacions
polítiques, es permet una opció
més àmplia.

La condició de català no es defi-
neix mai des d'una perspectiva
racial: al discutir-se l'Estatut In-
terior, la Lliga proposa que la
Generalitat es comprometi a «la
conservació i normal expansió del
poble de Catalunya... perquè pre-
ocupa el manteniment de la cata-
lanitat». Esquerra Republicana
1 Unió Socialista no admeten res
que tingui aparença racista, ni
chauvinista, i a l'esperit capitalista
de la Lliga, que considera el poble
com un mercat de treball, oposen
el seu esperit de solidaritat i frater-
nitat.

Una dada confirma l'argu-
ment: en els anys 30, el 19,72% de
la població de Catalunya, havia
nascut fora; dels 75 ministres de la
Generalitat (Consellers era com
els anomenava l'Estatut), alme-
nys el 18% varen ser catalans
residents, però no d'origen.



CONSTITUCIÓ
DEL S.T.A.C.

La lluita dels treballadors de l'Ad-
ministració Pública de Catalunya

Aquesta lluita s'insereix en el
procés de ruptura d'aquests da-
rrers quaranta anys. Per a arribar
a la constitució del Sindicat de
l'Administració Pública de Cata-
lunya cal recordar els primers
passos d'aquesta lluita, que s'ini-
cien, per una part, amb l'activitat
dels T.A.P. (Treballadors de
l'Administració Pública) i, per
l'altra, amb la vaga dels treballa-
dors de l'Ajuntament de Barcelo-
na durant la nefasta gestió del
batlle Viola.

Una de les reivindicacions
plantejades en aquella vaga va ser
la dimissió de l'anterior Junta del
Col • legi de Funcionaris de l'Ad-
ministració Local de la província
de Barcelona, que s'havia destacat
per la seva inoperància i manca de
representativitat, i la celebració
d'unes eleccions democràtiques,
malgrat les limitacions legals del
Reglament del Col·legi, que no
permetia el sufragi directe en la
elecció de càrrecs, establint una
elecció de segon grau a través de
compromissaris. La candidatura
democràtica va guanyar les elec-
cions, fet que va significar que
s'havia assolit una cota molt alta
en la lluita de l'Administració Pú-
blica; el més important, però, va
ser la possibilitat de posar en fun-
cionament un procés reivindica-
tiu i de renovació a través de la
creació de diferentes comissions
de treball.

Una d'aquestes comissions va
ser la Intermunicipal, que va sor-
gir amb la idea de superar les
limitacions que tenia el Col·legi
com a institució corporativista
nascuda en el si d'un règim anti-
democràtic.

A conseqüència d'una assem-
blea convocada per aquesta co-
missió en el Col • legi d'Arquitec-
tes per a estudiar una plataforma
reivindicativa, es va veure que els
problemes eren comuns no tant
sols dels treballadors de l'Admi-
nistració Local, sinó que també
ho eren dels treballadors de l'Ad-
ministració Central i Institucio-
nal, i per tant calia crear un orga-
nisme útil per a la defensa de tots
els interessos, organisme que no
podia ser altre que un sindicat. En
l'assemblea es va acordar pels
companys que havien portat la
coordinadora dels T.A.P., dissol-
dre la coordinadora i treballar tots
conjuntament en la creació del
Sindicat.

Es varen elaborar diversos do-
cuments per les assemblees, que
eren discutits sucessivament per
la Comissió Intermunicipal, a la
qual cada dia s'integraven compa-

nys procedents de tot Catalunya.
Amb la celebració d'assemblees
de delegats provisionals s'anava
enriquint el contingut del futur
Sindicat. Per altra part, conscients
de la necessitat d'integració en el
Moviment Obrer, es mantingue-
ren contactes amb les diverses
centrals sindicals, per tal que en
vistes de la poca incidència que
tenien en l'Administració, veies-
sin amb bons ulls el naixement
amb vocació unitària, donades les
peculiaritats dels treballadors de
l'Administració.

Al mateix temps, es realitzaren
accions clarament sindicals, com
l'intervenció de la Comissió In-
termunicipal en la readmissió
d'un company de Santa Coloma
de Gramenet, la solidaritat amb la
jornada de lluita del 12 de novem-
bre i la condemna dels assassinats
d'Atocha.

Conscients del perill de la crea-
ció per part del Govern d'un sin-
dicat groc, sobre el patró de les
institucions franquistes i pels ma-
teixos que durant quaranta anys
han estat decidint el destí del nos-
tre poble, es va veure la necessitat
d'accelerar el procés de constitu-
ció del S.T.A.C., ajudats per una
comissió encarregada d'elaborar
diversos documents que havien
de ser discutits en un congrés
constituent.

Aquest congrés es va celebrar
els dies 26 i 27 de març a la
Fundació Miró. El 26 a la tarda es
va discutir i aprovar la declaració
de principis del S.T.A.C. I durant
el 27 varen ser discutides i aprova-
des les ponències d'Estatuts i Pro-
grama d'Acció Sindical. Així ma-
teix fou elegit el Consell General,
organisme màxim del Sindicat,
format per companys de tots els
àmbits de l'Administració de Ca-
talunya. Assistiren a les jornades
del Congrés uns 400 companys,
representants de 4000 treballa-
dors inscrits.

Cal destacar que la presència
del P.S.C. en la lluita dels treballa-
dors de l'Administració ha estat
des dels primers moments molt
destacada, ja que va donar una
empenta considerable a tot el pro-
cés a través de la seva activitat en
l'elaboració de ponències i comis-
sions de treball.

Avui per avui, el P.S.C, amb la
presència d'alguns dels seus mili-
tants en el Consell General i en el
Secretariat del S.T.A.C. hi té un
pes indiscutible i contribuirà a la
tan desitjada unitat de la classe
obrera i a la transformació del
nostre país en una societat socia-
lista, democràtica i autogestio-
nària.

Xavier Doltra i Graziela Costa

INDÚSTRIA NO
ESCOLA SÍ

Una de les lluites populars més
llargues que han tingut lloc re-
centment a Barcelona és la que en
l'actualitat estan portant a terme
els veïns de la Verneda per tal de
recuperar el solar dels carrers San-
tander-Pont del Treball. Aquest
procés reivindicatiu ha anat carac-
teritzant-se per un seguit d'espe-
cífics trets que suposen una apor-
tació i un clar avanç en el movi-
ment de la lluita urbana.

PLA POPULAR
PLA COMARCAL

ENFRONT

L'inici de l'acció ve donat per
l'intent de construir una indústria
en un solar que consta en la revi-
sió del Pla Comarcal com a equi-
pament però que a última hora va
ésser reconvertit en terreny de
mitjana indústria. Oposant-se
a aquesta precipitada reconversió
el Pla Popular de la Verneda Alta
recull aquesta anòmala situació
i es reafirma en la necessitat de
qualificar-lo com a equipament
per tal de poder-hi edificar una
escola.

L'Associació de'Veïns va ésser
l'organisme que de bon comença-
ment va realitzar les primeres ges-
tions encaminades a la recupera-
ció del solar. Simultanejant pa-
ral·lelament el treball de cons-
cienciació, i extensió de la lluita
entre els veïns es va aconseguir
que la gent anés integrant-se pro-
gressivament al procés fins a arri-
bar a assolir la dissolució formal
de l'Associació com a entitat or-
ganitzadora substituint-la per una
gran Assemblea de Veïns de la
Verneda. L'avenç principal en el
terreny organitzatiu el consti-
tueix aquesta ruptura de la tradi-
cional separació entre les associa-
cions i els veïns, així com la supe-
ració del recel que, després de
quaranta anys de confusió, tenen
els veïns sobre totes aquelles ins-
tàncies que neixen per a lluitar.
D'aquesta manera arribàvem a la

pretensió de que fossin els propis
veïns els autèntics directors de la
lluita.

LLUITA AUTOGESTIONADA

Les principals formes de lluita
adoptades van ser fonamental-
ment la mobilització popular
concretada en la ocupació conti-
nuada del solar —amb un elevat
protagonisme de les dones— i en
la manifestació que cada dia reco-
rre el barri. L'Assemblea de Veïns
va jugar un paper molt important.
Cada dia s'hi valorava el procés
i es decidien les pautes a seguir en
un marc antiburocràtic i partici-
patiu; pensem que eren els propis
veïns els qui escollien als comisio-
nats encarregats de les diverses
gestions: extensió de la lluita,
premsa, radio, etc. Aquest aspecte
es molt important: no es tot pre-
tendre l'autogestió total a la socie-
tat futura si en els organismes de
lluita que avui potenciem no es
dóna ja des d'avui l'autogestió.

APRENDRE EN LA LLUITA

El contingut de la lluita no es va
reduir a una denúncia d'un Ajun-
tament que no té cura de les ne-
cessitats plante jadeo als barris po-
pulars, sino que, a nivell polític,
també es va parlar del paper que
els barris han de jugar en la lluita
contra el capitalisme, de l'especu-
lació realitzada amb les necessi-
tats socials i dels interessos als que
respon aquesta especulació.

Finalment, avui, després de set
setmanes de lluita i una constant
i diària ocupació del solar, hom
començà a observar una disminu-
ció del nivell de participació pel
que fa a l'aspecte numèric, però
segueixen plenament vigents els
avenços organitzatius i el creixe-
ment de la presa de consciència
que aquesta lluita ha suposat per
tot el barri de la Verneda.

Anna RODRÍGUEZ



DEVANT
DEL PALAU
DÉLA
GENERALITAT

A mitja tarda les Rambles bu-
llien. Era el dia de Sant Jordi i el
Passeig s'havia convertit en una
animada «fira de mostres» de tots
els partits democràtics. Allò era la
plasmació viva i alegre d'una so-
cietat pluralista en vigília d'elec-
cions.

A mida que s'apropaven les
8 de la tarda s'anava fent cada cop
més difícil circular. La gent s'a-
dreçava a la Plaça de Sant Jaume
on hi havia convocada una con-
centració per a exigir l'Estatut.
Arribat el moment resultava im-

Pel mig dels carrers il - luminats
del Paral·lel la manifestació va
esdevenir una autèntica festa. La
desfilada ocupava mitja calçada
des de les Drassanes fins quasi la
Plaça d'Espanya. La gent que sor-
tia dels espectacles aplaudia amb
entusiasme i alguns s'afegien a la
multitud. De les finestres estant,
també molts aplaudien.

Un cop a les fonts de Montjuïc
el «ball» anà tal com s'havia pre-
vist. Potser les actuacions dels
nostres músics Pau Riba, Oriol
Tramvia i Rudi Ventura no van

possible calcular la quantitat de
persones que desbordant la plaça,
s'estenien per tots els carrers adja-
cents. Els crits se succeïen, gaire-
bé sense interrupció, i podien sen-
tir-se molt abans d'arribar-hi. Pe-
re Portabella prengué la paraula
per a fer una arenga. Però el defec-
tuós sistema d'audició va impedir
que les seves paraules arribessin
a la majoria. La gent no va respon-
dre als seus visques perquè no els
sentia. Així que aviat va començar
a demanar que s'hi adrecés des del
balcó de l'ajuntament per a poder
utilitzar els altaveus. No va ser
possible. Potser l'any que ve. En-
cara que esperem que aleshores ja
no haurem de demanar l'Esta-
tut.

Tot seguit es formà la manifes-
tació que hauria d'adreçar-se a les
fonts de Montjuïc per a celebrar el
«ball de l'Estatut». Era tan enor-
me aquell riu de caps, pancartes
i banderes que ocupaven per com-
plet el nostre camp de visió. Els
experts asseguren que superaven

•| 2 les 200 000 persones.

PSC

estar del tot al nivell del que
l'entusiasme i l'alegria general
exigien.

D'aquesta multitudinària ma-
nifestació que per primera vegada
en quaranta anys ha recorregut el
centre de la nostra ciutat sense cap
intervenció policial voldríem as-
senyalar dos aspectes. En primer
lloc el caràcter heterogeni del seus
components, mostra que l'Estatut
és un anhel dels catalans de totes
les edats. Senyal, també, de que
molta gent va perdent la por
a exercitar el seu legítim dret
a manifestar-se. Finalment insis-
tim en el fet que tot tingué lloc en
un marc alegre i pacífic, confirma-
ció de la maduresa del nostre po-
ble. Així, el dia de Sant Jordi els
200 000 catalans vam exigir l'Es-
tatut demostrant contundent-
ment que la violència i el terroris-
me no són les nostres armes. Amb
raó vam cridar: «Vosaltres, feixis-
tes, sou els terroristes.»

A.E.S.

MATARÓ

Unes 6.000 persones es reuni-
ren cap al tard del dia 23 al davant
de l'Ajuntament de Mataró rei-
vindicant l'Estatut per al poble.
Els manifestants, procedents de
diferents pobles de les comar-
ques, es congregaren a la plaça de
Santa Ana on llibreters i floristes
celebraren la diada de Sant Jordi.

Dies abans l'Assemblea Demo-
cràtica local havia fet una crida
massiva que va ésser recollida per
tots els partits i organitzacions
existents a la comarca per reivin-
dicar l'Estatut del 32. Els manifes-
tants cridaven slogans com:
«L'Estatut pel poble» i «Volem
l'Estatut» i portant nombroses se-
nyeres catalanes arribaren fins a la
Casa de la Vila on l'alcalde acci-
dental que estava reunit amb el
consistori rebé una comissió que
li entrega diversos fulls de signa-
tures recollides durant la setmana
als barris i que demanaven l'Esta-
tut. Seguidament en Salvador Se-
rra en nom del Congrés de Cultu-
ra Catalana, 1'Antonio Rodríguez
Avellaneda, imatge-viva dels tre-
balladors integrats a la nostra cul-
tura, i en Jordi Sivilla, portaveu de
l'Assemblea Democràtica local,
s'adreçaren als presents explicant
el significat de poder reconquerir
l'Estatut pel poble, el què això
representa per a Catalunya i el
perill que tenim que es reproduei-
xin nous vestigis lerrouxistes a ca-
sa nostra i finalment unes vives
paraules d'encoratjament a la llui-
ta fins a aconseguir la llibertat, la
amnistia total i l'Estatut d'Auto-
nomia.

El matí del diumenge conti-
nuant la festa en reivindicació de
l'Estatut el Congrés de cultura
Catalana, algun llibreter i els par-
tits i organitzacions sindicals ocu-
paren novament la plaça realit-
zant per primera vegada i d'una
forma oberta una manifestació
pública mitjançant parades d'ex-
posició i venda dels documents
interns de cadascun dels partits
locals. De la festa en fou protago-
nista la comarca del Maresme.

Teresa RIERA

MANRESA (Bages)

«El cinc d'abril de 1938 Catalu-
nya fou vençuda.» Així inicià Pere
Fons, del P.S.C., la part de parla-
ments polítics de L'Aplec de l'Es-
tatut, diumenge al migdia, Aplec
dissortadament poc concurregut
a causa de la poca militància pro-
pagandista d'alguns partits de
l'Assemblea del Bages, organitza-
dora dels actes. Parlaren també
Majó (P.S.U.C), Sitjas (U.D.C.)
i Huguet (P.S.A.N.). Al dissabte
a la tarda, una cercavila plena de
xerinola havia recorregut la ciutat
al crit de «Volem l'Estatut» arri-
bant a concentrar més d'un miler
de persones al Passeig Pere III, on
havia, entre altres, la parada del
P.S.C., i no deixant solapa sense

l'escut de la Generalitat. El per-
fecte ordre de la manifestació d'a-
legria i catalanitat ha desvetllat
molts comentaris sobre qui creà
realment el desordre.

LACET

TERRASSA

La diada de Sant Jordi fou una
autèntica festa carregada d'un
únic i constant crit: «Volem l'Es-
tatut». La pegatina de l'Assem-
blea de Catalunya que lluïen a la
solapa milers de terrassencs i la
senyera catalana als balcons foren
els protagonistes de la diada.

Al temps que el Congrés de
Cultura Catalana llençava les
campanyes de «català al carrer»
i «ús oficial del català», amb l'or-
ganització d'un cercavila a la tarda
i el canvi de noms dels carrers més
cèntrics, la plaça Vella i la de
l'Ajuntament centraven l'interès
de la Diada. A la primera els
llibres i les roses confraternitza-

LA DIADA DBSANT
ACATi

tatut, l'Amnistia total i la legalit-
zació de tots els partits polítics
sense exclusions, en un acte es-
pontani i sense cap preparació
prèvia. Un membre del PSC va
dirigir la paraula a la gent allà
congregada tot i encetant el cant
dels «Segadors». Allà mateix s'i-
nicià una manifestació que va finir
a la Plaça Vella on es va tornar
a cantar «Els Segadors» i es reivin-
dicaren les llibertats nacionals. La
festa va prosseguir amb ballades
de sardanes i danses populars.

Corresponsal
a Terrassa

VILANOVA I LA GELTRÚ

Un miler de persones arribaren
a concentrar-se a la plaça de la vila
de Vilanova i la Geltrú demanant
l'Estatut davant l'Ajuntament.

Els fets més destacables de l'ac-
te foren la penjada d'una senyera
al coll de l'estatua que presideix la
plaça, la presència de la colla cas-
tellera dels «Bordegassos de Vila-

JORDI

LUNYA

L'ESWUT
¡v.

ven amb les parades d'alguns par-
tits polítics, entre ells la del PSC,
que durant tot el dia van distribuir
propaganda electoral a dojo, així
com pegatines del partit i de
«Guanyem la Llibertat», comple-
mentades amb la venda de mate-
rial teòric i la difusió de L'HORA
SOCIALISTA.

A les vuit del vespre es concen-
traren més de 2000 persones da-
vant de l'Ajuntament exigint l'Es-

nova» que aixecaren un pilar tot
i desplegant-una senyera en la qual
es llegia «Volem l'Estatut». Així
mateix destaquem una pancarta
del Grup de Dones de Vilanova
i nombrosos crits reclamant ajun-
taments democràtics i reivindi-
cant l'Estatut de Catalunya.
Igualment s'encetà repetides ve-
gades el cant dels Segadors i es
reclamà l'amnistia total i la lliber-
tat sense exclusions per a tots els
partits polítics.

Durant més d'una hora i mitja
els concentrats realitzaren una
manifestació per les Rambles i el
carrer dels Caputxins fins a tornar
a la plaça de la Vila: un espectacle
gairebé inèdit pel que fa a magni-
tud i tranquil • litat celebrat a Vila-
nova.

Al cap de una estona aparegué
la Guardia Civil a la plaça i imme-
diatament va baixar l'alcalde que
era a l'Ajuntament a parlar amb el
cap que comandava les forces.
Molts dels allà presents s'assegue-
ren a terra i continuaren cantant
i reclamant l'Estatut fins que, fi-
nalment, decidiren marxar tan pa-
cíficament com havien arribat.

D'altra banda cal destacar el
fort sentit de reivindicació popu-
lar de les nostres reivindicacions
populars que ha tingut la diada de
Sant Jordi. A més de les moltes
parades de partits polítics que
omplien les Rambles, cal fer cons-
tar la celebració de les «Jornades
Francesc Macià» per tal de llençar
la campanya de subscripció popu-
lar pel monument que la vila on va
néixer pensa aixecar a «L'Avi» en
un futur proper. El diumenge a la
nit, un festival de cançó en pro del
monument fou un crit unànim del
que havien estat les dues diades
a Vilanova: Volem l'Estatut.

X. C.

IGUALADA

La festa de Sant Jordi ha signifi-
cat per a Igualada una data impor-
tantíssima en el camí vers la con-
secució de les llibertats nacionals
i democràtiques. Les tradicionals
parades de llibres varen fer costat
a la Rambla d'Igualada a les dels
partits polítics. Una munió de
gent va desfilar constantment da-
vant de les parades fins arribar
a les vuit de la tarda, hora en la
qual més de 2.500 persones van
concentrar-se a la plaça on hi ha
l'Ajuntament com a resposta a la
convocatòria que els dies ante-
riors havia formulat l'« Assemblea
Democràtica d'Igualada».

Secundats per l'entusiasme am-
biental una comissió representati-
va va dirigir-se a l'Ajuntament per
tal de lliurar al batlle una carta en
què s'exigia l'Estatut. A continua-
ció, i desprès que sortissin al balcó
de l'Ajuntament, la comissió va
baixar a la plaça i es va adreçar a la
gent. Parlaren en Juli de Noguera
i l'Antoni Dalmau (PSC) qui va
llegir a tots els presents el text de
l'escrit presentat a l'alcaide. L'ac-

te va finalitzar amb el cant dels
«Segadors» i el crit de diverses
consignes unitàries.

Val a dir que aquesta és la pri-
mera vegada que té lloc un acte
d'aquestes característiques a la ca-
pital de l'Anoia i que el balanç ha
de considerar-se com a molt satis-
factori.

Corresponsal

SANTA COLOMA DE GRA-
MANET (Barcelonès)

Sant Jordi fou a Santa Colo-
ma un dia de triomf per l'Assem-
blea Democràtica i el Congrés de
Cultura Catalana.

Ja des de primeres hores del
matí, la Plaça de la Vila es va anar
omplint de parades de llibreters,
de roses, del Congrés, Mestres de
Català, Guarderies i altres entitats
cíviques i populars. Com és lògic
també els partits hi foren: PSUC,
Moviment Comunista, OCE,
OIC, Acción Comunista, CDC,
PSOE (que per cert va demanar-
nos per estar al costat de la nostra
parada), la CNT i el PSC, que
solidarizant-se amb la resta de
partits no legals va colocar una
gran pancarta que deia «Legalit-
zació per a tothom!»

Tot el dia la plaça va romandre
plena, grups d'animació infantil al
mati, sardanes a la tarda varen
contribuir a aquesta animació,
només alterada per la incompren-
sible actuació de les forces de
policia armada que al llarg del
matí van presentar-se 3 vegades,
amb equip anti-disturbis dema-
nant permissos i en una ocasió
arribant a trencar diferents pan-
cartes de partits no legals.

Llur actuació va provocar una
forta repulsa en tots els mitjans
ciutadans tan sols solventada per
la concessió amb tota urgència de
permissos per part de l'Ajunta-
ment.

A les 8 de la tarda Alfons Martí-
nez del Grup de no alineats va
llegir una proclama en pro de
l'Estatut en català i castellà a la
qual va seguir el cant dels Sega-
dors per part dels centenars de
persones que l'escoltaven. Tot se-
guit es va anar en comitiva cap
a l'Ajuntament on una represen-
tació va fer entrega al batlle de les
signatures en pro de l'Estatut re-
collides al llarg del dia. La festa va
concloure amb nous cants dels
Segadors, amb crits de Volem
l'Estatut!, Llibertat Amnistia
i Estatut d'Autonomia i el cant
col·lectiu per milers de persones
de l'Estaca.

el Firal d'Olot s'omplí de gom
a gom per tal de reclamar de les
autoritats municipals llur adhesió
a l'Estatut d'Autonomia de Cata-
lunya. Mes de tres mil persones es
manifestaren pacíficament pels
carrers de la vila en la ingènua
i impossible esperança que un dels
darrers alcaldes feixistes del Prin-
cipat, Sr. Malibrán, es dignés
a prendre partit per una alternati-
va democràtica com la que els
catalans proposaren davant de
tots els ajuntaments el dia de Sant
Jordi.

Cap a les vuit del vespre les
forces de la Guàrdia Civil varen
fer la seva oportuna aparició da-
vant del bar Sport i per les escales
de l'església de Sant Esteve. Un
grup d'uñ centenar de persones
que feien onejar una senyera va
ésser dispersat per la «benemèri-
ta» que va retenir un dels manifes-
tants durant una mitja hora. Entre
els esforçats demòcrates que re-
clamaven l'Estatut per les places
d'Olot s'hi comptaven molts mi-
litants del PSC alguns d'ells de
conegut renom a les comarques
gironines tais com en Lluís
Sacrest.

Maurici

Josep TORDERA

OLOT

A la convocatòria de l'Assem-
blea Democràtica de la Garrotxa

SANT CELONI

La diada de Sant Jordi ha estat
per a Sant Celoni una fita més en
l'avenç vers la democràcia i l'au-
tonomia. Durant tota la tarda del
dissabte dia 23 la gent desfilà or-
denadament per la plaça de l'A-
juntament entretenint-se en l'ex-
posició de llibres que havia orga-
nitzat el Centre d'Esplai de Sant
Celoni. Al mateix temps les diver-
ses parades dels partits polítics
i de les organitzacions ciutadanes
captaven l'atenció dels celonins
amb la venda de la seva propagan-
da i amb las firmes a favor de
l'Institut d'Ensenyament Mitjà
que Sant Celoni necessita i reivin-
dica urgentment.

A les vuit de la tarda en punt,
una comissió representativa de
totes les forces democràtiques de
Sant Celoni sortí al balcó de l'A-
juntament des del qual un inde-
pendent va llegir el manifest de
l'Assemblea de Catalunya i la car-
ta que les entitats i partits implan-
tats a Sant Celoni adreçaven a l'al-
calde per tal de reclamar el seu
suport a l'Estatut d'Autonomia.

L'acte va culminar amb el cant,
encara una mica tímid, dels Sega-
dors dirigit des de l'Ajuntament
per dos membres del PSC i un del
PSOE als quals més tard es van
afegir altres representants de
grups polítics.

Carlota
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16 D'ABRIL
LA
GRAN NIT DELS SOCIALIST

\

30.000 persones: amb això està
dit tot. El dissabte dia 16 el recinte
del Poble Espanyol de Montjuïc
es va convertir en el marc d'una
gran festa socialista. Des de les
7 de la tarda, les rengleres de gent
a les taquilles no disminuïren fins
ben entrat el dia següent. Quan les
primeres sardanes anunciaven
que la festa es posava en marxa ja
l'ambient de la Plaça Major feia
presagiar l'èxit final de l'acte.

"14 Mentre, a quatre places estratègi-

cament situades els socialistes do-
naven la seva opinió i alternativa
als problemes de la planificació
familiar, els mitjans de comunica-
ció social, la immigració, l'esport
i el lleure. També, en una sala
tancada es projectaven, i repetien
sessions, de cinema polític. Blay
Trítono actuà animant els ja
25.000 participants, llargs, que
havien restat agradablement sob-
tats pel «cante hondo» d'un José
Menese al servei de la llibertat.

En Joan Reventós invertí els
cinc minuts a què reduí la seva
intervenció a recordar quins eren
els motius que reunien els socia-
listes en aquella festa i mantingué
les exigències irrenunciables de
llibertat i amnistia totals i de lega-
lització de totes les organitza-
cions polítiques.

I a partir d'aleshores l'alegria
s'escampà, aprofitant la música
dels cantants i els conjunts del
Partit Socialista de Catalunya,

pels carrers i places d'aquell in-
dret de Montjuïc. En Pere Tàpies,
la Guillermina, en Serrat, en Rok-
ky Muntañola, en Rudy Ventura
i els seus, Chucho Orlando Moré
i la seva orquesta, així com la
Teresa Rebull que havia cantat
a primeres hores de la tarda i la
Rondalla de la Costa que saluda-
ría els darrers a mancar deis 30.000
que arribaren a ser, foren els enca-
rregats de mantenir el fons musi-
cal. Fons musical seguit amb més

o menys atenció, segons les prefe-
rències, per les dones i homes
socialistes que passejaven pel Po-
ble Espanyol trobant-se, abra-
çant-se, cantant crits de lluita, ba-
llant, coneixent-se i adonant-se
que queden encara moltes festes
per a organitzar i moltes lluites
per a portar perquè l'alegria sigui
completa i perquè, el dia 16 ho
demostrà, tenim el poble al nostre
costat.

SISCU

NOTA DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIÓ EXTER-
NA DE LA FEDERACIÓ III
DEL PARTIT SOCIALISTA
DE CATALUNYA

En nom de la Federació III del
Partit Socialista de Catalunya, vo-
lem manifestar públicamente el
nostre agraïment als milers de ciu-
tadans que van assistir a la nostra
Festa d'Abril («Sis Hores amb el
P.S.C.») llur presència, el dissabte
passat, en el Poble Espanyol de
Montjuïc.

La festa assolí un gran èxit, en
un acte en què per primera vegada
es combinava folklore, recitals,
ball, cultura i política, i que ha
estat el que ha aplegat més públic
de tots els actes convocats a Cata-
lunya per un partit polític.

També hem d'agrair llur esforç
als prop de mil cinc-cents treba-
lladors de la festa (cantants, direc-
tors dels col·loquis, militants de
les seccions del P.S.C. a Barcelona
i al Barcelonès Sud, orquestres,
muntadors, tècnics i personal del
Poble Espanyol i de les empreses
subministradores), així com la
col • laboració i l'assessorament
d'Oriol Regàs.

Només organismes unitaris van
ser admesos a distribuir propa-
ganda en la Festa d'Abril, que no
podia deixar de banda les reivin-
dicacions d'amnistia total, Estatut
d'Autonomia i legalització dels
partits sense exclusions. Per
aquesta raó es va admetre la pre-
sència d'una representació unità-
riament pactada dels partits no
legalitzats. La no presència de
centrals sindicals (C.N.T.,
CC.OO., U.G.T., U.S.O.) no té
cap altra explicació que aquesta,
i no està relacionada amb la marxa
de les converses del Comité 1" de
Maig, tal com s'ha suggerit en un
comunicat públic.

Entre les adhesions rebudes, cal
destacar les del Sindicat de Treba-
lladors de l'Administració de Ca-
talunya (S.T.A.C.), la dels dele-
gats de zona de l'Assemblea de la
Construcció presents en l'acte, i la
de diversos organismes unitaris
i ciutadans que no hi pogueren
assistir, com Jordi Carbonell.

«L'Hora Socialista», portaveu
del Partit Socialista de Catalunya,
donarà àmplia informació de la
Festa d'Abril en el seu pròxim
número, el primer de la seva nova
etapa d'edició setmanal, dedicat
especialment a la celebració del
1" de maig. I pròximament el
P.S.C. organitzarà un altre gran
acte de masses, en forma de festa
popular, com a presentació de la
seva campanya electoral. Espe-
rem que podrem comptar amb la
participació entusiasta de milers
i milers de ciutadans del nostre
país, que volen una Catalunya
lliure, alegre i sense classes.

ULTIMA HORA

LA VAGA DELS TREBALLADORS
DE PREMSA

Els treballadors de premsa de
Barcelona varen emprendre, el 22
d'abril, la lluita més important
dels darrers quaranta anys al sec-
tor. Els treballadors de premsa es
declararen en vaga legal en de-
manda d'una paga de cinquanta
mil pessetes en compensació del
darrer augment de preu dels diaris
(de 10 a 15 pessetes). La vaga ha
estat seguida per les redaccions,
tallers i administracions de tots els
diaris excepte «La Vanguardia»
—on els treballadors acceptaren
l'oferta empresarial de negociar la
paga— i els esportius «El Mundo

Deportivo» i «Dicen». El dia 22
a la tarda, després d'una multitu-
dinaria assemblea a la C.N.S., va
haver-hi una concentració davant
l'edifici de «La Vanguardia» que
va ser dissolta per la Policia Ar-
mada amb càrregues i llençament
de bales de goma.

La vaga —que continuava el
dilluns dia 25— ha aconseguit un
grau d'unitat molt alt, que fa que
els empresaris hagin de reconside-
rar la seva postura de voler nego-
ciar per separat amb els treballa-
dors, empresa per empresa.

Á.V.

JORNADES SOBRE LA HISTORIA
DEL SOCIALISME
A CATALUNYA

Els dies 22 i 23 d'abril han
tingut lloc al Col·legi d'aparella-
dors de Barcelona unes «Jornades
sobre el Socialisme a Catalunya»,
organitzades pel C.E.S. (Centre
d'Estudis Socialistes).

Les esmentades jornades van
constar de quatre ponències: «La
formació del M.S.C.», per Frede-
ric Pau Verrié; «El Front Obrer
de Catalunya» per en Pasqual

Maragall; «Els socialistes i la lluita
per la democràcia» a càrrec d'en
Josep Lluis Martin Ramos i «Els
socialistes i la lluita sindical» per
en Jesús Salvador.

Després de l'exposició de les
ponències es llegiren comunica-
cions elaborades pels participants
a les Jornades de les quals pensem
informar amb més detall en nú-
meros propers de L'HORA.

Estic interessat a tenir més infor-
mació del PARTIT SOCIALIS-
TA DE CATALUNYA

Nom:
Adreça:
Telèfon:
Població:

Signatura

SUBSCRIVIU-VOS A L'HOM SOCIALISTA
Nom:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Es subscriu a «L'HORA SO-
CIALISTA» per un any.

L'import de la subscripció el
farà efectiu mitjançant:

T./ bancari
Gir postal
Subscripció normal: 360 ptes
Subscripció d'ajut: 600 ptes
(Tatxar allò que no convingui)

Envieu el butlletí a:

PARTIT SOCIALISTA
DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 92,
2"n, 2' Barcelona (8) 15



AGENDA
D'ACTES

22 ABRIL
SANTA PERPÈTUA DE MO-
GUDA, Cine Casino, a les 10,-
del vespre. Parlaran: Jordi Galo-
fré, Elies López, Maria Ramone-
da, Jesús Salvador i Jaume Valls.
ROSES, Sala Unió Fraternal, a les
10,— del vespre. Parlaran: Lluís
Sacrest, Felip Solé Sabarís i Lluís
Armet.
23 ABRIL
OLOT, Plaça del Barri de Sant
Roc, a les 4,- de la tarda. Parlaran:
Ramon Llorente ,i Lluís Sacrest.
SANT JAUME DE LLIERCA,
a les 9,- del vespre. Parlaran: Lluís
Ma del Puig i Lluís Sacrest.
LES PRESES, a les 10,- del ves-
pre. Parlaran: Daniel Tarradellas,
Quim Español i Jaume del Puig.
VILARROJA-GIRONA, a 2/4
de 8,- del vespre. Parlaran: Ra-
mon Llorente, i Elies López.
SANT SADURNÍ D'ANOIA.
Homenatge a Joan Casanovas:
Josep Andreu i Abelló.
24 ABRIL
SABADELL, Barri dels Meri-
nals, Sala d'Actes del Col·legi
Isabel La Catòlica, a les 12,- del
migdia. Parlaran: Juan Alamillo,
Francesc Bordas, Rosa Graells,
Montse Renom i Jesús Salvador.
CAMPRODON, Casal Cam-

prodoní, a 2/4 de 12 del migdia.
Parlaran: Josep Andreu i Abelló
i Lluís Sacrest.
VIDRERES, Casino la Unió a les
12,— del migdia. Parlaran: Joa-
quim Formiga, Enric Adroher
Gironella i Antonio Lázaro.
23 ABRIL
BENIFALLET, a les 10,- del ves-
pre. Cinema Miralles. Parlaran:
Àngel Vidal, Ignasi Jornet, Ra-
mon Martí, Santiago González
i Josep Bayerri.
25 ABRIL
Barri CAN GIBERT DEL PLA
- GIRONA, a 2/4 de 9. Parlaran:
Ramon Llorente, Just Casero
i Lluís M a del Puig.
27 ABRIL
ALFORJA - REUS, Cine Teatre
Nou, a les 10,- del vespre. Parla-
ran: Josep Andreu i Abelló, Pep
Jai (Josep Vidal), Rossida Balles-
ter i Ramon Ferrer.
28 ABRIL
SARRIÀ, Local dels Caputxins,
a les 10,- del vespre. Parlaran:
Xavier Guitart, Pascual Maragall,
Jordi Parpal i Joan Reventós.
SANT FELIU DEL LLOBRE-
GAT, a 2/4 de 10 del vespre.
Parlarà Eduardo Martín. >
OLOT. Conferència a càrrec de
Josep Andreu i Abelló.

Vull ingressar en el PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Nom:
Adreça:
Telèfon:
Població:
Professió:

Signatura

COMPANY COL·LABORA
AMB «L'HORA SOCIA-
LISTA»

Envia articles, idees i informa-
cions que cregui's necessàries pe-
ra la difussió del socialisme al
nostre país.

Que tota Catalunya es senti
representada en la nostra revista.

Adreçeu-vos a:

«L'HORA SOCIALISTA»
Rambla Catalunya 92, 4rt 71

1 6 BARCELONA (8)

29 ABRIL
CALDES DE MONTBUI, Cine
Casino, a les 10,— del vespre.
Parlaran: Josep Andreu i Abelló,
Toni Verdaguer, Jaume Valls.
L'HOSPITALET, a les 8,~ del
vespre. Parlaran: Juan Alamillo,
Ramon Fernández Jurado i Rai-
mon Obiols.
CAPELLADES, Cine la Lliga,
a 2/4 de 9,— del vespre. Parlaran:
Anna Balletbó, Lluís Castells,
Toni Dalmau, José Vicente Vela
i Joan Reventós.
BADALONA. Conferència so-
bre l'Estatut a càrrec de Lluís
Armet.

ACTES PER CELEBRAR

30 ABRIL
CAMPDEVÀNOL. Parlaran:
Núria Pompeia, Josep Giménez
i Raimon Obiols.
LLINÀS, a 2/4 de 10 , - al Casal.
Parlaran: Josep Andreu i Abelló,
Lluís Arnet i Toni Verdaguer.
SORT, al casal a les 10 , - de la nit.
Parlarà Joan Reventós.
SANT JOAN LES FONTS. Par-
laran: Joaquim Miquel, Lluís Sa-
crest, Ramon Mosac i Enric
Adroher Gironella.
CASTELLTERSOL, Sala Biblio-
teca de la Caixa, a les 10,— del
vespre. Parlarà Xavier Guitart.
L'HOSPITALET, Centre Catò-
lic, a les 7,— de la tarda. Parlaran:
M. Aurèlia Capmany, Ramon
Fernández Jurado i Mateu Rodés.
BELLVEÍ DEL PENEDÈS. Par-
laran: Pep Jai, Josep Urgell i Elías
López.

1 DE MAIG
VILARRODONA. (Falta con-
cretar.}
CASSÀ DE LA SELVA, a les
12,— del migdia. Parlaran: Josep
Andreu i Abelló, Lluís Armet,
Ramon Llorente i Lluís Sacrest.
MOLLERUSA. Parlaran: Juan
Alamillo, Ed. Martín i Anna Ba-
lletbó.
ARTESA DE SEGRE ; Parlaran:
Josep Andreu i Abelló i Raimon
Obiols.

6 DE MAIG
CASTELLAR DEL VALLÈS,
a les 10,— del vespre. Sala d'Actes
de l'Ateneu Castellerenc. Parla-
ran: Anna Balletbó, Miquel Diez,
Joan Reventós i Jaume Valls.
SANTA COLOMA DE FAR-
NÉS. Parlaran: Josep Andreu
i Abelló, Quim Español i Lluís
Sacrest.

7 DE MAIG
MANRESA. Parlaran: Lluís Al-
sedà, M. Aurèlia Capmany, Josep
Camproví, Eduardo Martín i Rai-
mon Obiols.
RIPOLL, a les 1 0 , - del vespre.
Teatre Escoles Salesianes. Parla-
ran: Juan Alamillo, Xavier Gui-
tart, Joan del Pozo, Lluís Sacrest
i Joan Reventós.
SANT LLORENÇ D'OR-
TONS, a les 10 , - h. Parlarà Josep
Andreu i Abelló

8 DE MAIG
CIUTAT BADIA. Parlarà Juan
Alamillo.
CARDEDEU. Parlaran: Josep
Andreu i Abelló, Juan Alamillo
i Raimon Obiols.
VIDRERES. Parlaran: Enric
Adroher Gironella, Antonio Lá-
zaro i Lluís Sacrest.
GUISSONA. Parlaran: Josep
Andreu i Abelló, Anna Balletbó
i Raimon Obiols.
SANT SADURNÍ D'ANOIA.
Parlaran M. Aurèlia Capmany,
Xavier Guitart i Joan Reventós.
11 MAIG
L'HOSPITALET D E , L'IN-
FANT. Parlaran: Anna Balletbó,
Nicasi Barceló, Francisco García,
Pep Jai (Josep Vidal) i Joan Re-
ventós. ".•••• •"..
13 MAIG ;

SANT CELONI, a 2/4 de 10.
Parlaran: Josep Andreu i Abelló,
Xavier Guitart i Joan Reventós.
14 MAIG
RIPOLLET, a les 7 , - de la tarda.
Al Pavelló d'Esports. Parlaran:
Juan Alamillo, Anna Balletbó,
Rosa Maria Diumenjó, Raimon
Obiols i Joan Reventós.
OLESA, a 2/4 de 10. Parlaran: M.
Aurèlia Capmany . i . Xavier
Guitart.
15 MAIG :

BALAGUER. Condal de Bala-
guer, a les 12,— del migdia. Parla-
ran: Josep Andreu i Abelló, Anna
Balletbó, Juan Alamillo, Miquel
Agustí, Josep Paner i Joan Re-
ventós. • .' ',
SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS. Parlaran: M. Aurèlia
Capmany i Eduardo Martín.
19 MAIG Vi : v
TÀRREGA. Parlaran: Juan Ala-
millo, Anna Balletbó, Josep An-
dreu i Abelló i Joan Reventós.
20 DE MAIG
SAGRADA FAMÍLIA. Parla-
ran: Juan Alamillo, Josep Andreu
i Abelló, i Joan Reventós.
2 1 M A I G . . . . i•'•••••; 'r:. '
SITGES, á les 7 , - de la tarda.
Parlaran: Juan Alamillo, Jaume
Casanovas i Joan Reventós.
VILANOVA I LA GELTRÚ,
a les 10,— del vespre. Parlaran:
Juan Alamillo, Jaume Casanovas
i Joan Reventós. :••
GELIDA. Parlaran: Josep An-
dreu i Abelló, Anna Balletbó
i Xavier Guitart.
22 MAIG r •••••••;..

VILAFRANCA DEL PENE-
DÈS: Festa Major, Festa Socialis-
ta. Parlarà: Joan Reventós. Can-
tarà Joan Manuel Serrat.
28 MAIG
SANT PERE RIUDEBITLLES.
Parlaran: Josep Andreu i Abelló
i Xavier Guitart.
1 JUNY
FOMENT MARTINENC. Par-
larà: Joan Reventós. ;

(Els companys de les federa-
cions de Girona i de Tarragona
estan preparant una campanya
d'actes que encara no estan con-
cretats.)


