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EDITORIAL

Socialistes,
endavant
Sembla ser que els socialis-

tes guanyaran de nou les elec-
cions. Segons una enquesta
:eta per la prestigiosa agència I
ICSA-GALLUP, a \es eleccions I
municipals,^! 36 % dels bar-J
celoníns donaran el seu vot a
Socialistes de Catalunya, què
augmentaran en un 7 % res-
pecte a les legislatives del lo-
ur mentre que comunistes i
centristes anirien cap avall.
Evidentment, són,Celades que I
poden modificar-^èe, sobretot I
perquè l'índex .d'indecisos, és |
encara elevat.

Si més no, però, queda clar
que, malgrat les continuades
provocacions de què és objec-
te Catalunya per part d'aquells
que volen fer mgrxa enrera en
el camí emprès lliurement a
les primeres eleccions després
del franquisme, el poble conti-
nua dipositant la seva confian-
ça a l'esquerra i majoritària-
ment i de forma creixent en els
socialistes.-1 és que la política
desenvolupada a i.Cataluriya
pels socialistes ha estat conse-
qüent i efectiva en el sentit de
consolidar la democràcia i
guanyar l'autonomia, impul-
sant, un difícil govern d'unitat
catalana, i no per això cedint a
cap mena d'entreguisme, sinó
plantant batalla en la defensa
dels interessos dels treballa-
dors a tots els nivells i gua-
nyant posicions en el camí cap
a la societat justa i lliure que
amb la participació de tot el
poble hem de, construir.
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I/HORA POLÍTICA
A la fi, una mica d'optimisme

Tota la Sanrtat per la Generalitat
• '. ' ' , ' • . - • • • . - • . . .,, • , -, • • • • - . /> . -..- .•,,'...: : , - .

* Després del desencantament que va seguir a la pri-
mera reunió de la comissió mixta Estat-Generalitat i
la lentitud amb que funcionava el Consell, un cert op-
timisme ha retornat a la política catalana en veure
que les esmenes catalanes al funcionament de la co-
missió mixta eren acceptades i que el Consell Execu-
tiu de la Generalitat parlava amb dades molt concre-
tes de les seves activitats. :

En aquesta comissió,
com és sabut, el govern, as-
sumint una tasca que havia
d'ésser de lè comissió, va
presentar-se a la primera
reunió amb un reglament ja
determinat. La posterior de-
finició per part del govern
d'aquest texte com .un do-
cument de treball i l'accep-
tació en ell de les esmenes
presentades pels represen-
tants catalans han permès
una major confiança en
aquesta comissió. Val a dir,
però; que el texte presentat
pel govern era força me-
nyspreador pels represen-
tants catalans i a conse-
qüència d'això, el President
va enviar aquella famosa
carta a Madrid dient que en
Suárez
l'havia enganyat en els
acords signats amb ell tot
just acabades les eleccions.

La definició clara deí la
dependència respecte j e\ .
Consell, i els respectius
consellers, dels represen-
tants catalans de la comis-
sió mixta permetrà, és d'es-
perar, un bon funcionament
de la mateixa i així cada
conseller ha elaborat ja una
llista de les prioritats que
ells consideren. El dimarts

per la tarda els represen-
tants catalans es distribuïen
per les cinc subcomissions
formades: Governació i
política territorial, Econo-
mia, Educació i Cultura, Sa-
hitat i pressupostos i Funció
Pública.

Comissió - Diputacions-
* Generalitat en marxa

Aquesta comissió es va
constituir definitivament el
divendres i va escollir com a
secretari de la mateixa en
Petit Fonseré. Pel que sem-
bla, almenys aparentment,
s'han vençut les reticències
inicials de les Diputacions a
desaparèixer en la Generali-
tat i els dies 3 de febrer a^
Barcelona i 9 a Tarragona
començarà apprendre cos
aquest procés. També eh
aquest punt hom recupera
l'optimisme després-
d'haver sentit coses estra-
nyes.sobre.Diputacions que
no volen informar als partits
polítics (Tarragona), volen
fer plebiscits populars. (Gi-.-
roña), o no han sigut mai fa-
moses per les seves tén-

- dències progressistes (Llei-
da). - . ' •

El Consell parla clar

.'El Consell Executiu de la
Generalitat ha començat, a
la fi, a dir coses concretes i.
així en una setmana acón-,

A seguíem més .informació
,qúe, potser, amb totes les
anteriors. Informació de
tots els estils. Així, s'ha de-
cidit' ja, com s'organitzaran
les conselleries, la qual cosa
es farà amb tres directors
generals i un secretari ge-
neral. D'altra banda s'ha de-
cidit també sla forma de dis-
tribuir una certa part dels

-150 milions que l'Estat ha
atorgat a la Generalitat, així;
<:om els,5Cv que estaven-
bloquejats des de l'anterior
Generalitat ,i que ara és vo-
len recuperar. Parlant en :

plata les xifres són les se-
güents: -President 200.000
ptes/mes. Consellers, Direc-
tors i Secretaris generals
100,000 ptes/mes, Comis-
sió Mixta Estat-Generalitat

Una setmana després de la mort de l'ex-alcalde Viola

Alga vol que la democràcia
faci marxa enrera

El dimecres, a l'envoltant de--
les nou del matí,Tex-alcalde Viola
i la seva dona eren assassinats a
casa seva. En els primers mo--,.
ments després de l'atemptat es
produïen unes estranyes reivindi-
cacions del mateix per part del
PCE(i), els . grups d'acció ter-
rorista de la FAI i fins i tot una a
títol personal. Aquesta i la prime-
ra eren desmentides poc després*
Mentre, la policia començava les '
investigacions i, d'un bon principi,
el presentava com una repetició
de l'assassinat del cas Bulto, si bé
la premsa no compartia la matei-
xa .seguretat i no donava publici-
tat a aquesta tesi de la policia.

El dijous, en un funeral força
mogut, elements d'extrema dreta
increpaven a tort i a dret a les
persones que hi assistien.
Aquests insults es feien extensius
a les autoritats presents, entre
elles Martín Villa (de qui es dema-
nava la dimissió i ho precisament
per la mateixa raó que dies enre-
ra), Tarradellas, Coloma Gallegos,
membres del govern de l'Estat i el
bisbe Jubany. Un fotògraf era
agredit i el raonament d'aquesta
agressió era que "un español te
ha pegado". Alguna salutació fei-
xista amb el braç aixecat, que nov

refusà un alt militar present al fu- ,
ne~rat;Tufiä bre\íTpetita manrfes- '

L'Hòrà'socialista^

El governador civil surt de la casa d'en Viola (Foto Tomi)

tacitf donava per acabat aquest
malson.

"El País" era el primer diari
que donava llum verda a la tesi
policial i immediatament s'involu-
crava a les mateixes persones de-
tingudes a resultes de l'atemptat
d'en Bultó. Concretament, la poli-
cia deia que s'havien identificat a
tres de les persones de l'escamot
com Carles Sastre, Montserrat
Tarragó i Josep Lluís Pérez. Un
parell de dies després, aquestes
tres persones < feien arribar una
carta als mitjans informatius, a
través dels pares del darrer,ven la
qual deien no tenir cap relació
amb*l'atemptat.''La5 policia, però,

segueix mantenint el seu criteri i
ha dictat ordre de recerca contra
ells:• ' « ' - • > » • ' • , ,,/ • , °

-' Aquest ha estat, a grans trets,
el procés dels fets en l'atemptat a
en Viola; cal, però, no deslligar-lo
del , conjunt d'esdeveniments
.adressais .a desestabilitzar la de-
mocràcia succeïts darrerament.^

Resoldre l'atemptat que costà
la vida en Viola voldrà dir, no so-
lament descobrir les cares d'uns
responsables concrets, sinó saber
les raons d'unes accions que nof
més poden fer fer marxa enrera al

-nostre país. . '~

y s^:. ROSA MOLINS

25 milions, Comissió Mixta
, Diputacions-Generalitat 12
milions,rucada conselleria 6
milions. Encara resta per
determinar el que es dedi-
carà a la secretaria, de la
Presidència i s'han de mar-
car també unes determina-
deè quantitats per a satisfer
els deutes contrets 'per la
-"història" amb els conse-

. llers anteriors.
Deixant per més enda-

vant •"' les : elucubracions,
sempre necessàries sobre
aquest puntual recollir els
acords presos -pel Consell
de reforçar la seguretat del
Palau (probablement aug-
mentant el nombre de mos-
sos d'esquadra) i de recór-
rert.a l'assessorament de ju-

risprudents per • a resoldre
d'una vegada per totes el*
reglament intenvde la Ge.-

'neralitat. ' " * .; ,',
J i a - la fi> í'element,que
sembla més positiu de tots
els exposats el Consell Exe¿

cutiu, i; és que s'ha de crear
un, Fons Català de la Segu-
retat; Social que assumeixi
totes les tasques.de la Se-
guretat Social. És una pre-
jnisa molt clara, sobre un
; punt molt important com és
la,Sanitat. ErCpnsell Execu-
tílL ' ' ̂  .- • - " , _ ''
s'ha .definit i ho ha fet molt
clarament. .~La j Comissió
rnixta Estat-Generalitat ja té
un objectiu: que tota la Sa-
nitat passi a dependre,de la
Generalitat. Ni molt, ni poc:
tot. , : . . :.' " . •

ENRIC SISQUÉLLA

Esmenes a la
Constitució
- c '" ' * ", "•

THE END

, El dia 31 ̂ acabava el plac d'en-;
, tregament, d'esmenes a la ponèn-

cia constitucional. Aquest termini
s'havia determinat després d'ajor-
nar una primera data per entregar
les esmenes', qué es"ya demostrar.

. massa;curt. Així,doncs, després
del 31 ha quedat fixada la postura*

* de cada grup parlamentari davant,-
la Constitució. *_• ' ' * ' i

f r'¿f ; ï- \. j _ -•

' - Com s'ha vingut dient en repe"-
.\tides ocasions el futur de Catalu-

nya i d'Espanya passa inexorable-
ment per aquesta*constitució, que

: el darrer dia de gener quedava
definitivament definida. Evident-
ment, una constitució té molts
punts a tractar. Volem recordar.

. aquí un que és cabdal: els ter-
^ ritoris autònoms. " "- , >' r-

En els dos darrers números
hem anat parJant de la relació en-
tre la Constitució, l'Estatut i els
interessos autonòmics de les di-
ferents zones de l'Estat. Parlàvem

" en el darrer número de les postu-,,
res dels diferents ( grups. parla-
mentaris catalans davant aquesta
qüestió i fèiem especial insisten-'
cia en là postura dels socialistes.
Dèiem/també, que,encara era
possible la unificació de criteris a
l'hora de presentar esmenes i,.en.
aquest sentit, s'havia de "celebrar
una reunió entre els partits per a

* discutir-ho. Aquesta reunió, que
va tenir lloc, el dimarts, va clou-

,„' re's .sense podér-se arribar a cap
acord. Miquel Roca va dir que ja

* era-tard pega pretendre rectifica-,"
* cions de .cap.estil i que la demo-
. cràcia interna del seu partit no ho

permetia. L'únic acord que es va
'aconseguir d'aquesta reunió va
ser que hi hauria noves'reunions,

1. .fora já del plac • de presentació
^.d'esmenes,^ per veure de dur una "

postura comú al Pie det Congrés
t encara que les esmenes, fossin

distintes. -\ ,- '**, ^ N f

^ El debat ja és al carrer. Els par-
, tits polítics expressen als dife-

* Irehts mitjans de premsa les' seyes^
"/ postures. El poble comença a'en-

1 ' tendre : una mica de què va tot
r aquest assumpte. Seria immoral i

històricament j - imperdonable
enganyar-lo amb demagògies^;1

Encara resten dies fin»el debat
fde l'autonomia a la Constitució.
Si realment es vol configurar un
Estat que respecti, el fet autono-
mie, encara hauria de ser possible ^

," l'acord. , . ' , > • * , ' ' , ' _ ~ : .'
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Crònica de Catalunya i
L'HORA POLITICA

Esperant el Carnestoltes

Una setmana forca conflictiva
/Aquesta setmana i la propéra són les definitives en
íes primeres eleccions sindicals democràtiques, en
molts anys. a l'Estat espanyol. I tot això, malgrat
l'obstinada intervenció negativa del govern, que ha
fet i segueix fent els possibles per treure importància
a aquestes eleccions. Així, hom ha de qualificar de
demencials dues actituds del govern Suárez: d'una
part elaborar un projecte que faria repetir les elec-
cions d'aquí tres mesos i d'altra negar-se a donar les
dades oficials dels resultats, cosa que seria compe-
tència ineludible del ministeri de Treball.

VOLEM
AUNA

v /ESCODA
V" PER A

TOTHOM

-,yV Les eleccions sindicals són
tan importants com les gene-
rals del quinze de juny, però al
govern no li convé reconèixer ,
que són les centrals de classe
les que aglutinen els interes-
sos dels treballadors espa-
nyols. , _ '

Pel mig de la confusió de._
dades, que fluctuen segons la '
central que les dongui, ha que-
dat clara a Catalunya la instau-
ració de dues centrals de clas-
se, CCOO i UGT, pel moment,
pel que sembla, amb lleuger ;
aventatge de la primera.,

Boadella a l'Hospital
Clínic - . ;

També en el transcurs de là
setmana, i després d'una revi-
sió del senador metge Felip,;
Solé Sabarís, el director dels -
joglars ingressava a l'Hospital
Clínic degut al debilitament fí-
sic produït per la llarga estada
a la . presó. • No són de" me- -
nyspreuar, tampoc, els proble- -
mes psicològics que han influït
en Testat de l'Albert Boadella, -,
conseqüència no solament de '
l'habitual tensió produïda per
l'empresonament sinó també
pels darrers incidents a la Mo-
del.
D'altra banda, s'ha acabat ja el
termini de presentació de re-
cursos per part dels advocats
que porten el cas dels joglars.
Les perspectives de solució fa-
vorable als joglars són, malau-,-
radarrient, cada vegada més
poques. El Tribunal Militar ha
desestimat ja la possibilitat ~
d'aplicar-los-hi l'amnistia (com ,
a màxim podria abastar una '
sola de les representacions de
l'obra que va provocar la de-
tenció, però no la resta). S'es-
tà, doncs, a l'espera de la con-

vocatòria del Consell de Guer-
ra j, perdoneu la insistència,

, les perspectives no són massa
satisfactòries.

Quan encara planeja sobre
,tots la sorpresa i la indignació
per l'atemptat que va costar la
vida a Tex-alealde Viola i la se-
va dona, la setmana s'ha pola-,

" ritzat a l'entorn de l'inici del
debat públic de les diferents
posicions dels partits catalans
davant de com ha de quedar el
tema de les autonomies a la
Constitució i de les activitats
que han dut a terme el Consell
de la Generalitat i les dues co-
missions mixtes de traspàs de
serveis.

Els partits i les
eleccions municipals

, :Amb aquests tres temes de
fons —dels quals parlem més
abastament apart—la setmana
ha tingut, també, uns quants
elements de força interès polí-

_ tic. Primer de tot, convé es-
mentar la crida que la major
part dels partits polítics cata- ,'
tans feien per la convocatòria
ràpida d'eleccions municipals.
Amb la sola absència de la
Unió del Centre Democràtic —
què lògicament mantèlla pos-
tura del partit en el govern d'a-
jornar les eleccions— i d'Alian-
ça Popular, la resta de partits
amb representació parlamen-
tària juntament amb el Front
Nacional i el Partit del Treball
d'Espanya feien una roda de
premsa el dissabte i donaven a
conèixer els acords a què ha-
vien arribat.
Acords, tot sigui dit, no "gens
fàcils, la qual cosa es palesà
en la mateixa reunió informati-
va. En el debat posterior a la
presentació de la possició con-

>/§í®t/ PROU" *: Wf^'

CONTAMINACIÓ
-ÍI:ELECCIOÑS-íÍ!
•M MUNICIPALS»'
«tAARAÍAjA

ftSLC
-Pegatines del Partit Socialista de Catalunya exigeixen
l'immediata convocatòria d'eleccions.

junta, van tomar a aparèixer
discrepàncies però no van im-
possibilitar el manteniment
dels punts d'acord primers, és
a dir: convocatòria immediata,
en un termini no superior als
tres mesos, de les eleccions
municipals per evitar greus de-
gradacions dels ajuntaments
amb les consegüents repercu-
sions polítiques i socials.

També s'inclouen la revisió
completa del cens abans d'a-
bril, rebaixar el límit de l'edat
per votar fins els 18 anys, l'e-
jecció dels alcaldes entre els
regidors, augmentar el nombre
de regidors, possibilitar unes
aliances electorals més flexi-
bles que les permeses pel de-
cret governamental i atribuir a
la Generalitat el control de les

Seleccions. < ^
Un bon seguit d'acords que

ha necessitat de l'esforç conci-
liador, i renúncies importants,
dels partits que l'han signat.

Els vells catalans ja són
aquí

Els jubilats i pensionistes de
Barcelona i comarca es van
manifestar el divendres pel
matí pels carrers de Barcelona.
Els acords ciel Pacte de la
Mpnclqa d'augmentar les retri-
bucions dels pensionistes no
s'apliquen igualment per a tots
i, eh cassos, aquest augment
és inferior al decidit allí. En rei-
vindicació d'un tractament
just, hem de qualificar aquesta
manifestació com un gran exit.
Independent de la repercusió i

l'incidència als nivells on es
pot donar solució a aquest
problema aconseguir reunir un
nombre.tan elevat de vells,
com el participà a la manifes-
tació, és ja de per si un impor-
tant succés que ha de portar a
noves, més nombroses i efec-

;tivés manifestacions que re-
solguin definitivament aquesta
qüestió que ja de lluny resta
per resoldre.,

Personalitats a 4

Barcelona

Aquesta setmana han ar-
ribat a Barcelona les despulles
del poeta Josep Carner, morta
l'exili l'any 70. També ha ar-

' ribat a Barcelona aquests dies
el president del Partit Garlí,
Carlos Hugo. Poc a poc, es va
recuperant una normalitat mit-
jançant aquesta reforma de-
mocràtica en que som sumer-
gits i que alguns semblen dis-
posats a aturar definitivament.

Congrés del PSC-R

Els dies 4 i 5, i els 1.1 i 12,
tindrà lloc el Congrés del PSC-
R. En aquests dies, es decidirà,
sens dubte, la definitiva inte-
gració d'aquest sentit, en el
procés de consolidació del
gran Partit Socialista de
Catalunya. Coincidint amb el
Carnestoltes,-és aquesta una
raó per a seguir mantenint un
cert optimisme en una setma-

, na força conflictiva.

FRANCESC BAIGES

XIU XIU AL PALAU

Un President val dos consellers
^Carteres al marge, els con-

* sellers, els directors generals i
; els secretaris generals cobra-
< ran cent mil pessetes pels seus
; càrrecs a la Generalitat. I el
.;• Président dues-centes mil, en-

cara que perdi fora de casà. El
' què encara no s'ha confirmat

oficialment, és que el Presi-
dent valgui per dos consellers.
Carteres al marge, insisteixo,
el que si està clar és que cada
dia es fa més complicat pels

, informadors. Ara, a més a més

d'ensenyar la credencial pro-
fessional, s'ha d'entregar el
DNI al mosso d'esquadra de
guàrdia perquè el conservi ge-
losament fins que el periodista
abandoni el Palau. El malestar
dels professionals es va posar
de manifest en una de les ren
des de premsa, quan l'admirat
Josep Maria Lladó va' dir: "Se
m'han quedat a la porta el car-
net de premsa, el carnet d'i-
dentitat... ara em preocupa el
futur de la meva samarreta"

Les paraules del Cap.de Prem-
sa de la Generalitat van posar
calma entre els periodistes en
prometre'ls-hi una solució. No
va fer falta que repartís cara-
mels . —als que és tan
afeccionat— entre els compa-
nys. , :

Per acabar aquest apretat
Xiu Xiu, desmentir la notícia de
la compra de pitets amb la ins-
cripció "traga i calla" per al-
guns consellers,després de les
declaracions de Josep Tar-

radellas a l'Agència Cifra, so-
bre la seva possible presenta-
ció a les .eleccions per la defi-
nitiva Presidència. Deia el Pre-
sident: "crec que hi ha dos o
tres,- consellers que, aprenen
molt de pressa". I algú deis
que havien deixat el carnet d'i-
dentitat a la porta comentava:
"Sí, ja saben dir papa, mama,
President i estan aprenent allò
del ja sóc aquí".

RAFAEL MANZANO

V

ALEXANDRE GIRICI ha si-
gut un dels parlamentaris
espanyols que ha estat elegit
per a representar Espanya en
el Parlament Europeu, que ha
celebrat recentment una de les
seves sessions. El que l'Ale-
xandre Girici no sabia és que el
tema que li ha tocat, en aquest
Parlament era relatiu a la pro-
blemàtica de les foques del
Mar del Nord. La cruel proble-
màtica de les foques és, a més
de ser foques, 'que volen
exterminar-les. Que extermi-
nen les foques encara no és
segur però que s'exterminin
els parlamentaris espanyols no
seria d'estranyar com m'els
segueixin tractant així.

A LLEIDA la gent està una
mica cohibida per l'actuació
del personal d'extrema-dreta.
Darrerament han fet un seguit
d'actuacions brillants entre la
que es poden distinguir el llen-
ça ment de còctels contra les
seus de partits democràtics i
arrencament de senyeres cata-
lanes. Com se sap, aquesta no
és una activitat nova en
aquests grups, però a Lleida la
gent s'esperava que, amb l'ar-
ribada de la democràcia, ar-
ribés també la tranquilitat. Pe-
rò no, aquells "erre que erre"
com si estiguéssim en els mi-
llors temps del franquisme
quan per a deterhir uh "facha"
a Lleida tenien que cridar a la
policia de Barcelona perquè la
d'allí no volia fer-ho. Home!
Senyors de Textrem-dreta !
Que els temps canvien. O això
ens volen fer creure.

ERNEST LLUCH, diputat
socialista, serà probablement
el vicepresident d'una candi-
datura a la presidència del
Barça que serà encapçalada
per en Víctor Sagi. L'econo-
mista català i diputat per Giro-
na va recollir perfectament la
frase del president Tarradellas I
de què "Els triomfs del B a ree- I
lona són triomfs de Catalu-
nya" i en un raonament molt
directe ha començat a prepa-
rar ja la seva estratègia cap a
la Presidència de la Generali-
tat. Si TAgustinet aixequés el
cap.

LES RODES DE LA PREM-
SA de la Generalitat'es feien
per un ordre rigurós.frimer les
feia el President "in person" i
després les van seguir fent els

I consellers polítics. Així, va co-
I mençar en Joan Reventós,

després va seguir en Triginer i
el tercer dia la veu cantant la
va portar en Jordi Pujol. Però,
Oh, sorpresa! quan arribava el
torn de l'Anton Gutiérrez o el
Carles Sentís, Van i ens aparei-
xen 3 consellers tècnics. La
raó oficial: que els temes que
s'havien de tractar feien més
aconsellable la presència dels
consellers tècnics. La raó ex-
traoficial: que li tocava al
Sentís i que com és periodista
i "nos conose" tenia por d'a-
frontar la premsa. La raó real:
l'oficial, mentre no es demostri
el contrari.
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L'HORA POLÍTICA

Cap al partit d'en Ta r rad el las
El periodista company Enric Sopona ha accedit a

comentar-nos des. de la seva òptica personal el pro-
cés que, més aviat o més tard, ha de portar a la crea-
ció d'un únic partit polític de centre a Catalunya.
Quan encara no està clar com evolucionaran els fets
en aquest àmbit, Enric Sopeña ens fa una anticipació
de com creu ell que es produirà la consolidació d'a-
quest partit, representant d'un espai polític sense re-
percussió en les proppassades eleccions.

El fet que el president de la
Generalitat sigui un polític
sense partit ha estat certa-
ment una ajuda perquè Catalu-
nya .pogués disposar, abans
que altres nacionalitats, d'un
esquema pre^utonòmic, rei-
vindicat durant molt de temps
jel poble. La presidència de la
nstitució restaurada oferia di-

ficultats serioses si es mira des
del punt de vista del govern
central, format per un partit —
UCD— minoritari aquí. Segons
a correcta lògica democràtica,
a presidència de la Generalitat
hauria hagut d,estar a mans
d'un candidat socialista o que
almenys gaudís de la defensà
incondicional del PSC-PSOE, a
més del suport comunista i,
molt probablement, de certa
confiança de part de Conver-
gència Democràtica i els seus
aliats electorals; és ä dir, un
candidat que reunís en la seva
persona el consens de les for-
ces que obtingueren la majoria
dels vots de Catalunya. Però
aquest candidat hipotètic s'-
hauria trobat amb la més ro-
tunda oposició d'UCD i la resta
de partits que, amb altres si-
gles,, defensen al Principat in-
teressos semblants. No sem-
bla pas probable que els ho-
mes d'en Suarez haguessin ac-
ceptat de reconèixer un embrió
de poder català dirigit per un
polític lligat directament als
seus adversaris. Eh aquest
sentit, podem recordar els
enormes recels i 'problemes
que van aparèixer a l'hora
d'havèr-se d'articular el Con-
sell amb la presència ja inex-
cusable del ventallque es pot
qualificar, encara que sigui ge- .
nèricament, com a marxista.

L'existència d'en Tar-
radellas, paradoxalment —
paradoxalment si esté compte
de la seva legitimitat històrica,
del seu exili i del seu anti-
franquisme radical: "Sóc el -
successor d'un president afu-
sellat per en Franco" va mani-
festar més d'un cop—; va aca-
bar resolent la situació. En Tar-
radellas havia deixat de pertà-
nyer formalment a T Esquerra
Republicana. Per tant, es pre-
sentava com un estadista in-
dependent, per damunt de les
oscil·lacions partidistes, i que
posseïa a més, l'únic i formida-
ble consens que provenia del
seu carisma, respectat per tots
els partits democràtics que
contemplaven el retorn del
president com un objectiu
d'enllaçar amb el passat autò-
nom, de tornar a emprendre
una història que fou fulminada
per la força de les armes. En

Tarradellàs, doncs, objectiva-
ment, va poder satisfer les

. dues parts en litigi: comptava
amb l'adhesió dels grups i par-
tits ;de l'oposició tradicional;
també comptava amb l'atenció
creixent —no s'ha d'oblidar que
ni AP ni UCD, abans del 15 de
juny,. no esgrimiren la carta

^tarradellista, sinó ben al
contrari— de les forcés de cen-
tre dreta que • — caldrà
reconèixer-ho ja 7 sense
embuts— vari veure en Tar-
radellàs com un "mal menor",
potser com l'única possibilitat
que tenien de fer honrosa llur
derrota a les urnes i de
disposar-se, a partir de l'opció
Tarradellas, i en millors condi-

:cions, per a-les properes i deci-
sives conteses electorals.
, Analitzada així l'escena
política catalana, no és inexac-
ta l'afirmació que diu que Ta-
partidisme'del president va ser
un factor molt favorable en el
procés vers la Generalitat pro-
visional. Aquest extrem, però,
conté altres elements menys
confortables. Si en Tar-
radellas hagués escollit el pa-
per de "cap d'Estat", hagués
delegat les seves funcions exe-
cutives en un conseller en cap
i s'hagués reservat àmbits pu-
rament representatius o d'àrbi-
tre —l'equivalent, mutatis mu-
tandi, d'un Rei constitucional o
d'un president de República
parlamentària—, la seva des-
vinculació partidista hauria tin-
gut el màxim sentit. Però en
Tarradellas va decidir assumir
personalment el control polític
quotidià i va demostrar -^aIs
que no el coneixien prou— que'

Ja seva concepció de la Gene-
ralitat és presidencialista. La
seva imatge és més pròxima a
la d'un de Gaulle o un Giscard
que a la de la reina Isabel
d'Anglaterra, Aquí i ara ell en-
tén que Catalunya és ell i que
la Generalitat és ell. I es va dis-
posar a governar baixant a l'a-
rena de la conjuntura i de les
tensions pròpies de la política
quotidiana. Alhora, va exhibir
bastants exemples del jïentit
del manar que té. Abans de
tornar no va dubtar a fer plegar
en Benet sense que el preocu-
pés ni poc ni molt que T'Enter
sa" hagués estat la coalició se-
natorial aclaparadorament
triomfadora a cada una de les
quatre ; demarcacions ,catala-
nes.;.Va negociar gairebé sense
intermediaris amb el Govern
de Madrid. Es va negar a reco-
nèixer —i àdhuc a conèixer—
l'Assemblea de Parlamentaris,
instrument que introduïa òb-
viament dosis "parlamentà-

ries" als seus trets presiden-
cialistes. En fi, la fórmula exigi-
da per la presa secundi l'exe-
cutòria. Caut, desconfiat i hà-
bil, el president es manté al
marge de l'operació. Però J'o-
peració està en marxa. - O
almenys es preteri de posar-la,
en marxa. El .conseller Folchi,
número 2 de la UCD a Catalu-
nya, ho ha dit ben clar en un
recent discurs dirigit a les
hosts del seu 'partit a Tar-
ragona: "El projecte que és ja
realitat —va dir l'ex-fraguista
Folchi— de Ja formació d'un
gran partit de centre, mitjan-
çant la fusió d'UCD amb diver-
ses formacions catalanistes de
gran prestigi, està disposat,
junt amb altres partits emi-
nentment no marxistes, a ser-
vir de suport majoritari,de re-
presentativitat en la política
que pensa desenrotllar el pre-
sident Tarradellas".
1 A part del fet que en Folchi
potser confon els seus desitjós
amb la realitat —aquest gran
partit no acaba dç néixer, i això
que s'està gestant des del, 16
de juny—, és cert que els seus
mots són nítids i reveladors. I
no han estat pas desmentits
per qui va veure com el seu"
nom era utilitzat, teòricament
sense el seu consentiment. El
centre-dreta té el projecte
d'articular-se al voltant del
president. El centre-esguerra
—el centre-esquerra 'aquest
que es complau denominant-
se Front d'Esquerres: els ex-
ex-Reagrupament, l'ERC; Estat
Català, etc. intenta fer el ma-
teix. ¿No . firmarien tots
aquests les definicions de l'ho-
me fort, Frederic Rahola, rear
litzades a "La Vanguardia":
"Sóc, això sí, nacionalista ca-
talà (...) Del punt de vista so-
cial estic en la línia d'un socia-
lisme no marxista". En síntesi, ,
determinats arquitectes imagi-
nen un gran bloc, capaç d'inte-
grar des de la dreta finsca una
certa , socialdemocràcia, ' —el
mateix que és, en realitat, la
UCD madrilenya—, girant al
voltant deja figura d'en Tar-
radellas. .

y S'ha de reconèixer que
aquest projecte.és cpherent. I
que,és una manera intel·ligent,
de part dels que perderen els
comicis, de recuperar terreny.
Tot just en som als prolegò-
mens. Malgrat tot, la jugada es
perfila plena de dificultats, tot i

els múltiples intents que hom
ha llançat en aquesta direcció.,
Si s'arribés a plasmar, no tots,
aleshores, podrien lluir "pega-
tines" que diguessin: "tots
amb el president". El president

de Catalunya llavors seria, sen-
. se la intervenció, dels ciuta-
dans, el president d'un sector
dels catalans.

ENRIC SOPEÑA

CALENDARI

Dimecres, 25 de gener
—Boadella, el director detingut

dels Joglars, ha ingressat al Clínic,
'degut a una hepatitis. '_ l

". —Ei Consell Executiu de la Ge-
neralitat ha manifestat que no ac-
cepta el protagonisme del minis-
tre Abril a la Comissió Mixta.

—Lrex-batlle de Barcelona, Vio-
la, i la seva esposa han estat
morts, degut a una bomba que els
fou colocada a casa seva. •

—Les diferències entre el PSOE
i el PS P són només qüestió de
política internacional i de sigles..
. —La Coordinadora d'Organitza-
cions d'Agricultors i Ramaders ha
ocupat totes les Cámaras Agrarias
de l'estat, per protestar de la nova
redacció del decret addicional so-
bre câmares agràries.

—Els directors dels telediaris
'han dimitit, perquè creuen que la
reestructuració de RTVE retalla
les seves possibilitats informati-:

ves, ja que'pretén controlar-ho
tot. . » ' - . . '
Dijous, 26 de gener

—Carles Hug, President del
Partit Carií, ha assistit a la presen-
tació del seu llibre "La via carlista
al socialismo autogestionario",
que ha fet l'advocat Agustí de Se-
mir. v

—El PS d'Andalusia no -està
d'acord amb la diferenciació entre
nacionalitats i regions que va fer"
el President Tarradellas;

—Els socialistes del -Consell
Rector de RTVE no estan d'acord
amb la gestió d'aquest.mitjà.'
Divendres, 27 de'gener

—Avui's'ha constituït la Comis-
sió Mixta Diputacions-Generalitat.

—Milers de Jubilats s'han ma-
nifestat a Barcelona per demanar
que l'augment de les pensions si-
gui tot de cop.. , . -'. £~~
-' —Convidat pel rei, ha arribat á
Madrid Hassan II rei del Marroc.

—L'emissora clandestina del
MPAIAC a desaparegut, degut a
les gestions de Felipe González a
l'Alger. " . - , - - . .

—El Consell dels Ministresrha
aprovat la Reforma Penal. -;,
Dissabte, 28.de gener •.„ ,

"—Segons Santiago Carrillo, el
PSOE i. la UCD hauran de gover-

. nar junts l'any 79.
—Tierno Galván ha dit que li co-

mença a interessar la proposta de
presentar-se a batlle de Madrid.

- —Suárez ha confirmat que les
municipals no es faran fins que ta
Constitució estigui aprovada.. ;, .
Diumenge, 29 de gener " '.

—L'Honorable Tarradelìas ha
, fet unes altres declaracions. '

—Els presos socials segueixen
amotinant-se: aquest cop a Màla-
ga. . •, ;,

—La Federació del PSOE de
Madrid ha celebrai el seu Con-
grés, i ha escollit J. Prat com a

f president. .. ,. v. C,,,
Dilluns, 30 de gener " , . -
' —Durant tot el matí i part dé la

tarda, s'ha celebrat el Consell Exe-
cutiu de la Generalitat:
)> :—Els acusats del cas Viola,'en
una carta demostren llur innocèn-
cia, i acusen el cap de policia de
difamació i calúmnia.,- -,-

—A les presons d'Oviedo i Sa-
ragossa h' ha hagut dos motins
més; al'segon han mort dos pre-
sos socials. "•• ' '.

—Felipe González s'ha entrevis-
'tat amb Bumedian. - '• ••' - -
Dimarts, 31 detener '-- —

r-Els reis han marxat cap a Vie-"
n a . - . _ " • - ,

—Martín Villa .s'ha.-presentat
davantjJe les càmares de TV, en
una - taula rodona sobre el ter-
rorisme. ' " ,

QUÈ PASSARÀ?
PASSARÀ . ' : J v ,y
- —Que d'aquí a dos mesos el
PSOE i el PSP d'Andalusia ja se-
ran un sol partit.* > " V .»

—Que s'acosta la unitat dels in-
dependentistes catalans.

ERNEST BLANCH

r
suBSCRiviu-vos A L'HORA SOCIALISTA
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Enquesta "Icsa-Gallup" sobre les municipals
L'HORA POLÍTICA

Socialistes, end<g\fänt:
ä Barcelona un 36%

El màxim de probabilitats-se-
nyala que el.proper batlle de

Barcelona serà socialista.

, Encara que. el percentatge
d'indecissos és prou .alt enca-
ra, la darrera enquesta "Icsa-
Gallup" és ben encoratjadora
per als socialistes. Aquestes
dades - expliquen millor que
qualsevol discurs sobre la prio-
ritat de la Constitució, el per-"

'què les municipals s'estan
^endarrerint. , El triomf de
l'esquerra a nivell local havia
de significar —i significarà— un
fort canvi en la vida política
diària d'aquest país.

Sens dubte caldrà esperar
els-resultats de les eleccions
sindicals —i també el final de
les legislatives franceses, el
dia de Sant Josep— per. a per-
filar els pronòstics. . , ; -,

^Perè tot sembla indicar que:
. -., Í) ,EI sindicat socialista se-
-rà arreu-de l'Estat, com a mí-
nim, un contrincant més seriós

• dels comunistes que a qualse-
vol país llatí. , - /

v 2), > Que l'esquerra francesa/
malgrat, les giragonses dels
comunistes, .està molt àprop
del poder.". \ ,>. ~ , ' > -

En aquestes condicions l'a-
venç de les posicions socialis-
tes s'havien d'enfortir. I com a
resultat,.la consolidació de la
democràcia, i -de l'autonomia,
de Catalunya en sortiran tanv
bé enfortides. , -V> ,,, ' .';

Més d'una tercera part dels
enquestats, no donen Jlur opi-r
nio. I entre aquells que la do-
nen, menys de la meftat.estan
segurs de no canviar d'opinió.
És més: una, enquesta com la
"Gallup", sobre. 2.200 ciuta- ,

[ dans de l'Estat espanyol, és
prou significativa, .potser a ni-
vell global, car la mostra és su-
perior a n per 10.000 habi-

Darrera enquesta sobre el vot a les municipals (en %

1 ) Quin partit votarà a les municipals?
Font: "Informaciones" del 24 de gener de 1978
"ICSA-GALLUP", Desembre 1977

PSÒE - Socialistes de Catalunya
PCE -PSUC , . - .. ;
AP " - '
PSP ,
UCD . - .;.
Pacte, ~"- ; * " ' ..
Altres • " i \
No contesta - ,

Estat
Espanyol

25%
, 6 -

3 - .
3

12
1
7

40

Catalunya

27%
6
2
2. • • ' - .
8 .•-.-.
6
4

46

Madrid

28 %
12
3
8 v

13

6
28

Barcelona (ciutat)

36^%
8
3
1 . . V . ' ' : . ' '

4

3
5 ' • . . • . ' . •

39 .'"

2) .Canviarà la seva decisió de vot?

— No canviarà . ' , 4 5 %

— És possible ;
 v, 29

— No ho sap. . ; - r- . . . 26

41 %

30
29 ,

53%
33
15

42%
23
35

3) Respostes segons edat
Partit !

— PSOE - Socialistes de Catalunya
-PCE-PSUC
- AP - " : • ' * • -
- PSP -
- UCD '; '
— Pacte; . -
— Altres
— No contesta

sexe

Total

25%
6
3
3

12
1
7

40 -

.Homes

30%
,8
4

' 5 :• ._
9
1' ... :

7
35 '

Dones

21 %
4
3

^ 2
15

2
* 7 :

•45 :

De 18 a 20'anys

27%
17
3

'4
5
3 '

13
27 ; •

tants. Però pot no ser tan sig-
nificativa en àmbits més re-
duïts, com Catalunyaj Barce-
lona, on les mostres haurien
de ser méis altes.

Fet i,-fet, però, l'enquesta
"Gallup",—encara que té fama
d'esbiaixar els resultats cap a
l'esquerra— és la més seriosa
de les que corren. Està demos-
trat que, baixant" d'un terç de
vots indecisos, els resultats
són prou de fiar.
* Els resultats del desembre

,;traduirien l'erosió del partit del
govern i l'avenç important dels
.socialistes i l'esquerra, car una
partiels indecisos s'inclinaran
també per aquestes opcions.

Els Socialistes de Catalu-
nya avancen relativament més

- que no pas a nivell de l'Estat.
El resultat ?a Barcelona, ciutat,

' aclaparador,inomés:pot pren-
* dre's; com ja hem dit, a tall
. d'indicació poc rellevant, però

sens dubte,positiva.••••-.. V
, La política\ inequívocament
democràtica i d'oposició dels

. socialistes,-alhora responsable
i neta, té d'haver guanyat ad-

/ hessions al bell mig dé la crisi
econòmica i social,vper molt
que la "pose".de decepció és
molt general en els comentaris
al carrer i tendeix a mostrar
una inclinació més acusada
cap" a la dreta Í l'abstenció. ;

El vot dels joves afavoreix a
. l'esqugrra i especialment als
.comunistes. El vot de les do-
nes segueix essent, en general,
més conservador. Res de sor-
prenent en tot això. ;
í .És indubtable que el terT

rorisme finançat per no-sé-
sap-qui inclinarà el vot a la
dreta. Però això serà així en la
mesura que els socialistes 5 al-
tres forces de progrés no de-;
mostrin estar en condicions
d'anar més enllà que els ac-
tuals responsables de la gover-
nació, en l'esclariment dels cir-
cuits^del terror.

P.M.

Trobada socialista
a Ceret

- Les tradicionals relacions
entre els socialistes, catalans^
d'una banda i de l'altra dels pi-"
rineus en aquests darrers
temps s'han enfortit. N'ha es-
tat una mostra palpable la re- ;
cent reunió a Ceret dels mem-
bres dels dos partits. Dé la part
dels socialistes d'aquesta ban-
da dels pirineus hi assistiren
l'Ernest Lluch, diputat, l'Esteve_
Ripoll i l'Alfons Romero, mem-
bres del secretariate Girona;
en Francesc Brossa, alcalde de *>
Castelló d'Empúries; en Lluís
Sacrest, regidor d'Olot, l'Adro-
her Gironella, del secretariat
.del PSC, en Pasqual Maragall,
responsable d'eleccions.muni-
cipals del PSC, i en Robert Ro-
vira de la comissió de rela-
cions exteriors del PSC. De la
part francesa hi,assistiren en
Michel Sageloti, els cadidats a

-les eleccions legislatives Mi-
chel Jomain i Pierre Esteve, en v

Georges Oms, secretari fede-
ral, en Fourcade, secretari fe-

deral, eh Jean Martí, conseller
.general, i molts representants
dels, ajuntaments de la Catalu-
nya-nord. '-*-

Les conversacions es van
centrar al voltant dels temes
qu.e interessen més els cata-
lans d'una i altra banda dels
Pirineus. La política" general,
tant d'Espanya com de França,
el, procés autonòmic català
amb,el restabliment de la Ge-
neralitat, i els projectes del
Partit Socialista Francès sobre
les autonomies, les eleccions
municipals i la gestió dels
ajuntaments per part socialis-
ta. Molts dels aspectes previs-
tos per a les converses no po-
gueren ser tractats en aquesta
primera reunió degut a la man-
ca de temps, però ja s'ha pre-
vist la continuïtat d'aquestes
reunions que fan tant per al
coneixement mutu entre els
catalans. ,

F. ALTÉS

Ei sistema penitenciari

já està greu

Aquesta darrera setmana s'ha
vist caracteritzada per un fet que
per la seva continuada repetició
porta Camins* d'esdevenir habi-
tual, i no per això menys dramà-
tic, els motins a les presons. En
una mateixa setmana tres; a Sa-
ragossa amb dos morts, a Màlaga
amb la total destrucció de la pre-
só i a Les Canàries. Si a això afe-
gim que pocs dies abans el Direc-

'tor General ;d'Institucions Peni-
tenciaries havia declarat que la
tensió en els centres penitenciaris
s'havia reduït notablement; no
volem ni imaginar-nos el que pot
passar a les presons espanyoles
quan els ànims estiguin exaltats.

Les temptatives de motihs en
les .diferents presons han estat
constants en ^els" darrers temps;
qualsevol incident és el detonant
que causa la debacle i a vegades
ni tan sols això és necessari: es-
claten perquè sí, perquè els pre-
sos ja n'estan farts.

La tan parlada i mai vista Re-

forma Penitenciària és un fantas-
ma que s'arrossega però que mai
no acaba d'aparèixer. El sistema
penitenciari espanyol està malalt i
ens hem cansat de repetir-ho pe-
rò pel que es veu és necessari que
es reprodueixin fets conrTels de la
darrera setmana perquè es rçrén-
,guin cartes en l'assumpte. És el
sinó del funcionament legislatiu
espanyol, s'espera que es pro-
dueixin les tragèdies per a inten-
tar posar-los-hi solució quan ja no
en tenen. S'està a l'espera de po-
sar nous pedaços, quan es po-
drien' haver estalviat moltes co-
ses/ deixant sempre en el tinter
les solucions definitives.

, Però aquesta situació no pot
continuar. així, no - ens podem
acostumar a llegir cada dia en les
planes dels diaris que hi ha hagut
tants motins, s'han de posar les
solucions precises. I no es pot tar-
dar massa.

A.O.
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L'HORA POLÍTICA

EL GALLINER

Espanya

no es veda
de ningú

Durant molts anys la dicta-
dura es va ficar al cap de fer-
no creure que la política de
partits era dolenta " perquè
aquests sempre posaven els
seus propis intereses davant
dels del país. Una afirmació
tan infantil i desafortunada pe-
rò que va arribar a arrelar molt
a diverses capes del país, una
afirmació que molts tenen ga-
nes de mantenir, malgrat el
temps que ha passat, amb es-
lògans com "España es lo úni-
co importante" i així.

'Ara, el primer secretan del
Partit Socialista Obrer Espa-
nyol, Felipe González, ha des-
mentit una vegada més l'equi-
vocació de tots els que prete-
nen fer d'Espanya una bandera
particular o una veda dels seus
interessos.

El seu recent viatge a Algè-
ria ha servit, entre altres coses,
perquè l'emissora del MPAIAC
"Radio Canarias Libre" quedi
en silenci, i s'ha demostrat que
el PSOE és un partit tan pa-
triota com qualsevol altre, i
d'altra banda s'ha obert un
nou camí per a la política exte-
rior espanyola.

í Els temps dels López Bravo,
Cortina Mauri o Arei Iza ja han
enrera. La política exterior
espanyola no ha de ser canalit-
zada per cap partit concret si-
nó que ha de ser el reflex d'un
pla ampli estudiat i establert
per l'ampli ventall de partits
parlamentaris, un pla que s'ha
de realitzar i revisar al parla-
ment; el viatge de Felipe Gon-
zález a Algèria és el reflex de la
nostra afirmació.

Els temps de lluita clandes-
tina i d'il·legalitat han permès
que diferents partits establis-
sin contactes i lligams amb al-
tres partits germans, fossin o
no al poder, que s'han conver-
tit en el marc de l'actual pojíti-
ca espanyola, en una arma de
primera per el desenvolupa-
ment de la política exterior
espanyola.

El Front Nacional d'Allibera-
ment Algeri ha portat durant
tota la seva existència una
política d'ajuda i suport dels
moviments d'alliberació dels
pobles del Tercer Món, una
política que comporta -, uns
certs riscs, i el fet d'ajudar al
MPAIAC del senyor Cubillo no
es pot prendre com res més
que un error, com n'ha tingut, i
més grossos, la política exte-
rior espanyola, i és per tot això
que el viatge de Felipe Gonzá-
lez, representant del PSOE, cal
prendre'l com un fet d'impor-
tància capital. Els llaços entre
dos partits han servit per a so-
lucionar un problema greu, no
d'interès partidista sinó d'inte-
rès general. Ha estat una de-
mostració del fet que els inte-
ressos del país estan per sobre
dels interessos dels partits. I,
finalment, na estat una de-
mostració del fet que tots
aquells que ens volien fer
creure —costés el que costés-
el contrari, s'equivocaven.

F. N. M.

L'esquerda en l'esquerra a Franca
-'.V>:A'ï

La banya de la política de blocs
Hi ha una esquerda en la "unió de l'esquerra" a

Franca. La sacsejada que aparentment n'és la causa
prové de l'intent de renegociado d'alguns aspectes
del programa comú. No hi ha hagut acord entre les
tres formacions polítiques que componen la unió,
PCF, PSF i Radicals d'Esquerra, sobre el replanteja-
ment de qüestions cabdals com les nacionalitzacions
i la política de defensa.

Tractar de destriar les posi-
cions que s'enfronten, sobre-
tot, les del PSF ¡«I PCF, per ar-
ribar a poder donar només una
resposta si'mple —el qui ha es-
querdat la "unió de l'esquer-
ra"— a una qüestió complexa
—les divergències entre socia-
listes i comunistes francesos
sobre el model de societat de
transició cap al socialisme i
l'estratègia a aplicar en aques-
ta fase—, es una tasca que no
val gaire la pena; vull dir que el
qui resulti amb la llufa penjada
d'esquerdador trobarà argu-
ments per a afirmar que l'altre
es més esquerdador que ell.
L'anàlisi de la qüestió comple-
xa és —aquesta sí— la tasca
que s'ha de fer pel seu propi
interès objectiu i que hauria
d'interessar fer, sense excuses,
als socialistes i als comunistes
de les nostres terres; i no per
allò que la fraternitat entre
partits homòlegs obliga, sinó
perquè la causa comuna que
diuen defensar tots aquets
partits —la superació de la so-
cietat dividida en classes
antagòniques— és eLdesafia-
ment que tenim plantejat tots
plegats des de l'esquerra i que
en bona mesura haurem de re-
soldre dins d'un marc de col·-
laboració — digueu-li, si voleu,
de programa comú— si no vo-
lem que en un futur molt prò-
xim, i a França podria passar .
després de les eleccions legië-
latives del març que bé, les
contradiccions de 'la lluita de
classes passin també, i fins i
tot principalment, a través de
la confrontació entre socialis-
tes i comunistes.

En el cas de Franca s'hi bar-
rejen factors que'trascende!-
xen les dificultats de l'actualit-
zació del programa comú.
Quan aquest fou establert, l'a-
ny 1972, les perspectives d'un
govern de l'esquerra eren més
aviat remotes; avui no. El diari
conservador "Le Figaro", que
reflecteix posicions de la bur-
guesia financera, va publicarei
17 de-gener proppasat el re-
sultat d'una enquesta que
atorgava una majoria del 52
per cent al conjunt de l'esque-
rra. Això en el fons no és cap
sorpresa, i potser "Le Figaro"
s'hagi quedat curt, car després
del resultat de les elccions mu-
nicipals, de maeç del 1977, en
què realment es pot parlar d'u-"
na escombrada de la majoria
governamental per l'esquerra, i
de la degradació de la situació
socio-econòmica d'aquests
darrers mesos, es veia venir.

La possibilitat ben real
aquest cop d'una victòria elec-
toral de l'esquerra a França, ha
fet aparèixer totes les contra-
diccions Í dificultats què com-
porta l'ocupació democràtico-
parlamentària del govern per
part de l'esquerra. La política
de blocs, que ja no se'n diu de
"guerra freda" p'erò que conti-
nua hegemònicament imposa-
da damunt d'Europa pels USA
i la URSS, juga un paper de-
terminant. I sabem que el que
hi ha al darrera la política de
blocs és el manteniment de les
actuals estructures de poder
tant en els països de l'Europa
occidental com de l'Europa .
oriental.

L'Administració Carter ha

Sembla que tot ho indica

La dreta s'uneix
En José Maria de Areilza és un

vell llop de la política; té prop de
setanta anys i ha estat a la vora
de tot i a punt de tot però no ha
aconseguit quasi res. Però ara,
després d'aquest pseudo-retir
polític-espiritual des de la seva
defenestració del Partido Popular
i del Centro Democrático, sembla •'.
que està disposat a jugar fort en
aquesta nova etapa que ara co-
mença. Des de ("'Acción Ciuda-
dana Liberal", un partit fet a la se-
va mida, torna a acariciar un vell
somni seu, el de ser ('aglutinador
d'aquesta dreta civilitzada y libe-
ral que tant s'ha trobat a faltar en
aquesta època de transició.

i En Manuel Fraga Iribarne s'ha
erigit, malgrat ell mateix, en
quasi-perdedor del recent con-
grés d'Aliança Popular. Tot i que
potser el que seda més correcte
és no parlar ni de vencedors ni
vençuts, el cert és que ningú de
l'Aliança Popular ha tingut prou
força per a erigir-se en l'autèntic
amo de la situació. D'una banda
en Silva, el díscol "democristià" a
la seva manera i que continua te-
nint l'obsessió de desplaçar en

Fraga del seu paper de líder, és el
president del partit, en Fraga hi
continua de Secretari General, i el
congrés no ha fet acabar les ten-
sions entre progresistes i mode-
rats dins del partit.

L'Osorïo ha abandonat la UCD
i sembla que tracta de fer una
maniobra per a acostar-se al grup
d'en Silva; l'Areilza i én Fraga
sembla que estan molt interes-
sats a ser els prohoms de la dreta
espanyoja. Les_aigües de la dreta
espanyola es remouen molt. D'u-
na banda s'ha notat la falta d'un
partit autènticament de dretes en
l'actual situació espanyola, i d'al-
tra banda la intel·ligència política
d'en Fraga, juntament amb la
imatge del liberal Areilza, pot fer
autèntics estralls entre l'electorat
de la UCD. ; T

La dreta s'uneix. En un partit
reformista, en un partit autèntic i
no en una coalició de laboratori,
en un partit què pot donar molt
de jochen les pròximes eleccions i,
al capdavall, en un partit que hau-
ria de fer pensar a l'esquerra.

F. NAVARRO

tornat a repetir allò de "no vo-
lem comunistes en el govern
de cap Estat del bloc capitalis-
ta europeu". I la URSS, els
vol? i sobretot, ¿els vol aliats
amb els socialistes i obligats
per tant a fer una política
d'esquerra, ni que sigui la d'un
moderat però possibilista pro-
gramà comú que podria ence-
tar un model de via pacífica i,
pluralista de transició cap al
socialisme, que resultaria ben
diferent ^—tan perillosament
diferent— al model imposat i
mantingut als països de l'Est
europeu? L'altra fórmula, la
tentació eurocomunista dels
."compromisos històrics", ¿no
és al capdavall la reproducció
de la política d'aliances inter-
classistes, de provada ineficà-
cia revolucionària a l'Europa
occidental i que no qüestiona
el repartiment bloquista d'Eu-
ropa?

Les acusacions mútues que
s'han llançat els darrers temps
el PSF i el PCF,.les pràctiques
contradictòries que han dut
l'un i l'altre, ¿no són el núvol
d'ofuscació darrera el qual

•.v

CADA MATI LLEGIU

ITI
, • - , ! ' ' : . •

àtavi
en català

DEMANEÜ-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

£&m
••%ytrttì

Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.

Un diari per al futur 'r'

SUBSCRIVIU-VOS-HI

se'ns amaga l'ou de la política
d e blocs? * ' - - * .

Hi ha, pero, una dinàmica
pròpia de la situació a França,
que pot forçar les coses i des-
muntar les ingerències alienes
a la voluntat popular, que sem-
bla disposada a pronunciar-se
majoritàriament per l'esquer-
ra, Mitterrand ha emplaçat
Giscard d'Estaing, a complir
amb el mandat constitucional
d'encarregar là presentació de
govern al cap de la formació
que resulti majoritària en les
properes eleccions legislatives.

^& PSF s'ha compromès, ja des
d'ara, a aplicar en la segona
volta la disciplina del desisti-
ment a favor del candidat de
l'esquerra millor col·locat. El
PCF afirma que acceptaria for-,
mar part d'un govern compost
per representants de l'esquer-
ra guanyadora.

Si aquests supòsits es com-
pleixen, a França haurà de go-
vernar l'esquerra si la banya de
la política de bloc no s'hi fica
pel mig. »

f *, ' , - i •

J. GARCIA PETIT
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Declaració del PSC
L'HORA CIUTADANA

Limpasse de rAjuntamerrt a Barcelona
El 15 de juny Barcelona va votar a l'esquerrà i va vo-

tar primerament socialista. Els Socialistes de Catalu-
, nyà vàrem obtenir 28,6% dels vots de la ciutat i el pri-
mer lloc en 8 dels 12 districtes. A continuació U G D,
molt darrera, amb un 18,9% dels vots, obtinguts fo-
namentalment a Pedralbes i els dos Eixamples. Des-
près el PSUC amb un 15% aproximadament dels
vots, i l'extingit Pacte. Democràtic (que guanyà a Sar-

* rià-Sant Gervasi). La resta dels votants eren majorità-
riament votants d'esquerra i democràcia cristiana.

. - • • • U n més desprès, el 15 de
juliol, 11 partits —tdts els de
l'espectre democràtic tradicio-
nal i amb representació parla-
mentària directa o indirecta a
Catalunya— constituirem ^ la
Comissió Nacional de Partits i
ta Comissió Municipal de Par-

^tits : Polítics de Barcelona.
. L'UCD n'era exclosa (contra el
parer minoritari dels comunis-

.tes 1 amb l'abstenció d'altres
grups)-per manca d'arrels, i
"implantació en la lluita pels
Ajuntaments democràtics.

La Comissió no era al·liàn-
ça electoral; Pretenia dur les
eleccions com abans millor,
fer-les en el marc de la Gene-

- ralitat,amb un cens millorat i
¿-evitar malifetes en el'curt pe-
/riode de transició... ,'

A Barcelona l'equip de go-
ivern, municipal existent, que

".-.inicialment pretenia formar
una gestora dels partits sense

. els,.corïsellérs actuals, va «c-
-ceptar la declaració dels par-
.'•tits i va; iniciar-se una relació:

.informativa,*'/ per . sub-
'ícomissions 'de treball-, :que eñ
/començar la tardor es, matèria-'

_ litzava en,un Llibre Blanc so-r

-:bre la situació „'de r Ajunta-
ment. Per primer cop-s'intenr;

:;tava una informació sistemàti-
rcá a la .ciutat sobre l'estat fi-
'nancer, organitzatiu i tècnic de
la ̂ .Corporació. - 7~ -,, ' ^~ -\\-

U n programa de ; f!<:ï! "
transició ; : /. .

!'_.'* El 15 dé novembre, a inicía-
- tiva, d'una colla de partits, en-
tre ells el PSC, va árribar-se a
un acord inicial amb l'equip
Sócias, De Paz, Solans, Ange-

, let, etc... per tal "de passar a
una segona fase en les rela-
cions partíts-Ajuntament. ,Es

« tractava d'establir un progra-
ma de transició fins les elec-
cions, parant compte de
l'endarreriment d'aquestes. Es
a dir, es tractava d'establir els
grans eixos d'una política mu-
nicipal de transició que evités
el màxim dels efectes negatius
de la provisionalitat en que ens
trobàvem i ens trobem. Un're-
sultat indirecta d'aquest acord,
en l'ànim del nostre partit, era
elevar el nivell del futur de-
bat electoral, arribant a un
consens sobre els aspectes
més escandalosos de üanterior
administració que calia cor—
regir i tractant djmpedir que la.
constitució del prirnopAjunta-r

ment democràtic no és fes en
un clima de crisi.total i manca

.de recursos. ' . *. r ' '1"". '
•Doncs bé, aquesta política,'

que ha estat'seguida á dfaltres
'indrets de,,Catalunya, i ,qué
'possiblement ~era- la sortida
'més responsable dé totes les
que s'oferien als partits demo-
cràtics en .el cas de Barcelona,
ha estat congelada per raons
diverses a *la nostra ciutat.
"v L'efecte n'és la impossibili-

tat, avui, de discutir amb deté-.
niment i eficàcia els pressu-

. postos del 78, l'endeutament .
municipal, les ordenances
fiscals, etc... L'any que tot just
hem començat, amb o sense
Ajuntament democràtic, serà
un any terriblement difícil, més

; / difícil del que hagués estat en
-,í altres condicions. Si aparent- ."
v 'ment Í'Ajuntament de.Barcélo-
, ,na no està en bancarrota, corn

" : tants altres/ això es degut a
•.;' que.la seva gran dimensió li ha

permès d.obtenir crèdits-ex-"-
*: traordinaris que els. ciuta-

„ v dans haurem de pagar des- ,
pres de les eleccions, i que no

; deixaran marge a .nous pros-"
-"" tecs, caria càrrega financera

superarà per primer cop el
^20% del pressupost ordinari.

'•. Aquesta és la situació
' greu que els socialistes hem
, de deixar ben clara davant la

" t ciutat.
. , '• Avui. ja es tard per a establir
•\. un programa de transició àm-

; pliament recolzat. Els pressu- -
'" ..postos estan compromesos, ,
,,.- els crèdits acordats'! les orde-

' nances són difícilment modifi- '_ .
/ cables. ^ ^ -

Superades les tasques pu-
V rament informatives reflecti- —

des en el Llibre Blanc, només
resta a la Comissió la tasca
d'accelerar la revisió del cens

. electoral i de mobilitzar res-
, ponsablement la . població

'-" per tal de recolzar l'acció par-
• lamentaria i obtenir una ràpida •
^ convocatòria de les eleccions*

municipals, com única sortida
"a una difícil situació política,
econòmica i financera que tri-

. garem anys a redresser.
La situació és i serà difícil ;,

políticament perquè l'Ajunta-
• _ ' ment de transició no ha fet al-

rtre cosa que cedir allí on les
pressions eren ' més fortes, ,

: sense un pla de conjunt,
creant a la ciutat falses expec-
tatives respecte dels procedi-

V . ments-democràtics de debat i
...r; assignació de recursos. ^

Difícil situació : ;

• •- , la situació és i serà difícil .
~- econòmicament .perquè no
;.-. s'ha.dut a l'Ajuntament actual
,, a comprometre's seriosament
,..• davant els ciutadans, sinó que

s'ha permès, que obtingués els
./'recursos exclusivament per la

,..; via,del;crèdit, per la via de la
facilitat, contrària a l'esperit ,

V del Pacte de la Moncloa.
. ..,.- La .situaciones i serà difícil
. financerament perquè acaba-

• , rem l'any 78 amb prop d'un
•f~:~-25% del pressupost destinat a
",-.Apagar interesos i -amortitza-

" "_ "cions, jnhpedint així al proper
-; Ajuntament democràtic el. re-
.:' curs a nous préstecs i el que es -

\ / pitjor, sense haver sol·lucionat ,'
. les causes del dèficit, com és,

f en primer lloc, .la desastrosa
: .gestió dels transports públics
" de la ciutat. Hi ha impostos

que no*es cobren per manca
de voluntat i eficàcia o simple-
ment per corrupció T-com és
l'arbitri sobre les plus-values';
hi ha empreses que s'estant
cobrant a corre cuita, deutes
passats a compte de l'Ajunta-!
ment per tal com aquest no té
força moral ni econòmica per
descomptar-les-hi la: mala
qualitat de llurs serveis en el
passat; hi ha terrenys que
s'haguessin pogut aconseguir
potser-amb una aplicació més
estricta de les ordenances i
sense incòrrer-en noves despe-
ses d'expropiació; hi ha con-
cessions que s'haguessin po-
gut guardar_per un.altra mo-
ment si, s'hagués pogut de-
mostrar que un pla conjunt im-
pedia fer-les avui.

Tot això està ja dit en el Lli-
bre Blanc, que recentment ha
sortit en 2a edició. No es tracta

^de rés- de nou.. . • \
Malhauradament no ha es-

tat possible d'aconseguir que
es prenguessin moltes mesu-
res que necesitaven un ampli
suport per a ser tirades enda-
vant. Per exemple: l'elevació
de les valoracions catastrals,
l'increment . dels recursos.
anti-especulatius, la publici-
tat de les llicències d'edifica-
ció, el retall de les despeses
en obres públiques, el fre als
beneficis de les grans em-
preses contratistes que tenen
el nostre Ajuntament agafat
pel coll, i tantes d'altres.

Movilitzar-se per les
municipals :

Nosaltres considerem, que
aquesta situació a Barcelona
no es tan crítica - com per
exemple a la del Vallès Occí--
dental i en general la de molts
Ajuntaments de l'antiga Regió
Primera de la Generalitat. Con-

Es urgent que aviat hi entrin cares noves

siderem però que aviat ho se-
rà. I el potencial conflictiu i
desestabilitzador d'una avi-
nentesa és greument preocu-
pant, pel que.Barcelona és i re-
presenta. ; ; '

Iniciar,tant aviat com po-,
guem el redreçament de la si-
tuació política, econòmica i fi-
nancera de' Barcelona, en el
marc de la Generalitat pro_yi-
sìonal, exigeix mobilitzar-se
avui per unes eleccions mu-
nicipals urgents. Aquesta,
creiem, es la tasca que avui

• escau a la Comissió de Partits
Polítics de Barcelona. Es la ú-

, nica política responsable. Cada
dia que passa sense un canvi /

important, són dos dies per-
duts en el futur. Entenem que
els partits de la dreta conti-
nuista i reformista no tinguin
pressa en deturar aquest pro-
cés, perquè el caos i la fallida
municipal son les úniques si-
tuacions en què podran mobi-
litzar els reflexos conservadors
de.la ciutat i intentar de man-
tenir en llurs mans el seu GOT
vern. Però no entendríem que.
els partits democràtics tradì-.
cíonals juguessin aquest joc i
menys encara partits d'esquer-

ja. ' „ * ' " ' '

Secretariat de la
Federació III del PSC

AL PEU DEL CARRER

Després de l'assassin n Violà
> " Van errats els qui creuen què Viola
era un home odiat pels barcelonins.
La mort violenta de Joaquim Viola i
Montserrat Tarragona és un cop al
patrimoni històric comú de la nostra

• ciutat. Viola no fou un alcalde popu-
lar. Va" ser el darrer dels batlles identi-
ficats amb tota una època contradic-

~ tòria, desenrotllista i salvatge de la vi:~
da de Barcelona. Però va tenir el co-
ratge de no amagar la seva trajectò-
ria, en un moment en que aquest joc

•de mans començava a esdevenir pos-
sible,
, ,Es per això que el poble de Barce-,
lona, que va fer d'en Viola l'objecte
d'un pim-pam-pum sense pietat, ha
sentit la seVa mort violentà, i la de la
seva muller, com un orbatorí absurd
devquelcom que li era propi i pròxim.
El seu era un_c'ompte ja saldat. Als
ciutadans no se'ls pot privar de cap
de llurs ídols; bons o dolents, mentre

• hagin estat propers ï hagin, donat la
cara. I Viola fou d'aquests: no fou la
ma fina i delicada dels que manen

*, matar des de l'ombra.' '
' • -Un dels episodis que .va marcar
profundament la trajectòria, política '
de Viola va ser la terrible nit del 17 de

1 Febrer del 1976. Més de 2.000 tre-
• balladors municipals tencats dins la
" Casa Gran de la Plaça de Sant Jaume"
^ van ser atacat "amb bombes lacrimò-
. genes per les brigades especials de la

policia, de fora estant. L'ofec i el pà-
• nie dins de l'Ajuntament hagués po-
/ gu^acabar en un balanç tràgic, pitjor

. que el quasi simultani de Vitòria. Cal
parar compte que entre els tencats '
havia centenars d'homes armats de la
policia municipal. Només la serenitat

- d'aquests i l'actuació dels bombers
va impedir una carnisseria.

Doncs bé; jo era un dels funciona-
ris tencats dins. l'Ajuntament en-de-.
manda de condicions de treball, sin-
dicació i retribució equiparades a les

^ de la-resta dels treballadors.. I puc
testimoniar" que quan ens Vern ~adres-
sar al cap de la Policia municipal, en
mig del fum asfixiant a ,un dels pasa-

- dissos del primer pis, exigint la pre-
;' sència de l'alcalde per tal d'evitar una
, tragèdia, s'ens va contestar, textual-

ment, que en aquells moments l'ordre
públjç estava en mans del Ministre de
la Governació present a Barcelona.

La responsabilitat d'aquella situa-
ció no escau doncs-a Joaquim Viola.

Evidentment qu'el mandat de Joa--
quím Viola com alcalde i tota là seva

; trajectòria política son de cap a peus
contraria a tot el que els socialistes
defensem! hem defensat sempre. Pe-

> rò el respecte a l'adversari polític es
també la nostra"Jpi émisa. .
„ Personalment penso que els par-

'; tits democràtics han estat tímids en
la resposta a l'assassinat; del, matri-

- . moni Viola.,insisteixo: aquest crim és
- un cop a la-ciutat Es pretén engegar
, una espiral, fins ara esmorteïda, que

faria de Catalunya una nova Irlanda,
una nova Euskadi. En això sí que tots
estem d'acord. ^'"-*

Cal participar activament enTaïlla-
ment i clarificació dels fils.que duen a
aquesta situació. Fora bo, al meu en-
tendre, que els partits majoritaris de
l'esque'rra convoquessin a tots als de
l'esquerra radical ,a condemnar con-
juntament la violència criminal i dei-
xar prou clar d'on poden venir els
'trets. ".;.; . '• " ' • ' , . . ' '.,. ./ "V .-,

PASQUAL M AR AG ALL

LLIBRE
BLANC

"Informe sobre
/ , '

l'Ajuntament

de Barcelona"

Disponible als locals del PSC
Rambla de Catalunya, 92, pral.
Tel. 215 20 28
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ISto s'ha definit encara el futur
-•V'^; f,.>

Es difícil de saber on comença i on acaba ¡a crisi de les
associacions de veïns. De tant parlar-ne i només esmen-
tar els fets, tot sovint sense entrar en les causes, costa
d'establir un real diagnòstic. Les crisis agafen ben aviat la
categoria de tòpics, utilitzats com a recurs de justificar
qualsevol deficiència: així succeeix amb la crisi del Barça
o l'econòmica, arrosegades durant anys y que pel seu sol
enunciat aclair qualsevol terrabastall, encara que hom no
doni cap explicació massa coherent.

Serà, doncs, interessant analit-
zar per què/les associacions- de
veïns són en crisi i, a més, quines
causes J'han/provocada.-...'.

Una crisi barcelonina?

Començaré per dir.que, tot i Ja
realitat d'una situació esllanguida
a la majoria d'associacions de
veïns, no es pot ni tan sols en
aquest moment fer "generalitza-
cions. Exemple: al Montgat, l'As-
sociació de Veïns del Turó del Mar,
barri bastit sobre una muntanya al
costat de la carretera, aplega més
de cent socis d'un miller d'habi-
tants que té el barri i acaba d'a-
conseguir que es paralitzi el pla
parcial que actua sobre aquest i
que amenaçava amb col·locar-hi
molts més habitants sense fer
massa cas dels serveis públics,
més o menys com sempre.

Amb aquesta breu descripció és ~
obvi que per l'A.V. Turó def Mar
parlar de crisi és sobrer. Hi ha ales-
hores qui puntualitzaria que la crisi
de /es associacions de veïns és
una crisi barcelonina. Fóra també
una manera de simplificar.
' És ben cert que a Barcelona és
on la crisi agafa més força, però
també perquè és on porten més
temps actuant-hi i on són més co-
negudes. Un leit-motiv d'aquesta
crisi que s'esmentà sempre és la
fita de les eleccions legistalives -
com a origen del desnodriment
de les associacions. "No és gra-
tuit dir-ho —opina un destacat soci
de l'Associació de Veïns de
Sants—. Els mateixos que havien
lluitat per les reivindicacions del
barri ara són amb càrrecs dins ds
partits i les hores no es multipli-
quen". I això ho diu un membre
d'associació afortunada, puix que
Sants ha aconseguit èxits com
ajardinar la plaça de Sants i les
cotxeres dels tramvies com a espai
públic. „

IM o saber com créixer ha estat
un altra motiu de l'amplia crisi. Les
associacions de veïns s'estanquen
en arribar a una xifra de socis, que
pot ultrapassar el miler de socis en'
associacions poderoses o d'ano-
menada,, però que tot sovint es

s queden en l'interregna dels 400 a
600. Les campanyes per a fer so-
cis sovint són objecte de portades
de butlletins —al maig de l'any
passat l'A.V. Sarrià titolava "Vo-
lem ésser 2.000... 'únics i... un
local"—, de pergatines i d'altres es-
tris cara a fomentar la inscripció
dels veïns.

Un argument fàcil però incor-
recte és emprat pels enemics de
les associacions de veïns, que no
són pocs: "Com voleu que repre-
senti el barri si total sórv.quatre ar-
replegats? Volen ésser dos mil i el
barri té 70.000 habitants..." Argu-

ment demagògic, perquè mai cap
'entitat arreplega tots els veïns
d'enlloc, i si fos aplicat als partits i
als sindicats igualment'"sobtaria"
l'escassa militància. És ja sabut
qui èl-militants solen ser els me-
nys i que els més practiquen el cò-
mode principi d"'a mi no m'embo-
liquis". :•

No s'ha trencat el glaç

La setmana passada actuaren a's

Barcelona els membres del con-
junt valencià Al Tall, conjunt diver-
tit on n'hi hagi i de segur contagi
popular. Doncs bé, al teatre del"
Metro que existeix a Sants l'Asso-
ciació de Veïns Badal-Brasil no-
més" aconseguí que •• hi anessin
unes 50 persones, i al dia següent
al Poble Nou l'associació cor-
responent aconseguia de dur-ne al
Centre Moral tan sols une^s 80,
perdent 9.000 pessetes entre, ,la
diferència del cobrat a la guixeta i

el que cobravan Al Tall (5.000)-i el
lloguer de la sala (15.000). J >• " '

Les activitats culturals, fore de
les que tenen lloc al carrer i que
encara avui 'són un dels instru-
ments en actiu de les associacions
de veïns, han revelat molt; forta-
ment que no's'ha trencat el,glaç,
que els veïns segueixen sense
commoure's pels esforços en pro
d'una vida cultural i social més ri-
ca.-

Cal no ser derrotista en extrem.
La col·laboració que avui dia pres-
ta l'Ajuntament —cas dels festivals ^
infantils que cada diumenge es ce-
lebren .amb el títol genèric de "Ro-
da: d'espectacles als barris"— ha
suposat una injecció positiva en
aquest sentit.i la pròva irrefutable
que el carrer sí que atrau als veïns/
en una demostració més de la veri-
tat de la dita "Si Mahoma no va a
la muntanya, la* muntanya va a;
Mahoma'v í-'-v ,;';ï .;;'.' - . . - . " \ ;;••:.-

Les associacions, conscients de '
la importància de la qüestió cultu-
ral, fa temps que iniciaren la lluita
per ateneus populars, generalment
locals abandonats, uns cops muni- :
cipals (Born, Mercat de les Flors ai
Poble Sec), altres ¿ops privats (La
Flor de Maig al Poble Nou^L'Arte-
sà a Gràcia, La Barraca a la'Sagre-
rah que reivindiquen per a disposar

•d'un local real del barri i deixar de
dependre de la bona voluntat d'eri-

: titats que vulguin deixarrho, sovint

'amblloguers que rio són a l'abast celebrarlo en^altfà sala més peti-
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í Manifestació a SarríàS?

<*¿*D

"' -' / Any 192t¡ mHttng contra ïane«ójde Sarrià al Msinieíf» de Barcelona Foto; Mercê Quadras

Aquesta portada del butlletí de "Sarrià"prova que en 1921 Ja hi ha-
via moviment urbà, en aquell cas contra l'anexíó de l'antiga vila a

^Barcelona. -. . - -

d'una cultura popular.
I -això quan hom no es troba

amb la negativa, perquè encara no
és. allunyada la temença que les
associacions de veïns porten cua i
banyes: fa poques setmanes en.
Baiana- l'amo de gairebé més de la
meitat de cinemes de Barcelona,
negava l'Ideal del'Poble Nou a
l'associació de veïns d'aquest bar-
ri per a un festival de la Trinca amb
una excusa qualsevol, tot i que li
oferien pagar el lloguer que exigís,
I l'A.V. Poble Nou haurà de'

ta, amb risc econòmic més gran,
per aquesta raó.

Ha canviat el marc
. La raó fonamental de |a crisi,-
però, no ha estat encara esmenta-
da: ha canviat el marc on van
sorgir les primeres associacions
reivindicatives. _ ~

L'abril de 1970 venia al món
l'A.V. Nou Barris; El desembre de
1971 els veïns de Can Clos es ne-
gaven al pas dels camions de les
escombraries després de les inun-
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Qualsevol magatzem ha sigut bo per constituir una Associació dç
Veïns. < , . . . „ * t

dacions de merda que patí el bar- '"
r?; en maig de 1973 veïns de Nou
Barris i del Carmel exigien solu- '
cions a llurs problemes invadint
l'Ajuntament en el darrer ple que
presidia Porcioles...Ara però és di- ,
férent.
i Durant el govern de Sócias no-

naés en una ocasió els veïns han
forçat la situació: quan per dues
voltes els veïns de la Prosperitat,
un cop amb'un autobús segrestat
que anà a la plaça Sant Jaume, i -
l'atre intentant quedar-se dins de
l'Ajuntament tancats, intentaren
aconseguir vivendes pels bar-
raquistes de Santa Engràcia, racó .
dels Nou Barris, que a totes les in-
justícies que patien havien vist
com s'hi afegia lá sarna. ' x -

S'ha produït el fenomen d'un
moviment urbà en crisi que obté
coses que abans, amb plena eufò-
ria i més capacitat de lluita, no ob-
tenia.Exemples n'hi ha a dojo: els
terrenys de RENFE al Clot, la plaça
de Vázquez de Mella à Sants, l'A-
teneu Populara la planta asfàltica
de Trinitat Nova, pla parcial per a
noves vivendes a Can, Clos,; i un _r
llarg etcètera. Qüestions la major »
part d'elles a precari, però que evi-
dencien un altre tarannà .al qual
s'ha arribat .per-la presíó del movi- .
ment'popular, r^':-,^ vv,í ,/ , :"<

"En el canvi del marc hi ha una
desorientació acusada,—opina un /
ex-dirigent .de l'Associació de*,.
Veïns del Carmel—.La nostra/'assq-/
ciado es reuneix, però „fa poca co-
sa. No hi ha la trempera que enal-,%

tre tamps ens va dur a lluitar corì-~r

tra les esquerdes de les cases". .
Referència clara a lá lluita entre
veïns del Carmel i la constructora '
del túnel,de là Rovira, TABASA, ,
que suposà un triomf dels veïns,.
que veieren com s'indemnitzava :

com ells volien i eren arreglades
les cases esperdades. ,. , ^ - /

Com a conseqüència de la baixa
de combativitat ha desaparegut
fins i tot el butlletí "El Carmelo",,'
Uri dels quaranta^ escaig que fins a
T977 s'editaven a Barcelona, i que
ara no^arribën a la vintena.

També la Federació
Com era de suposar, la Federa-

ció d'Associacions de Veïns ha es-
tat arrosegada en la crisi. Ja en
1976, durant la campanya de sig-
riatures per a demanar la dimisió
fe Viola com a alcalde de la ciutat,
s'evindenciaren, les seves limita-
cions. Les signatures recollides fo-r

ren tan poc nombroses que la
campanya es liquidà enmig d'un
silenci més que convenient.
/ Posteriorment, , enfrontaments
^fe tipus polític.—des de la concep-
to més esquerranista del,que ha
d'ésser una Federació manifestada
P^sr associacions com ara Nou Bar-
ns, el Districte Ve i el Casc Antínc
fins a l'eix format per associacions
influïdes pel PSUC que donaven
dècidicament suport a la figura del.
president,, Albert, Pons .VaIon-;
atiaren deixant en via morta la Fe-

<^ deràció,-que avui resta discreta-
"N ment esmorteïda* a l'aguait de ,

temps més convenients^. Tanma-.
teix, el seu suport i la seva escassa
frganització han facilitat encarà la J

mpanya de la Coordinadora del \
A la Sagrerà, malgrat el vent, el diumenge reivindicaven un Ateneu ' "\ Transport Pesat contra el fet que el
D^.,1^Q "/„ o„..—.,...- . , . ,, ! HI Cinturó de Ronda passi a ser dePopular a ''la Barraca

peatge en comptes de gratuït com
es reivindica, lluita que encara du-
ra i que arrencà de l'oposició al pas
de camions pel carrer Ecuador que
dirigí l'A.V. Les Corts. -"'-

Juntes obertes,assemblees
i altres qüestions

La baixa de socis actius a les
associacions ha anat acompar
nyada del plantejament, al si de les
associacions de veïns, de la convé-,
niència de modificar el sistema de
funcionament. Grups més esquer-
rans, que veien en les associacions
un camp propici per actuar, recia-,
maren que les juntes fossin ober-
tes (amb assitència de tots els so-
cis actius que volguessin i que a"

*més es poguessin prendre deci-"-
sions) o que es dissolguessin i que -
es substituïssin-per "assemblees. •

Enfrontaments que de cops fo-
.ragitaven els .veïns corrents, els
polititzats, vaja, han afeblit encara
més les associacions, ^mancades
corri esían de gent que vulgui real-.
ment treballar..- ,

¿ L'exemple assemblear!, amb to-
tes les seves deficiències i els seus
grans atractius, tingué l'exponent
més vàlid, tanmateix, en l'únic bar-
ri on l'associació de veïns^ és en '
mans falangistes, el Besòs,,! amb

~uh motiu més que urgent de cara a
cohesionar esforços: cases que
queien. I dels més negatius a Hor-
ta, associació pràcticament col·-
lapsada..

Cap al futur ,

És probable que no tots els
símptomes, estiguin esmentats i
que el diagnòstic de crisi encara si-
gui _ relatiu. Tanmateix, hi ha ele-
ments més que considerables pej;
a examinar la, situació i adonar-se
de la urgència de trobar nous ca-,
mins, cara al futur d'ajuntaments
democràtics que hi haurà, cal su-
posar, durant d'aquest any.

Les associacions no podran se-
guir com fins ara. Hauran d'asumir
en el futur llur més que probable
realitat de comissions de control
dels ajuntaments, però conscients
que sufrirán una segona sagnia:
gent que ha agafat un nom lluitant
pels seus .barris seran probable-,
ment candidats als ajuntaments.
Cal/doncs, que surtin nous veïns
que exerceixen aquest paper de
fiscalitzadors de la gestió munici-
pal, i que sàpiguen que fiscalitza-
dors no voldrà dir,.com en els-,
temps del franquisme, estar sem-
pre.en contra, sinó sovint col·labo-
rar, millorar, dissentir, examinar,
els projectes municipals que afec-
tin el barri i que hauran de ser ob- "
jecte de crítiques i aprovació.
. També caldrà afrontar el control

directe d'ateneus"pppulars —que ja
s'han començat a. reivindicar— i
d'altres serveis, com probablement
guarderies, per esmentar un exem-
ple.' '- ,¡ • - v - . ¿

Aquest concepte d'associació
de veins que participa crítica-
ment no és fàcil d'asolir. I tanma-
teix, un creu que no hi ha cap altre
•camí, per a un moviment que ja fi-
gura a la història més recent com a
desvetllador de la problemàtica ur-
bana. ' ' . - i

JOSEP M. HUERTAS
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. És ben sabut que lá consolidació de
la democràcia al nostre pafs depèn en
bona part deJa -manera que ens en-,,
fronte m a Ja greu "crisi econòmica que
ens afecta. , -^' •-, • • •

El tractament ' que/ens Tnereix
aquesta crisi ha de ser un tractament
seriós i responsable que només es pot
donaren un marc de participació i de '
democràcia a totes les esferes. Qual-
sevol intent de tractar la crisi per pro-
cediments autoritaris o que representi
càrregues desiguals pels diferens sec-
tors del país no farà més que afavorir
un tancament de posicions que pot
posar en perill el procés democràtic i
que impedirà un esforç conjunt, a fons
i responsable, el qual es òbviament in-
dispensable/ per a progressar en el
camí de la solució de la crisi.

Els treballadors, i els treballadors
socialistes especialment, -som cons-
cients de les greus dificultats que hi
ha per elaborar una alternativa cohe-
rent de solució a la crisi. Solució abso-
lutament necessària per a tot el país.
. Som conscients encara que aques-
ta alternativa es fa més difícil en la
mesura que el capital no la pot donar i
que la que nosaltres oferim, perquè la
creiem l'única possible, els sectors
dominants no l'accepten: el socialis-
me. , . t ^ •• •

I és en aquest context que els par-
tits polítics, reunits amb el Govern fir-
men el "Pacte de la Moncloa".

La posició dels treballadors i en es-
pecial la de la U GT enfront d'aquest
pacte ha estat sempre crítica perquè a
part de no haver estat consultades les
centrals1 sindicals, consideràvem i
considerem no justes les aplicacions
econòmiques que afecten els treballa-

- dros i en especial l'acomiadament ar-
bitrari dels treballadors a les empre-
ses. ' ' r ' ; • ; ; . . - . : . • • • - . ' ' • ' • .

Però si la nostra postura enfront
d'aquest pacte era crítica, avui és ja
desesperadament crítica en tant que
les mesures econòmiques que ens
restringeixen el poder adquisitiu s'han
aplicar al peu de la lletra de forma im-
mediata, tot incorporant el famós
decret-llei de retroactivitat. En canvi,
les contrapartides democràtiques que
ens beneficien a tots i que formen part
de l'autèntica solució a la crisi, sem-
bla .que estiguin totalment congela-
des. *

" I el Govern, mentres, segueix amb
un estil que contradiu aquestes con-
trapartides en tant que exponents d'a-
venç cap a la democràcia. El projecte
.de llei d'acció sindical a l'empresa ela-
borat per U GT i presentat al Parla-
ment, no fou tingut en consideració.

' - •Vf ; - ;\£. ·;HI'̂ ;V!;^3 '̂,',

< ' * " ''', Pé r Xa vier Guitart,
i 4*+ . , s- y** ,* i.

La U C Den presenta un altre que sí
ha passat á discussió i 'que pot ser
aprovat fàcilment. pel Congrés de
Diputats. " . • • ' " $ .

Aquest projecte és la negació del
sindicalisme dò-classe i és per tant un
greu atemptat al procés democràtic ja
que impedeix que aquest arribi a un
àmbit fonamental: l'empresa.

Cal una acció sindical lliure a l'em-
presa. Cal un sincicalisme fort sense
el qual no hi ha garantia de democrà-
cia. I el sindicalisme noix a l'empresa
a partir de les seccions sindicals i del
seu lliure exercicL ~:
. Aquesta situació, aquest comporta-
ment, treu totes les virtù al itats que s'-
havien volgut donar al Pacte de la
Moncloa en tant que possible alterna-
tiva a la crisi econòmica i de consoli-
dació de la democràcia. Els treballa-
dors volem col·laborar a la tasca de
democràcia. Sempre ho hem fet i els
qui més hem pagat les conseqüències
d'aquesta lluita som nosaltres; i vo-
lem col·laborar a la lluita contra la cri-
si, que no hem creat i que fonamental-
ment ens perjudica a nosaltres: l'atur,
etc.: ' . - , . • • : • ' . ' . • .:• '• -.',.-• '•..-., « " • • • > • • • ' ,,

Però aquesta col·laboració suposa
una voluntat clara per a tothom de
distribució equitativa de càrregues i
d'avançar decididament cap a la de-
mocràcia.

La nostra participació exigeix evi-
dentment un control.

, Es per això que la gravetat de la si-
tuació actual fa pensar que no n'hi ha
prou amb declaracions públiques a fa-
vor de la democràcia, exigint el com-
pliment de les contrapartides del Pac-
te de la Moncloa, demanant una llei
d'acció sindical tal com la volen els
sindicats de classe, sinó que s'exigeix
avui una àmplia mobilització popular
que reclami aquests mateixos factors.

Una movilització responsable i amb
objectius clars és ineludible per a se-
guir avançant. Per a fer ús dels nos-
tres drets democràtics. Per a estimu-
lar i impulsar la democràcia.

Sabem que una movilització avui és
complicada. Però sabem també que
per comportaments determinats no
democràtics que venen de fora dels
treballadors, no podem abdicar d'una
de les nostres eines fonamentals: hem
de conquerir el ple dret de la mobilit-
zació.

' Les forces d'esquerra que represen-
ten els interessos dels treballadors
haurien de ser les impulsores d'aques-
ta mobilització, amb caire d'urgència,

-s i volen mantenir la seva credibilitat
entre els treballadors.

No n'hi ha prou amb declaracions: ens hem de mobilitzar
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TAXI : Petits exemples d'una greu problemàtica I
"Eeeeeeh taxi...!
El taxi para, quan pot i a on,pot. Pugem. El taxista

baixa la bandereta. Cloc! Cinc duros. Cinc duros no-
més per parar-lo —pensem interiorment—; d'aquí, el
que ens cobrin pel recorregut fins al nostre destí pot
pujar qualsevol cosa. . . :

El taxi és car i cada dia
ho va sent més i és per això
que es converteix en un ser-
vei públic que no agafa tot-
hom, almenys d'una forma
habitual. I degut a això el
taxi es converteix en un ser-
vei costós i un xic classista.

Però, moltes vegades, el
taxi el necessita tothom i és:

per això que quan hom bus-,
ca un taxi els acostuma a
trobar tots plens. I com que
el necessitem tots és aquí
quan ens queixem del seu
cost. /

La problemàtica del taxi
no es limita malgrat tot so-
lament a l'usuari. I si esbri-
nem una mica, no costarà
descobrir, que precisament
el taxista, aquest que tantes
vegades és el, receptor de
les queixes de l'usuari, és
qui més perjudicat en surt,
moltes vegades, de tota
aquesta problemàtica. Quan
per qualsevol motiu, la bai-
xada de bandera d'un taxi
s'apuja un duro o deu pes-
setes, l'usuari protesta; però
casi mai per a reflexionarei
perquè de l'augment i el si
aquest és just o no. Ben se-
gur que moltes vegades, els
que menys desitgen les pu-
jades de la tarifa, són els
prop/s taxistes.

Els problemes dels taxis-
tes són molts j variats, pot-
ser els més importants són
els que afecten la.seva si-
tuació laboral, ía qüestió de
llicències; cooperatives, sin-
diació, seguretat social; etc.

Avui però volem tocar uns
temes concrets més quoti-
dians i que no deixen de te-
nir relació arrib la problemà-
tica que afecta l'usuari.

Les parades: - poques i
ocupades >

^A; Barcelona existeixen,
.unes 70 parades per a taxis,
amb una capacitat aproxi-
mada, en total, d'uns.
10.200 taxis, dels quals si
en descomptem uns^dos mil
que estiguin fora de servei
per avaria o vacances, te-
nim que a ja ciutat circulen
normalment uns 8.000, ta- ;
xis dels quals només 350
poden estar estacionats a

.les parades a ells reserva-
des. Aquesta manca de pa-J
rades comporta dos incon-
venients immediats: l'usuari
ha de cercar el taxi al car-
rer, perquè,no hi ha un lloc
concret on en pogués trobar
de disponibles, i els taxistes
han de circular pel carrer
per cercar el client amb la
conseqüent despesa inne-
cesaria de combustible que
això suposa. Per altra banda
molt sovint a les poques pa-
rades de taxi que existeixen ,

; hi aparquen cotxes particu-
lars í, —segons ens han de-
nunciat, alguns taxistes—
generalment no són multats;
per la guàrdia urbana., La
instal·lació de. moltes més
parades de taxis, amb el :
conseqüent control què no-
més hi puguin aparcar els~

CASA I FAMÍLIA,
MASITËRRA:..

CATALUNYA

1000 FAMÍLIES CATALANES
de Enric Jardí • ( • • . : * . -
En aquest volumi Enric Jardí ens fa una exposició de les , .
families que configuren la personalitat cultural de Catalunya. ' c, _

©DOPESA
-, , GRUP «MUNDOï* D'EDICIONS

un «»ampiar de 1000 FAMÍLIES.CATALANES

taxis, suposaria un estalvi
important .d'energia i una
major comoditat per a l'u-
suari que no hauria de cer-
car el taxi enmig del carrer. -

Un altre problema que ,,
dificulta també l'accés del

^client al taxi "és la prohibició -
que els taxistes circulin amb
"lliure":posat pel carril dels
autobusos. Això, en algunes
avingudes de7 la'ciutat, su-
posa que el .taxi ha de circu-
lar pel mig, a una velocitat
ràpida, i a l'usuari des de la .
vorera li és difícil de fer-lo --
aturar. En circula/ pel carril .
de l'autobús,' els taxistes
podrien també recollir mol- '
ta ^gent que agafarien
aquest servei quan se n'ati- "
pen d'esperar a la cua de
l'autobús. També, en aquest
sentit, algunes normes de"
circulació, com els girs a la
dreta en alguns carrers que
són prohibits,, podrien no . .
afectar els taxistes, els,
quals sense dificultar gens %
el trànsit efectuarien un mi-
llor servei.

No sempre els taxis poden aparcar a les seves parades ̂

El butà cada cop dura -
menys ' / 7~T

Últimament, molts taxis-
tes han sustituït el seu'com-"
bustible .habitual, la gasoli-'
na, per les ampolles de bu- -
ta. En ,un principi, el canvK
semblava rendable i uria
ampolla de butà durava per,
uns 230 queilòmetres de
recorregut. Foren molts els:
taxistes que es van.^ passar -

al butà, però amb aquesta
proliferació s'ha notat <un
progressiu rebaixament-de
la durada d'aquestes ampo-
lles i avui, les mateixes que
abans, duren solament de
,150 a 160 quilòmetres.
Quelcom ha passat ̂ o t està
passant en el reomplert d'ar

questes ampolles. . . «

XAVIER CAPDEVILA

Tarragona ' " • "-• • - ' -y-* ~- r/ ; '/•'* : v?^ f-./"^"V

La Diputació prohibeix informar
La Diputació Provincial de Tar-

ragona ha prohibit informar o in-
vestigar entorn de les interioritats
d'aquesta corporació, per ordre •
expressa del seu president se-
nyor Clua, en una circular signada
pel secretari general dala Diputa-
ció. ' - . ' - ' V"' • ' ' v- /

L'ordre prohibeix "terminante- -
mente la realización de trabajos o
entrega de datos" que no siguin ,
ordenats pel president Clua o di-
rectament per "la pròpia Presi-''
dencia de la Generalidad", a
qualsevulga persona, partit polí- '
tic, entitat o autoritat que ho de-
mani. Fins i tot '—especifica
l'ordre— si és la presidència de la l

"Generalidad" qui ho demana ha
d'informa r-se1 del fet a la secreta-
ria de la Diputació tarragonina. <«

Sembla que el senyor Clua no s
vol que ningú hi fiquí el nas en les
qüestions de la seva Diputació i
ben segur que amb aquesta me-
sura —molt'v sorprenent en els
temps que corren— ha volgut de- .
turar els peus a,alguns grups —.,
com per exemple el PSC— que.
havien intentat esbrinar sobre els
problemes de lá Diputació. ' ~

Quan es fan prohibicions així
és perquè hi ha coses que hom no
vol que se sàpiguen i això d'ama-
gar la gestió pública —o que hau- *
ria - d'ésser pública— és sempre

.sospitós. Es veu un interès que
ningú se n'adoni del que està pas-
sant. " - v >•'-

Hi ha, però, rumors insistents ;
que l'ordre no ha sortit de Clua;
sinó que ha vingut directament
del propi president de la Generali-
tat i que afecta a més les diputa-
cions de Girona i Lleida.,. Jj\

Les diputacions catalanes es-
tan travessant uns moments con-
flictius degut a la seva possible
absorció per la Generalitat, qües-
tió que s'està debatent ara. I sem-
bla que en Tarradellas vol portar
directament tes operacions sense
que ningú se n'adoni, de res. En
aquest afer . hi intervenen dos
fronts que, en .certa manera, es
contraposen: el Consell de la Ge-
neralitat i els organismes de cada
diputació que en1 aquests mo-
ments tenen encara més poder
real que no pas el govern autonò-^
mie recuperat. - - "~ ~ ^ •

En Tarradellas k últimament

sembla qùe està molt complaent
amb els funcionaris í caps de la
Diputació, particularment amb els •
de Tarragona, faixo ha'fet que en
Clua hagi abandonat antigues re--
licencies en torn al traspàs de
serveis i a l'absorció de la Diputa-
ció tarragonina per part de la Ge- '
neralitat^compleix fidelment l'or-
dre què li ha arribat del/Palau,-
assumint-la com 'si fos seva. ¿ '*

El que sí és cert és que la pro-
hibició, vinguda 'd'allà oh sigui* no
ha estat gens ben rebuda per la
gent que investigava o volia co-
nèixer com es cou el traspàs de

'serveis i com quedarà la situació
dels organismes de la Diputació-:

-.Alhora Tordre ha deixat molt sor-
presos alguns funcionaris d'insti-
tucions déponents de la Diputació
de Tarragona, què'-à' partir d'ara/
"terminantemente"'nò poden dir
res de.res, sense que ningú els n'-
hagi explicat el motiu i la dimen-
sió d'aquesta prohibició.- *'" ?. '^ì-

DÍDAC VI LAN OVA

L'entesa dels catalans intervé a l'Alt Pirineu
- La Federació ÍX del PSC, cor-
responent a l'Alt Pirineu ha sug-
gerit a l'Entesa'dels Catalans la _
celebració d'una propera plenària
en aquesta regió, per tal de conèi-
xer sobre el terreny, els aspectes "

.importants de la problemàtica ,
que afecta a..aquestes comar-
ques. '. ., , - -.; '-

La regió de l'Alt Pirineu agafa-
les comarques" de ,la Cerdanya,- ,
l'Alt'Urgell, el Pallars Jussà, el :
Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i la
seva problemàtica general se
centra en la destrucció del mode
de vida tradicional i de les rique-
ses naturals de la zona, al servei ,
d'una indústria .turística forànià i
mal planificada on l'especulació .
regna pel damunt de tota concep-
ció racional de l'urbanisme, tai •

com se'n feia ressò L'HORA SO-;
ÇIALISTA,-en el seu número 5. .

Tan _ bon purït es yajrebre la
confirmació dels senadors cata-4.
lans, la Federació IX va convocar'
urgentment una sèrie dertrobades,
amb genrde totes les comarques.;
de la regió. La primera d'aquestes

'reunions se celebrà a Tremp el
passat 22,de gener i hi assistiren
representants:dels partits polítics
i també gent-independent que,
d'alguna manera, han intervingut ,
en qüestions relacionades amb la
problemàtica d'aquestes comar-
quês. . ; - - : , ' ; - • ",, ..,•-•-.'•

En aquesta primera trobada es
va fer un esborrany d'actuació,
per tal que els grups de cada ço--
marca recullin les dades'estaidísti-?
ques de més relleu relacionades

amb la demografia, els sectors'"!
primari, secundari i terciari, equi- ^
paments col·lectius, ' circuits fi--- '

\ nancers, etc." . » -. ' :'̂  /
Aquestes dades -parcials seran .

-analitzades" conjuntament el pro- *,
^per diumenge, dia 5 de febrer, en^,
tuna" nova- reunió a -Puigcerdà P~

' s'enllestirà el dossier definitiu que" :-
', serà presentat a l'Entesa abans Sïj

del J 8 de febrer, perquè aquesta ;
..l'estudiï. En aquesta propera tro-* },
..bada la convocatòria serà,-més- -
^nombrosa; per tal que les'dades -
recollides siguin el més àmplia- \
ment contrastades. La plenària se ''

, celebrarà a la Seu d'Urgell eJ 18 ií';

de.,febrer. * - - ' . '- vr -' ' '-'.f

•^.^ .D. V.
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i Crònica electoral
^VCVÚ&VtVA^V·-V'í̂ ï··:-/'

A.Vi^Xc4:T-Orí:>>: À-ríOlM ' -X
rnORÄ DEL TREBÄir

; Això de les eleccions sindi-
cals està esdevenint una olla
de grills. Es cert que no passen
tan desapercebudes, que no
són tan confuses com voldria
el senyor Suàrez; però cal dir
també sense embuts que no
són com desitjaven les orga-
nitzacions dels treballadors,
que no clarificaran del tot el
panorama sindical.

Una raó insuficient, però
que no s'ha de perdre de vista,
és la pròpia naturalesa d'a-
questes eleccions. No es podia
esperar ' que fossin tècnica-
ment ^tan precises com les
passades legislatives o les pro-
peres municipals. Només a
Catalunya, les empreses que
poden elegie representants
sindicals són desenes de mi-
lers, que està ben aviat dit~Per
acabar-ho d'adobar, no a tot
arreu es vota el mateix dia. JMi
la mateixa setmana. Ja se n'ha
cúidat prou Suàrez que el
període electoral fos com més
dilatat millor. Es a dir: disper-
sió en l'espai i dispersió en el
temps, r.

El resultat, com à eina
de campanya

1 Com que la cosa va així, els
resultats electorals ultrapas-
sen ;el seu valor estrictament
informatiu, per a convertir-se
en una autèntica eina de la
campanya propagandística de
les diferents centrals. I llavors
augmenta encara més la ceri-
mònia de la confusió.

•"- Quedi clar, de tota manera,
que la naturalesa d'aquest co-
micis no impedia que complis-
sin l'objectiu essencial d'unes
eleccions:, donar a conèixer el
suport real;que té,cadascuna
de les organitzacions que hi
participen. Per aconseguir-ho,
n'hi hauria hagut j prou amb,
què les votacions .s'haguessin
concentrat, al, màxim en el
temps i que el Ministeri de
Treball hagués actuat d'àrbi-
tre, oferint puntualment uns
resultats imparcials. Però com
.voleu que sigui imparcial Ji-
ménez de Parga? L'home ja fa
temps que ha pres partit, i nç

„precisament a favor de la clas-
se treballadora... Per això no
ha d'estranyar gens ni mica
que no s'hagi preocupat de
muntar la infraestructura ne-
cessària per a obtenir amb
puntualitat totes les dades
electorals. Per això no ha dê

Una olla de grills

Aquesta setmana Ha que ve, decisives

sorprendre que publiqui tard i
malament els resultats, tot re-
baixant les victòries - de les
centrals i exagerant el nombre
de no afiliats que han estat
elegits, perquè/pensa en ells
com a base per,al graaprojec-

• te sindical groc.

La guerra de la
independència

En aquesta qüestió, però,
les centrals sindicals de classe
no baden pas. Saben la mar de
bé dues ..coses/, L'una, que
aquests representants sindi-
cals un dia o altre s'afiliaran a
un sindicat. L'altre, que d'a-
quests treballadors n'hi ha de
dos menes: els lleparcüls, que;
aniran als sindicats "indepen-
dents" d'empresa que conver-;.
giran en una grandiosa i gro-
guíssima central, i els altres,,
els treballadors honestos que '
encara no han fet la seva opció
sindical. Els primers són nom-
brosos a sectors com ara Ban-
ca, Assegurances, Comerç i
tècnics d'algunes grans em-
preses. • -.- Els segons seran
disputats de seguida per les
gran centrals de classe. U GT i
CCOO lliuraran la "guerra de la
independencia". Però aquests
dies estan més atentes a una
altra guerra, 'a dels resultats.

Per què són tan diferents
les dades electorals, segons si-
gui la font ugetista o de Co-
missions? Naturalment, hi ha
el fet que a moltes empreses
petites i a algunes de mitjanes
només està present una de les
dues centrals i, per tant, del re-
sultat només se n'assabenta el
sindicat que hi té afiliats. Així
que en nombroses empreses
que elegeixen un o tres dele-
gats cada central només
comptabilitza les seves victò-
ries i ignora els èxits de l'altra,
de manera que es desnivellen
dia a dia els càlculs globals de
cadascuna. -c ; ; : ; '.:.-.,;

Però aquest raxés pas l'únic
motiu ni el principal. Les dues
centrals que per la seva im-
plantació i pel seu grau d'orga-
nització .estan eri condicions

;d'oferir resultats globals, tenen
criteris divergents; Mentre la,
UGT dona exclusivament els
referits a comicis celebrats
d'ençà el primer de gener i d'a-
cord amb el Decret-Llei de 13
de desembre, Comissions
Obreres comptabilitza també
els anteriors a aquesta data i
els realitzats al marge de la
normativa legal.

Respectar o no el decret

El respecte o no a la llei

electoral es també motiu de
polèmica a l'hora de plantejar-
se les votacions en cada em-
presa. L'Artur Isern —
responsable electoral de la
UGT de Catalunya— recorda
que CCOGy UGT, CSUT, SU i
SOC van signar un acord se-
gons el qual s'acceptava el
Decret, malgrat reconèixer els
seus defectes gruixuts. "Així
—afirma— es superava la dis-
cussió sobre llistes obertes o
tancades i s'encetava el de-
bat sobre els temes que real-
ment interessen a tots els
treballadors, com són ara les
conseqüències de la crisi, la
negociació de Convenis, la
necessitat d'una legislació
sobre l'acció sindical a l'em-
presa, etc. A més á més, ac-
ceptar aquestes regles del
joc vol dir que els represen-
tants, elegits seran avalats
per la llei i tindran garanties
sindicals reconegudes".

"En cap empresa on UGT
és majoritària —afegeix
l'Isern— hem plantejat de fer
llistes tancades, si segons la
normativa corresponia ober-
tes. En canvi; CCOO, alhora
que fa públic el seu respecte
al Decret, potencia un debat
i impulsa referèndums sobre,
la qüestió de llistes obertes o
tancades allà on té més for-

ça". I cita els exemples de
"Fergat" de Cornellà, "Roca-
lla" de Castelldefels, "Carbo-
nes de Berga" de Fígols,
"Lemerz-lbérica" de Manresa,
"Taga" i "Farga Casanoves"
del .Ripollès i "Biosca" d'Igua-
lada. :

Això —conclou— represen-
ta una manca de coherència
interna de CCOO i alhora
una manca de responsabili-
tat en mantenir un pacte, do-
nant una imatge diferent a la
de la seva pràctica sindical
quotidiana".

Dues setmanes
decisives

Aquesta setmana i la vinent
són decisives en aquest gingall
electoral. Gran part de treba-
lladors i d'empreses aniran a
les urnes, precisament, en
aquestes dues setmanes. No
obstant, alguns'grans centres
del Metall —"Pegaso, "Motor
Ibérica"— hi aniran a finals de
mes i d'altres -»"SEAT",
"Olivetti"— a hores d'ara enca-
ra no les han convocades. Les
negociacions de Conveni en
força casos endarrerirà molt
els comicis.

Pel que fa a votacions cele-
brades en els darrers dies, ho-
mes es poden anotar dos re-
sultats d'empreses amb una
plantilla superior al miler de
treballadors. "AEGV de Ter-
rassa, que en tét 1.590, ha dis-
tribuït així els 24 membres del
seu Comitè: 11 d'UGT, 5 de
CCOO, 1 independent i 7 de la
USO. A "Miniwàt", de Barce-
lona, que compta amb 1.233
persones, la; cosa va anar així:
dels 24 components del Comi-
tè, 13 són de CCOO, 4 de la
UGT, 5 independents i 2 de la
CSUT.:.,, --,,.,-Y;,.; • • :.-'^. .

Quant a dades globals, con-
tinua estant clar que CCOO i
UGT van molt per damunt dels
independents —la tercera
forca— i a enorme distància de
la resta de centrals. L'Oficina
de Premsa de la UGT de
Catalunya, com a dades'totals
comptabilitzades fins el pro-
passat dia 30 de gener, explica
que dels 978 representants
elegits a Catalunya, 431 cor-
responen a la UGT, 325 a
CCOO i 120 són indepen-
dents, tenint la resta resultats
molt baixos.

JOANTUDELA

Els treballadors continuen votant UGT i CCOO.
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Segons el Socialista

No a les

Agràries

"El retard de les eleccions
agràries, quan ja s'estan fent per
tot el país les sindicals, només
pot significar una discriminació
més per als pagesos..." amb
aquestes paraules comença la
nota que ens ha enviat l'oficina de
premsa de Socialistes de Catalu-
nya (PSC-PSOE) que reproduïm a
continuació:'

Socialistes de Catalunya (PSC-
PSÓE) que han deixat veure repe-
tidament i a pertot Flur rebuig del
Decret de Gamares Agràries del
dia 15 de juny, defensa urgent-
ment una autèntica alternativa a
les Gamares Agràries. Aquesta al-
ternativa ha de comprendre els
14 punts següents:

1.- Dependència exclusiva dels
serveis tècnics del Ministeri d'A-
gricultura, i en el nostre cas de la
Conselleria d'Agricultura dé" la
Generalitat.

2.- Substitució del hom actual
pel de Consellers Agraris o els
que a cada regió o nacionalitat es
decideixin. •/ . - ' • • ' ; "

3.- Especificació de les fun-
cions de consulta i col·laboració
per tal de separar-les clarament
de les sindicals.

4,- Extensió del vot als 18 a-
nys, tal com s'ha establert a les
eleccions sindicals. ;

5.- Establiment de la comarca-
litzactó de la Generalitat.

6.- Eliminació de les quotes de
les Càmares que anirien contra -
l'afiliació als sindicats democrà-
tics, que a Catalunya és la Unió
de Pagesos.

7.- Representació proporcional
als organismes representatius
amb un mínim per a cada comar-
ca o zona. . ·:-"·.'

8.- Traspàs de les activitats co-
mercials de les actuals ca ma re s a
règim cooperatiu. -,'
- 9.- Celebració paral·lela d'elec-
cions d'assalariats, que hauran de
tenir una representació propor-
cional als Consells Agraris.

.10.- Suspensió automàtica
dels actuals càrrecs sindicals.

11.- Control democràtic de la
confecció del cens i de les vota-
cions.

12.- Suspensió de la possibili-
tat de pertenencia de les perso-
nes no elegides democràticament
a les futures juntes.

13.- Condicions d'elegibilitat i
dels electors tenint compte de llur
autèntica condició de pagesos i
d'independència.

14.- Inici immediat de nego-
ciacions entre les organitzacions
sindicals i el govern.

Davant

el conflicte

de Mercabarna

La situació en què es troba el
conflicte laboral a Mercabarna,
produït per la negativa de la pa-
tronal a firmar el conveni en les
condicions que en les negocia-
cions es van acordar, els treballa-
dors, fent valer els seus drets, han
decidit en assemblea iniciar la va-
ga legal, en el seu dia sol·licitada.

Els treballadors de comerç, un sector explotat

La unitat com a pas previ

Davant d'aquesta situació
creiem oportú fer constar el nos-
tre suport a l'assemblea de treba-
lladors i la nostra crítica i denún-
cia més enèrgica al Sr. Pedró Llo-
rens i els seus "amics"' que no
cal ser massa espavilat per ende-
vinarà quins interessos serveixen,
sols volem aclarir que no són pas
els dels treballadors.

Denunciem les declaracions
dels "Srs. Llorens" i les seves ma-
nipulacions, , negant totalment
que el fet que si el dilluns fos dia
festiu a Mercabarna s'encaririen r

els preus.
Afirmem que és totalment a

l'inrevés, ja que:

1° Pocs pagesos treballen el
diumenge. •

2° El poc gènere que arriba el
dilluns a là venda és motiu d'es-
peculació, i no pels pagesos.

3° Molts detallistes compren
el dissabte i el dilluns augmenten
els preus substancialment sense,
acostar-se a Mercabarna.

4° ¿Què passaria si els consu-
midors sabessin que el dilluns no
hi ha venda? —Creiem que seria
una mesura més d'anar acabant
les maniobres especulatives que
durant anys hem estat acostu-
mats -a patir sense poder-hi fer
res. • ; -•' ' - . ' • . ' . '"• '•' • ^ v ,

Cooperativa de Consum l_a
Vanguardia Obrera.

Cooperativa de Consum Cove-
pros, t , :;. -\. .•• : ' . '••,; '•••... --

Cooperativa de Consum La
Fraternitat.

Cooperativa de .Consum Obre-
ra del Bon Pastor.

"FALTA aprendiz, 14 años, autoservicio alimenta-
ción.T , llamar mañanas." Darrera aquest anunci
s'amaga tota una història. Una trista història de joves
buscant feina, buscant-la a qualsevol lloc mentre s'a-
consegueixin quatre quartos que els permetin mal-
viure. És. la història dels joves de 14, 15, 16, ... anys
que, en el moment que s'han de ficar a treballar, no
troben altra cosa que un comerç on els pagaran el mí-
nim per a complir. .

Abans de tot cal distingir
entre els comerços petits,: de
tipus familiar, en els quals no
hi ha cap treballador aliè a la-
família, o en tot cas n'hi ha un
que els ajuda cobrant un sou
més aviat minso, i aquells més
grans en què treballen forca^
treballadors en plantilla. És~
molt important distingir
aquests dos tipus d"'empre-
ses", ja que els problemes que
tenen també - són molt dife-
rents. • - ,

Ens trobem amb què els co-
merços de tipus més gran, no
ja els grans matzems — els
quals tenen centenars de gent
treballant— hi-sinó aquells que
.han conseguii un situació pri-
vilegiadas bé una situació
geogràfica cèntrica, o be un
monopoli dintre del seu ram
en el seu lloc d'ubicació, gau-
deixen d'una plantilla nombro-
sa, i d'uns guanys que els per-
meten de pegar uns sous rnés
o menys elevats, j incluir-los a
la Seguretat Social, així com
signar contractes de treball. Si
aquest comerços de tipus gran
—i no tots— poden permettes
de tenir els treballadors en una
situació mes o menys decent,
resulta que els petits comer-
ços de tipus familiar ("colma-
dos", petites botigues, etc:),
regentats per famílies de la pe-
tita burgesia, **es troben que

han de pagar uns sous ir-^
risoris i. que els dependents o
mossos que 1ii treballen no
gaudeixen d*> les condicions
laborals que haurien de tenir.
És així que els treballadors d'a-
quests petit comerços estan
més "explotats" que els de les
botigues més grans. Dintre de
tot, això entra en la lògica del
sistema, car els petits boti-
guers es troben amb la imposi-
bilitat de pagar les quotes de
la Seguretat Social que per a
ells són excessivament eleva-
des, i per tant, si legalitzessin
la situació dels treballadors, es
trobarien amb l'aigua fins al
coll. - * .

A aquesta situació de tipus •'
econòmic, cal afegir-hi un altre
factor que es dóna en els pe- ;
tits comerços. Vull dir l'exix-
tència del tracte per part dels
"amos"; que acostuman a ser
de tipus paternalista. Aquest
és un tracte carregós per a la
gent que està allí fent un tipus
de feina quasi mai agradable,:
—cal tenir en compte que trac-
tar amb el públic; força vega-,
des és desagradable— ja que
en aquestes condicions de fei-
na, el que es vol és complir-la i
de fet e| "jefe" és considerat
sempre com un" "jefe"' però
mai com un més de la famili.
És évident que là relació és de
tipus autoritari, de respecte ah

que paga, i si "el que paga" in-, ,
tenta aquesta relació de tipus

•^familiar,, normalment —ho
sempre—, ho fa d'una forma ;

.hipòcrita. * .,
Aquesta situació d'explota-,

. ció és agreujada pel fet que els ,
treballadors d'aquest tipus de
petites empreses estan molt *
dispersos i és molt difícil de

. portar una acció conjunta de .
; defensa dels seus drets. Un al-

tre dels factors ne gatius és
que ño hi ha un .conveni únic,
per a tot «I comerç,sinò que va
per branques, i així hi ha el
conveni del comerç del metall,
per citar un dels casos més
anomenats..Això produeix que
la majoria dels sectors del ço- .
merç no hagin dut a terme mai_
cop de força per a millorar la',
seva situació, i que el nivell de
sindicació és força baix entre
el sector. Crec que és molt im-,
portant que els sindicats pre- „
guin consciència de la impor-
tància del petit comerç i de les .
condicions dels treballadors.,
del ram. / ' . \ • . - , ' • , . , »

Per fer-se una idea de la im-
portància del sector només cal

- pensar amb el que , en temps
de la República, va significar el
CADCI, sindicat dels treballa-
dors de comerç, que tenia la
seva seu ~a les Rambles, va
agrupar a una gran quantitat
de treballadors, i fou .un dels
sindicats més combatius, de
l'època.En definitiva, cal que •
els treballadors de comerç
prenguin consciència de la ne-
cessitat d'agrupar-se:, en. els-
sindicats, i que aquesta serà
l'única manera de .poder'de-'
fensar els seus drets, perquè si
no tot quedarà en petites ac-
cions sense més trarçscendèn-V
cía. _. °,'V"ï!~. , - - • , " .

* •>. •·>;?;í··<
:r·"Cj.M.s.-

West Side Storietes
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E'HORA DEL TREBALL

Empreses eri crisi : Ora
• O

- Heus aquí una notícia que ens donen molt sovint:
tants treballadors de l'empresa tal s'han tancat als lo-
cals de la fàbrica per protestar contra l'intent de liqui-
dar l'empresa i acomiadar-los defèn iti va ment. Són
gent acorralada, que lluita per salvar el seu lloc de
treball, l'únic mitjà de subsistència que tenen, la prin-
cipal justificació de la seva vida. La seva decisió, mol-
tes vegades, és instintiva, espasmódica i, fins i tot, ir-
racional.-Però és comprensible. . » - -

Darrera d'aquests fets, que
avui j es repeteixen al voltant
nostre amb una freqüència,
alarmant, hi ha autèntics dra-
mes personals, d'unes dimen-

' sions que és difícil de calibrar
si un no es pren la molèstia

; d'ap>opar-se als treballadors
que passen el "tràngol".

- Però des d'una perspectiva*
més allunyada . -política o

\ jurídica- aquestes situacions
:, s'acostumen a veure amb la

fredor de l'anàlisi econòmica o
. legal. ¿Què ha de fer el públic

^davant „d'aquests casos?. La
resposta,l naturalment, està
condicionada a una sèrie de
factors que - s'encadenen els

•;• uns als altres fins a arribar als
• plans superiors de la línia d'ac-
ció política en là-que cadascú

•: — el Govern, els partits o els~
sindicats— se situa. Així, l'ac--

" tual Administració no fa res
„ més, quarTes troba davant d'u-
¡. na empresa en- - crisi, que
f donar-li un tractament d'acord
I amb tot allò que justifica la se-
* va existència. És a dir, mante-

nir les estructures capitalistes, ;
salvant-les de la crisi economi-,
cã, adaptan-fes. al nou règim
polític, i si per a això cal enter-
rar-les/ho fan. És un tracta-
ment tradicional, vull dir, més
0 menys, el mateix que se li ha
donat durant el passat règim
de dictadura. Això es concreta

,en: a) examinar, des dels òr-
gans del Ministeri de Treball,
el cas d'una manera superficial
1 burocràtica, dins del conegut
procediment de "regulación
de empleo" (eufemisme que
substitueix a l'expedient de
crisi); b) deixar que la cosa va-,,

-rgi fent "xup-xup" durant una
- temporada.! c) quan els treba-

lladors estan- ben estováis,-
. zas!,-el Delegat de Treball diu
"que cal tancar l'empresa. Els
treballadors aniran al carrer,'
cobraran jurant uns mesos un

., subsidi de "desempleo" i co-
mençaran -.un -.interminable'
/'via crucis" durant un, dos o
més anys per veure si aconse-
gueixen una indemnització,
generalment magra. La resta
pertany a la secreta'biografia
de cada un d'ells. , "

Mentrestant, els amos trac-^
taran de salvar el que puguin
del desastre. Si hi ha sort, els

.terrenys on la fàbrica-s'assenr*
> tava .^podran ser venuts a bon
preu i si no es fá un bon negoci
(cosa *, que sovint s'aconse-
gueix),'almenys no se'n surten,
massa mal parats. En tot cas,
el seu nivell de vida immediata

. no sembla ressentir-se'n per
-mor d'aquesta xarxa protecto-.
v ra amb què treballen aquests
"artistes,', v* ^••'--.

La misèria necessària,
diuen, ~/ ; ~ , > ;

* -¿Quina altra còsa pot fer
l'acual Govern? No hem vist,

fins ara, que el Ministre de
Treball hagi mostratte menor,
preocupació per buscar fórmu-
les de solució diferents de les
de sempre. Una vegada, en ple
estiu passat, quan va intentar
fer una francesilla i va tenir l'a-,
cudit de parlar de "democratit-
zar les empreses"; i de fer pas-
sar als treballadors de la con-
dició de "súbdits" a la de "ciu-
tadans", en Jiménez de Parga ,
va haver de sofrir una embesti-
da frenètica i delirant de la pa-
tronal i, eh definitiva, va haver-
se-la d'envainar.

Davant del fet, el raona-
- ment general és aquest: la crisi
econòmica és una relitat. Ño
totes, però moltes de les em-
preses que demanen per ple-
gar és que, realment, no poden

~, continuar. L'atur forçós és un
, mal (un ^ mal _ "necessari"

engendra el perill de tornar en-
rera, de perjudicar el procés
democràtic, a mans d'un cop
de força de la' dreta. L'objectiu,
elevat a la categoria de dogma
intangible, és la "consolidació
de la democràcia", a la qual
tots hem de contribuir en inte-
rès propi i, com qualsevol o
encara més, les mateixes clas-
ses .treballadores. Resultat:
Pacte de la Moncloa i a callar...

Però tota la dosi de prudèn-
cia i de.sentit comú que sem-
bla contenir-se dintre d'aques-
ta formulació s'està convertint,
si es deixa en una fórmula bui-
da i passiva, eh un producte
narcotitzant. Els partits socia-
listes,- comunistes i tots : els
sindicats han de reaccionar rà-
pidament si ho volen perdre la
confiança dels treballadors
que aviat no podran retenir la
seva frustració. Això no vol dir,
em sembla a mi, que hagin de
propugnar l'aplicació imme-
diata d'unes solucions utòpi-
ques, ni tampoc d'aquelles que
poden estar en cartera per uns
moments de transició cap al
socialisme. Però sí que, sense
demagògies, cal que propug-
nin solucions imaginatives que
connectin amb la sensibilitat
dels treballadors i que obliguin

, al Govern a cedir alguns punts.

/.- Qualsevol sistema és bo per a fer propaganda del problema.
(Foto Xarli). . • . . -' ' : '

diuen- els economistes libe-
rals), i un mal inevitable dintre
de la lògica del sitema capita-
lista. Es ben bé allò que Rai-
mon canta "la misèria neces-
sària ,-diuen- de tanta gent!".
Contra luxúria, castedat. ¿Els.«
llocs de trebalI?^Ah, què hi fa-
rem! L'economia de mercat té .

, les seves exigències: els de- /
bils, 'els badocs, els ineptes

_ han de sucumbir. És la llei de -'
;' la selecció natural de les espè-
; cies.. Mantenir artificialment
. una empresa deficitària", diuen,

és un sacrilegi. Per tant, que
-s'enfosih! Les empreses estan .
fetes per a guanyar diners, no
per a perdre'n. I aquesta Meta- .

. nia és interminable. Al final de
. cada sentència, però, els tre-

balladors hi senten "ora pro
nobis"! ' ' • ' . : >
/'.- Però ¿què hi diuen, a tot ai-
xò, els partits polítics que es-

Ç tan a l'oposició i els sindicats? •
Naturalment, també per a ells

•¿funciona la cadena dels condi-
ciona nts: a) reconeixen que hi ;
ha crisi; b) les solucions o els
remeis han d'estar dintre de la
lògica del sistema, per tal "de

" no violentalo (respecte, a la
propietat ^privada; l'economia

-de mercat, el subsidi d'atur); c)
si el sistema econòmic es vio-
lenta, es "desestabilitza", això .

laborals segons les quals els
treballadors prenguin part res-
ponsable en la nova etapa. Ai-
xò, naturalment, significa que
els propietaris reduiran ö per-
dran, si cal, els seus drets de
propietat i que, d'alguna ma-
nera, s'obrirà un procés de so-
cialització d'aquella empresa.
Perquè això sigui possible, les
Corts han de votar Una llei de
"socialització d'empreses en
crisi" que doni criteris als De-
legats de Treball í als Governs
autònoms per tal de poder
procedir, dintre de la legalitat i
amb mitjans tècnics i econò-
mics adequats, a salvar, al ma-
teix temps, uns patrimonis in-
dustrials que el país no està en
condicions de sacrificar ni uns
llocs de treball evitant, així, l'a-
larmant i nociva crescuda de
l'exèrcit d'aturats. "">..

Aquestes solucions no es-
tan, en cap cas, en contradic-
ció amb el que els partits de
centre i de dreta estan propug-
nant en el sentit de prevenir la
crisi de les empreses, és a dir,
la crida a posar en peu siste-
mes d'ajuda financera i de
creació de condicions ejv què
es pugui reconstruir la seva ta-
xa de guany/dins dels límits
del que és raonable. Són, no-
més, solucions per a quan
aquests mitjans fracassin. Són
solucions a situacions extre-
mes i de caràcter subsidiari;
són solucions pròpies d'una"
estratègia socialista que no
desestabilitzen res però que
tapoc paralitzen. Els treballa-
dors sabran així qui és, arribat
el cas, qui són els seus. I no
veuran en els partits i sindi-
cats, als que han donat la seva

^ confiança, uns còmplices de la
seva ruina. Probablement, a
través dels mecanismes de la
Seguretat Social, gestionada
democràticament, es podrien
trobar els espais, els homes r
els mitjans per a fer possibles
aquestes solucions en termes
de solidaritat activa. I potser

2.- Les màquines aturades i les mans a la butxaca.
(Foto X.S.). , . , . ' . ; , ' -

Un exemple puntual de com
caldria actuar el podem trobar .
en el problema de les empre- -
ses en crisi. No es pot consen-
tir, com si res, la seva liquida- -
ció segons les exigències de la
lògica capitalista. Cal demanar
que s'estudiï cada cas í, per
poc que sigui possible, cal exi-
gir que el poder públic inter-,'
.vingui aquella empresa. que
pretén plegar, que li s'ubminis-
tri els mitjans financers^i-tèc- .
nies convenients, a càrrec dels
fons públics, i que hi estableixi
un nou sistema de relacions

més-atenció a la gestió dels
seus interessos i el sol pensa-
ment de poder perdre els seus
actius, corcats i tot, els obliga-
ria a espavilar-se més. Si, tal
com diuen les lleis laBorals,
l'absentisme, la ineptitud o la
disminució voluntària i contir
nuada en el rendiment del tre-
ball és motiu justificat d'aco-
miadament d'un' treballador,
no estaria malament que la
mateixa regla-es pogués apli-
car als propis empresaris,

FRANCESC CASARES

QUATRE!
RATLLES

Els aturats al Poble Nou

El dimecres de la setmana
passada es creà la coordinado-
ra d'empreses en crisi i de la
gent aturada del Poble Nou. A
la reunió constituent hi assisti-
ren pràcticament totes les for-
ces vives del barri (UGT,
CCOO, CNT, PSC, etc.).
. A l'esmentada reunió es féu
una valoració de la crisi des
dels seus inicis i del desHiga-
ment existent entre les diver-
ses empreses que es troben en
condició de crisi. Davant les
poques perspectives de la llui-
ta dels aturats tots sols, deci-
diren cridar les diverses forces
del barri per,a treballar ple-
gats. Tenen en perspectiva tre-
ballar juntament amb la resta
d'aturats de Barcelona i iniciar
una campanya a nivell global.

Tricotosas Mestre

Els 97 treballadores de Tri-
cotosas Mestre estan tancats
dintre l'empresa des del 7
d'octubre de l'any passat. Re-
sulta que l'empresari va mar-
xar deixant darrera seu una
perspectiva sinistra: Deutes a
la .Seguretat Social per valor
de 39.000.000 de pessetes;
deutes a l'I.R.T.P. per un total
de 9.000.000 de pessetes;
manca de pagament dels im-
postos fiscals i sense pagar els
sous. Els treballadors han de-
nunciat l'empresa davant del
Jutjat de Guàrdia, a Magistra-
tura i a la Delegació de Treball,
però no han obtingut fins ara
cap resposta. El assat dia 22
de gener se celebrà un'recital
del Pere Tàpies al cinema As-
tor organitzat per /a Vocalía de
Cultura de /'Associació de
Veïns de Turó de La Peira-
Vilapiscina-Ramón Albó, en
solidaritat amb aquests treba-
lladors.

Cartes que no arriben

Comença a ésser normal a
casa nostra que les cartes ar-
ribin amb força retard, I això
quan arriben. Molta gent està
rebent encara les felicitacions
nadalenques. Tot es deu a la
manca d'adequació que el ser-
vei de correus de Barcelona té
respecte de les necessitats de
lla ciutat. Aquest fet produeix
contínuament conflictes labo-
rals, concretats en la manca
d'espai i de personal, així com
la necessitat urgent d'obrir
més oficines a la ciutat. Espe-
rem que d'una vegada per to-
tes es donin solucions durado-
res a problemes que duren
massa.

Bimbo i les centrals

La vaga de Bimbo ha estat
caracteritzada per les diver-
gències entre el consell de de-
legats í les centrals sindicals.
Per a la UGT aquesta vaga ha
significat "un test sobre el mo-
viment assemblear! i la seva
capacitat per donar resposta a
la negociació o la necessitat
d'intervenció de les centrals
sindicals en la mateixa". Tan-
mateix, segons la UGT, J'això
ho vol dir que nosaltres no res-
pectem i donem una gran im-
portància a les assemblees de
treballadors. .Però això no té
res a veure amb els movi-
ments assemblearis, que, per
la forma com es produeixen,
permeten tot tipus de manipu-
lacions".

L'Hora Socialista/13 .
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Encara que el M.E.C, els ignori

Els analfabets volen aprendre
" í - ••' -:..- • ' ' ' • • '-• : > . •• •: ' . - ' . • :: . - • - r. • • •• • -. • ' .

Els senyors que durant gairebé quaranta anys go-
vernaren aquest país (si és que se'ls pot anomenar
així) pensaven que l'educació era un luxe i portant
només hi podien tenir accés els que la podien pagar.
Tanmateix, és clar, s'havia de donar una imatge de
cara a l'exterior segons la qual tot el PAÍS sabia llegir
i escriure, i la solució foren les campanyes d'alfabetit-
zació, que l'únic i real objectiu que tenien èra que la
gent sabés firmar i sabés com funcionava un rellotge
d'empresa per tal de no arribar tard a la feina. I així
els objectius es compliren ràpidament, i el ministre
d'Educació d'aleshores. Julio Rodríguez, afirmava el
1973 que a Espanya ja no hi havia analfabets i si n'hi
quedava algun era perquè volia.

Però la realitat era molt di-
ferent, i a Espanya encara hi:
quedaven i encara hi queden
molts analfabets, ja que és evi-
dent que sabent firmar i ar-
ribant a l'hora a la fàbrica no
s'ha arreglat tot ni molt me-
nys. Per a solucionar el problè-
ma uns grups de mestres dels
barris perifèrics de Barcelona i
del cinturó industrial, inclosos
Sabadell i Terrassa, es van unir
amb el propòsit de potenciar
escoles per a l'educació per-
manent dels treballadors, i
crearen la Coordinadora d'és-
coles d'adults, que té l'objectiu
de fer que els treballadors que
no han rebut cap educació o
només les quatre regles que
s'aprenien a les escoles primà-
ries puguin arribar al coneixe-
ment de la cultura a través de
la realitat que es viu al barrí, a
la ciutat i al país. Segons
aquests mestres, que cal dir de
passada que no han rebut cap
subvenció de l'Estat perquè "al
país hi ha problemes molt més
importants", és molt important
que s'arribi a aconseguir que
els treballadors rebin una edu-
cació permanent per tal que
tinguin els elements de crítica

suficients pera lluitar contra la
TV alienant, els preus que s'a-
pugen, l'explotació a l'empre-
sa, i tots els problemes amb
què es puguin trobar.

L'experiència és molt inte-

I +* i •W»/l»*j"*^ W Ti^fjpl-1-
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CÉA
ACTO CULTURAL EM LA MIMA SABUo2£
frAHE. EH ELCENTK) CIVICO BUS'MIyW ~

Ésnecessàrial'educació
permanent dels treballadors

ressant, però també vitar per a
fer que els que realment es
troben explotats per aquesta
societat comencin a prendre
consciència de l'explotació'no

solament a través de llur prò-
pia carn sinó també intel·lec-
tualment, aportant solucions
per a tots els seus problemes i
sense que els hagin de dirigir
els que han tingut la sort de
posseir una cultura més àm-
plia. -•

El M.E.C, és sord

La Coordinadora d'escoles
d'adults ha intentat amb tots
els mitjans que el Ministeri
d'Educació col·laborés econò-
micament i. proporcionant
mestres a aquestes escoles
que fins ara reben quantitats,
totalment insuficients per a les
poques escoles d'adults que
actualment hi ha a Catalunya;
poques perquè cada dia aug-
menta el número d'alumnes
que hi volen anar a aprendre.

Després d'interminables viat-
ges a Madrid, que continua es-
sent el centre de la burocràcia
del país, els mestres d'adults
només han aconseguit que
hom els consideri com a tais i
.res més: "Senyors, no hi ha di-
ners"; és clar, no hi ha diners
per a la cultura perquè és una
mala inversió per al sistema:
com menys cultura real hi ha-
gi, menys problemes socials hi
haurà, és una senzilla regla de
tres. - « . - ' ' •

Un mètode
d'ensenyança
revolucionari - \.

Seguint les teories educati-
ves del brasileny Pablo Freire,
els mestres de l'escola d'a-
dults ensenyen a llegir i escriu-
re als treballadors i sobretot a

Et mètode d'ensenyament d'acord amb la realitat-de la vida diària

les dones, que són les que han
rebut una educació pràctica
ment nul·la, en tres etapes
Primer una en la qual, a partir

i de dibuixos que representen
situacions reals de la vida del
i barri, la - ciutat,\; la - fàbrica;..;
ensenyen á llegir i escriure.;ER
una segona fase s'ensenya a
llegir un diari i comentar-lo, o
a escriure una carta a un pa-
rent llunyà. I a la tercera s'a-
vança vers una fase de cultura
general totalmentlligada a les
necessitats dels treballadors i

, per tant a la seva realitat, com
pot ser l'anàlisi d'un full de sa-
laris o l'estudi de les parts del
cos per tal de poder conèixer-
els propis mals. També es pro-
cura que els horaris encaixin el
millor possible amb el temps
disponible dels alumnes. En
aquesta línia educativa està
l'escola d'adults de la Mina;
que porta el nom de l'obrer de
la tèrmica del Besòs que morí
en un xoc amb la policia, Ma-
nuel Fernández Márquez. -,.

Fa un parell de- setmanes
que es,va,celebrar un festival
organitzat per aquesta coordi-
nadora per tal de fer diners per
a les escoles: hi actuaren Pere
Tàpies i Labordeta, i hi assistí
molt de públic. Però els festi-
vals benèfics no són la solució,
és el ministeri el que s'ha de fit.,
car en la qüestió de. ple i solu-
cionar d'una vegada el proble-
ma de finançament d'aquestes
escoles que estan fent una
tasca social fora de sèrie.-

XAVIER SABATI

Vilanova

El Carnaval que el franquisme
no va deturar

"El dictador que era baix j gruixut no tenia sentit de
l'humor", tal com es diu en un article del programa del
Carnaval de Vilanova d'aquest any. I és per això que
mai no va poder consentir una festa amb tanta disbau-
xa, amb tanta alegria i amb tanta llibertat com és el
Carnaval. , :

^ f-l carnava/, de • Vilanova ha-pogut amb el franquisme
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El dret a divertir-se ens fou pri-
vat com tants altres. Els Carna-
vals —una de les^rnàkimes mani-
festacions d'aquest dret— foren
prohibits. Eren massa populars.

Això fou possible de tallar-ho
en les viles i ciutats on aquest no
era massa arrelat; a Vilanova, pe-
rò, una vila on el Carnaval té una
història ben arrelada en l'esperit
de tots els seus habitants, fou im-
possible deturar-lo.

A finals del segle passat i du-
rant el període republicà, el Car-
naval de Vilanova havia assolit
gran esplendor. El franquisme va
voler tallar-lo,d'arrel i el va supri-
mir, però la seva prohibició no va
durar massa anys.

En iniciar-se els anys 50, de
forma improvisada dues dotzenes
de parelles del Foment Viíanoví
sortiren al carrer a "fer passada" i
eren el preludi de la recuperació
de l'acte més multitudinari del
Carnaval actual, Les Comparses
del diumenge, en què més de
3.500 parelles desfilen ballant pel

carrer, llançant per l'aire més de
50 tones de cara/neis. Les Com-
parses van haver d'ésser tolera-
des pel franquisme i també, poc a
poc, la Nit de Mascarots del dis- '
sabte, i així .fou Vilanova, l'únic ^
lloc de l'Estat on desfilaven mas-
carots pel carrer amb la cara ta-
pada, durant molts anys. S'asse-
gura que un cèlebre alcalde fran-
quista de Vilanova havia comen-
tat tot presenciant Lesv Compar-
ses —que ells anomenaven "Fies-
tas de Invierno"— "Están més
contents que si els haguéssim do-.
nat l'Estatut". Era també una for-
ma de tenir là gent contenta i
tranquil·la. ' -

Et ressorgiment del Carnaval
Vilanoví, que any rera any. vá re=
cuperant nous actes i més partici-
pació popular, ha transcorregut
de forma paral·lela amb la caigu-
da de la dictadura. L'any 74 retor-
naren actes tan divertits com la
Comparsa del Vidalot del dimarts
a la.nit, on parelles de mascareis
es,dediquen t̂jra|,gra,(9rçli'bnr\o- ;

rese) i a empipar amb un picama-
talassos al públic divertit que surt
al carrer a veure'ls i que, natural-
ment, no es pot enfadan "

Però la recuperació més im-
portant va arribar l'any 76, quan
ja mort Franco/Vilanova tornava'
a rebre a "sa majestat en Carnes-
toltes, rei de tots els poca-soltes"
el divendres de Carnaval. "L'Ar-:

ribo" d'en Carnestoltes i el seu
sermó satíric a la Plaça de la Vila
feien por a ;les ments "benpen-"
sants" del franquisme i als seus
representants a nivell local; el
grotesc, monarca pren, durant els.
dies de Carnaval, la ciutat de Vila-
nova, enmig de la gresca i l'alè-,
gria de la mascarada que el va a
rebre, sempre amb una clara in-
tencionalitat política, i fins ala se-
va mort el, dimecres de cendra
allà només hi mana ell i això els
vilanovins s'ho creuen, i això tam-
bé s'ho creien els que durant els
40 anys administraren Ja ciutat.

'•• Avui, des del Dijous Gras —o
des del Ball de Mantons del diu-
menge abans— fins al dimecres
de cendra, el Carnaval presideix la
vida vilanovina en un procés ja ir-
reversible. Cada any es recuperen
nous actes i cada any la seva di-
mensió popular és major, malgrat
tot i malgrat tots. , ,

OLDARIC VIDAL



Catalunya els va fer costat
.̂ S.'.Ï.

-ILLIMANI,
missatgers de la
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• • r
Y Després de gairebé vuit hores de viatge eh cotxe
des de Bilbao, per culpa de la boira que hi havia a
l'aeroport de Sondica, arribaren a Barcelona els
membres del grup xilè Inti-lllimani. El públic que om-
plia de gom a gom el Palau dels esports els va rebre
d'una manera" apoteòsica. XILE-XILE-XILE-
SOLIDARITAT! , ...i el cant de Xile que és el cant de tots

* Moltíssimes pancartes, de.
partits, banderes xilenes, i fins
i tot una de l'escola Pegaso
que continua reclamant la
contrata ció dels seus mestres i
ha d'aprofitar els recitals musi-
cals i tot per a aquesta reivin-
dicació a què el ministeri es
nega, voleiaven entre el públic
—unes 8.000 persones— L'a-
parició del grup a l'escenari
fou corejada pel crit unàmrrfde
Xile, Xile, Xile, Solidaritat, que,
demostrava l'adhesió del po-
ble de Catalunya a la causa del*
poble andí. A l'escenari hi ha-
via—sobre un fons negre— la
bandera xilena i la frase de
Violeta Parra "...y el canto de
ustedes es mi propio canto",
que- presidien la sala. Inti-
Illimani va aparèixer a l'esce-
nari amb els seus clàsics pon-
xos granats que —amb les se-
ves* maneres respectuoses—
.donaven un aire de solemnitat
a J'acte. ' , /< , • ~ '

El recital •:.

• * La primera part va transcór-
rer entre diverses melodies
instrumentals amb les quals el

grup va demostrar el domini
que té de ja interpretació,
guitarres, charango, flautes, el

; quatre, eJ triple; la quena, el
sonador, el rondador, la pan-
dereta, el güiro, el bombo, les
maraques, les claus, el casca-
vell, la caixa. Instruments tí-
pics del folklore sud-americà
que. formaven un tot harmònic
que ,va deixar el públic total-
ment enlluernat. x.
,-Les cançons instrumentals

s'anaven complementant amb
algunes cantades amb lletres
Víctor Jara, Violeta Parra, etc.
A la segona part la majoria de
les lletres eren dels mateixos
Inti-lllimani. La que va fer més
impressió va ser la que es diu
"Resistència", que és un crit
d'optimisme per al poble xilè
que està resistint la dura pres-
sió del feixisme del general Pi-
nochet. Durant la interpretació
d'aquesta peça es va arribar,a
un alt grau d'emotivitat,entre

"els presents. , . _

El poble unit... i la
"cueca" ,

' >' Cap a l'acabament del reci-

tal els ànims s'anaven excitant
\ el públic, dret, va corejar l'-
himne de Xile que el grup in-
terpretava. En acabar; i seguint
els crits de la gent/varen inter-,
pretar el cèlebre himne dels
treballadors que ja havíem es-
coltat al recital que fa uns dies
va donar Quilapayun a la nos-
tra ciutat, "El pueblo unido ja-
más será vencido", himne d'al-
tra banda simbòlic de la ''Uni-
dad Popular". Tot el públic
dret i amb el puny enlaire, uns
el dret, altres l'esquérre, i al-
tres tots dos enllaçats, simbo-
litzant els tres corrents del mo-
viment obrer internacional: co-~
munistes, socialistes i anar-
quistes units tots en un sot crit
5 demostrant una gran força
amb els seus punys, corejaren
fins á esgargamellãr-se .el fa-
mós himne. Després, una sal-
va d'aplaudiments va tronar al ,

..Palau d'esports.. .Mentre els ,
Iriti-lllimaní > es retiraven, la,,
gent cridava apassionada "una
altra... una altra...". ;EI crit va
ser tan unànime que el grup va
haver de tornar a sortir, anun-
ciant què interpretarien una
"cueca", que és un ball tradi-

cional xilè, ¡.demanant als xi-
lens que sabessin i volguessin
ballar-la que pugessin aTesce-

< nari, | així ho van fer dues pa-
relles que es prepararen per

"ballar la "cueca" de la Central
Única de Trabajadores, adap-
tació del grup. El bail" va co-
mençar i els voluntaris es van
comportar com« si fossin a una

, festa al camp, amb els moca-
dors al vent. L'actuació es va
acabar amb una abraçada en-
tre els espontanis i els músics

~^que simbolitzava la unitat d'un
poble que es troba dispers pel
món per culpa d'un règim dic-
tatorial imposat per les armes i
que va derrocar el govern de la-

. Unitat Popular presidit pel pre-
sident Allende i que havia ar->
ribat al poder gràcies al suport

, que el poble li va donar per
mitjà de les urnes. El recital es
va acabar cap a dos quarts de
dues,i tots vam tornar a casa
amb l'esperança que algun dia

> llunyà el poble xilè tornaria a
. viure ert pau amb la solidaritat

de tots.'

XAVIER SABATÉ

Consell Rector, adéu
^Fa poques setmanes que vam

assenya[ar des d'aquestes planes
¡a-possibilitat d'una "reestructu-
ració" dels espais informatius dia-
ris que podia implicar la defenes-,
tracio de~ Lalo Azcona. Els fets s'-
han precipitat arran del nomena-

,ment,de tres nous directors ad-
junts,, del qual ja eh vam parlar la
:setmana passada, i que ha caigut
s"cònVuna bomba", a Prado del
Rey. El resultat immediat d'a-
questes dessignaciòns digitals ha
estat la dimissió irrevocable dels
quatre responsables de Ha infor-
mació diària a la TVE, és à dir, La-

'lo Azcona, Eduardo Sotillos, Pe-
dro Macia i Miguel A Gonzalo. .

, \ Lá crisi provocada^,per aquesr
.tes dimissions en bloc és de con-
seqüències imprevisibles. Els no-
menaments '. foren naturalment,
confirmats en una,tempestuosa
reunió del flamant J ja moribund
"Consell rector'^de la TVE. D'a-
questa reunió'se n'absentaren fi-

„nalment els representants de l'o-
posició, socialistes i comunistes,

¡cosa que permeté que "aquests
nomenaments fossin aprovats en

, la millor línia de l'estil franquista,
,és a dir, per unanimitat i aclama-
ció: ejs representants de la UCD

"són" aíxfcTe disciplinats i fins i tot
nostàlgics. Enyoren els bons

temps de les, fidelitats inalteral-
bes. . " •_ - , '
; Després d'aquesta nova heca-,
tombe els dies del "Consell Rec-
tor" ja semblen, definitivament,

, comptats. La retirada de sdcialis-
• tes i comunistes posa en evidèn-
; eia Ja maniobrà de la UCD, que,

' ~ s així, es-troba amb el domini hege-
mònic d'un organisme que, parar

" doxalmeht, ja no serveix per res,
\, més ben dit, serveix per a demos-

trar que les maniobres i les con-
xorxes d'aquest tipus s'acaben gi-
rant en contra de llurs propis au-
tors. El,"Consell" ja ho serveix per"
a guardar les apariències.

• I mentrestant els responsables
interins - . del 'Telediari" —
subdiréctors, redactors en .cap,
etc.—"és neguen a rebre ordres
dels nous capitostos i fan cas

'omís de-llurs indicacions. La si-
l- tuació, però/s'ha de. deteriorar

per força i ja hi ha noms que co-
. meneen -a sonar per a possibles

substituts que estarien disposats
a complir devotameht les ordres
pròvinents de les aítures... i a im-
posar la seva llei à, uns equips de

; redactors quç fins, a avui han llui-
' ^tat junts per (tal de fer pujar els

sostres de la llibertat d'expressió
"" ã lá TVEì havien"aconséguît/en la

mesura ' de „ llurs possibilitats,

.Lalo Azcona, i Eduardo Sotillos quan encara reien

apuntalar els marges de credibili-
tat. " • ' '" - - -, •-. •,.

, Aquesta greu situació es po-
dria resoldre —segons un editorial
d'"EI País"—, donant la gestió de
la RTVE a una persona per sobre
de tota sospita i deslligada d'inte-
ressos i pressions del tipus que si-
gui. Nosaltres creiem que els mi-
lions,de mals que pateix la'RTVE
només els podria curar el nostre
'amic d'infància Superman -Esigui
dit amb .permís de l'Umberto

Eco— l'no un,ciutadà honrat ar-
mat de pode.rs i de bona voluntat.
Són massa mals —corrupcions,
manipulació, interessos creats...—
perquè els pugui atacar un home
sol.. D'una manera o altra és evi-
dent que en aquest batibull de la
TVE, que cada dia que passa és
més tèrbol, només són uns
quants els'que poden campar-hi
guanyant-hi, i són els de'sempre!

L'HORA DE TOT

Unffcicf
jdeïpoa

CINEMA.- Aquesta setmana
s'estrena la pel·lícula dels ger-
mans Taviani "Padre Padro-
ne", dels autors del conegut
film "Rocco i els seus ger-
mans". El tema de fons és la
terrible rigidesa de la jerarquia
familiar a la Italia meridional,
que es manifesta més clara-
ment en aquesta zona que a
d'altres en què la repressió fa-
miliar es fá amb mètodes molt
més refinats. (Comèdia).

, Al capítol de les pel·lícules
ja estrenades però que potser
hem oblidat d'anar a veure;
aquesta setmana aconsellem
"Jonas", excel·lent film d'Alain
Tanner, que amb aquest cul-
mina una sèrie que havia co-
mençat amb "La Salamandra".
Les altres dues pel·lícules te-
nen la qualitat que correspon a
Pier Paolo Pasolini i Bernardo
Bertolucci, són les seves crea-
cions "Los cuentos de Canter-
bury" i "El ùltimo tango en
París". Vinga tots a veurerles!

TEATRE AL DIANA.- "Aula
Brecht" és uña obra important
per al coneixement del poeta
alemany. Amb molt pocs mit-
jans escènics s'hi donen, al pú-
blic classes de comprensió de
la seva poesia. "Silenci, que el
professor ja ha entrat a l'aula".

A la sala Villaroel els seguK
dors del grup Tábano hi tenen
una cita pendent. L'obra, lògic,
és d'en Brecht, però el que és
més important és veure la ca-
pacitat de creació d'aquest
grup extraordiinari.

MÚSICA.-; Aquesta setmana
els amants del jazz poden veu-
re a "La Cova" a Guy Laffite
acompanyat pel Lucky's Trio
(el tercet de là sort); amb
aquest nom segur que omplen
la cova, el dia 31 a les 11.

Els dies 2, 3, 4 j 5 de febrer
reapareix a Zeleste el grup de
rock Barcelona Traction. Si
han millorat durant el temps
que han estat absents, l'espec-
tacle i la bona música estan
garantits.

CANÇÓ.- De l'1 al 5 de febrer
el màgic encís de les Illes serà
al Teatre Lliure amb la presèn-
cia de la Maria del Mar Bonet,
cada nit a dos quarts d'onze
per 200 peles. -

DISCOS.- Ha sortit el darrer
disc d'en Joan Manuel Serrat,
que té el títol de "Res no és
mesquí", amb , poesies d'en
Joan Salvat Papasseit; és una
excel·lent producció de l'estil a
què ens té acostumats en
Joan Manuel. , .

ART.- A la Sala Adrià (Consell
de Cent, 286) hi exposa dibui-
xos en Cese; l'extensa produc-
ció d'aquest gran dibuixant hi
és seleccionada.

R ESTA U RANTS. Aquesta
setmana n'aconsellem dos: la
pizzeria "La Rivolta" i el res-
taurant típic català "Les quatre
barres". Al primer hi menjareu
unes saboroses i econòmiques
pizzes, i al segon, bastant més
car, hi podreu degustar els mi-
llors plats de la nostra cuina.

ESPORTS.- No obíideu el
partit del Barça del diumenge
a les 5 de la tarda: BARÇA-AT.
DE BILBAO; Al Nou Camp s'hi
veurà un partit de rivalitats au-
tonòmiques. Euskadi contra
Catalunya. - , - \ j •

3»Í-

J. M "B AG ET L
HELENE CASANELLES

L'Hora Socialista/15



Membre f undador de Tauto-dissolta U M D

ant socialista

"Sí, és veritat. Jo vaig votar no a l'amnistia; amb
permís del grup socialista, donades les meves^vi neu la-
cions amb els meus companys, els militars demòcrates,
i més concretament amb els antics membres de la Unió
Militar Democràtica, organització ara dissolta. I vaig
votar que no, no perquè estigués contra l'amnistia sinó
perquè se'm quedava curta.

Em semblava molt i molt injust .que s'amnistiessin
persones que havien fet delictes, fins i tot de sang,
mentre que d'altra banda no s'amnistiaven uns militars
que no havien fet res més que estendre les idees demo,-
cràtiques a.les casernes".

Qui així parla és en Juli Bus-
quets, comandant retirat d'Es-
tat Major, doctor en Ciències
Polítiques, professor de la
U AB, autor dels llibres "El mili-
tar de carrera en España" i "So-
ciología de las nacionalidades",
i diputat dels Socialistes de
Catalunya. ,

—Militar i socialista : són
compatibles, totes dues fun-
cions?

—Actualment la llei prphibeix
als militars de pertànyer als par-
tits polítics. Però poden tenir
qualsevol ideologia. Crec que
intrínsecament no hi ha res en
contra del fet que un militar tingui
una ideologia socialista. Encara
més: jo diria que el militar, pel fet
de ser un assalariat de l'Estat que
eri el seu treball no es beneficia
de la plus-vàlua de ningú, és una
persona que no té cap predisposi-
ció contra el socialisme, pel que
fa a les seves condicions objecti-
ves. Una altra cosa poden ser els
condicionants ¡deològis deguts a
la seva formació i heretats del rè-
gim anterior; però perfectament
superables.

—L'Exèrcit com a part ¡nte^
grant de l'aparell estatal no pot
entrar en contradicció amb l'al-
ternativa socialista?
•*. —És evident que les Forces Ar-
mades formen part d'allò que s'a-
nomena super-estructura institu-
cional. Però, actualment, no s'han
aprofitat totes les possibilitats de
conquesta que permet la demo-
cràcia burgesa al servei de la
classe treballadora, i per tant no
hi ha cap dificultat per a pertà-
nyer a les super-estructures insti-
tucionals (com la universitat, l'a-
parèll judicial, etc.U alhora sentir-
se socialista. El problema seria di-
ferent si es tractés de fer una re-,
volució, aleshores, evidentment,
hi hauria contradiccions. Però tot-
hom que desitja arribar, a una so-
cietat sense classes en aquest
moment no té cap raó per a re-
butjar la via de les conqußstes
realitzades en el sistema demo-
cràtic, ja que aquest encara P°t
donar molt de si. El problema es
plantejaria més tard. En el fons el
problema és el de socialdemocrà-
cia o socialisme.

Neutralisme actiu
—¿Socialdemocràcia o socia-

lisme? ¿No és aquesta disjunti-
va la que planteja l'entrada a
l'OTAN i la, política internacio-
nal dels socialistes?

—En principi nosaltres som
neutralistes, i per tant no som
partidaris de l'entrada de l'Estat
espanyol a l'OTAN, ni tampoc de
la renovació, quan caduquin, els
pactes de defensa mútua amb els
Estats Units; I no en som partida-
ris per raons concretes diverses:
en primer lloc perquè les;aliances
només es justifiquen entre països
que tenen el mateix risc de ser

agredits i, evidentment, em sem-
bla que no hi ha ningú que pensi
que la URSS o la'Xina hagin de
declarar la guerra a Espanya.
D'altra banda, s'ha de considerar
que aquestes organitzacions van
néixer en temps de guerra freda,
que actualment pensem que per
sort està superada pels acords d'-
Helsinsky i Viena. Ja fa molts a-
nys que França va abandonar
aquestes organitzacions.

Tot seria molt diferent si la
qüestió es plantegés des del punt
de vista de la unitat europea. Crec
que com a socialistes i defensors
d'un ordre mundial som partidaris
d'integrar-nos a Europa, i en la
mesura en què efectuem aquesta
integració —en les,seves organit-
zacions econòmiques i políti-
'ques— també haurem d'integrar-
hi les organitzacions militars. Des
d'aquesta òptica sí que som parti-
daris de la integració, però no des
d'una òptica bei-licosa d'afrontar
blocs de pajsos. ,
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"Sería positiu escurçar el servei i que es fes a la Regió Militar
d'origen". , . . • •

—¿En una societat socialista
.quin paper hi tindria l'Exèrcit?

—Per a nosaltres ['ideal és un
sistema de milícies. És a dir: que
tot el poble sigui exèrcit i tot l'e-
xèrcit se submergeixi en el poble.
Ara bé, el problema es presenta
diferentment en el moment ac-
tuai, a causa de l'alt grau de tec-
nificació de la_ mateixa tasca mili-
tar, que'requereix especialització i
dedicació total en molts aspectes.
Així, calen professionals que s'hi
dediquin tota l'estona, - , .--

En conseqüència; s'ha de bus-
car una solució eclèctica què per-
meti de mantenir la competència
de la Professionalität i, alhora, la
integració amb el poble que re-
quereixen la democràcia i el so-
cialisme. La solució pot ser un,
sistema d'exèrcits professionals
que mantinguin a la vegada dels
civils dins dels graus de l'oficiali-
tat. Resumint: un exèrcit profes-
sional però mínim, i que el màxim
nombre de membres de l'oficiali-
tat siguin també civils que esti-
guin temporalment amb les For-
ces Armades.

/ ~, "f- ~

Servei Militar i Servei Civil

—L'actual projecte de Consti-
tució, ¿resol satisfactòriament
el paper de les Forces Arma-
des? ¿Satisfà els socialistes?

—EJVprojecte constitucional no
presenta una Constitució ossifica-
da sinó que té.uns camins regla-
,mentals per a la seva reforma. No
obstant, els articles que tracten
de les Forces Armades són de fet
mínims i no crec, que presentin
cap obstacle especial perquè pu-
gui governar un partit socialista,
ni perquè algun dia l'Estat pugui
arribar a.ser un Estat socialista.

—S'ha parlat de la possibilitat
d'escurçar el. servei militar i de
fer-lo al lloc d'origen dels sol-
dats... *. , - , „ • -

—Al presentar-se a la Comissió
de Defensa el ministre i general
Gutiérrez Mellado va dir que esta-
va 'estudiant això d'escurçar el
servei militar. I personalment crec

- que seria bo de fer-ho, ja que evi-
.dentment significa un sacrifici ¡m-*
portant per als joves i llurs famí-
lies, r, - ' ' .

, Sobre si s'ha de fer el servei a
la Regió Militarà la qual un perta-
ny, penso que seria molt positiu.
Un representant de la minpria
basca i jo mateix vam presentar
aquest problema al general
Gutiérrez Mellado. Crec -que a
l'última crida a files només el tres
per cent dels reclutes catalans s'-

han quedat a Catalunya. Aquest , /"
-sistemando reclutament jo opino
sincerament que s'ha de refor- N

mar, però aquesta no és l'opinió
del ministre de Defensa i del par-
tit del Govern, la UCD. - : "* , , -

\ —¿I del servei civil què ens
,en dius? - ', / ,.( , , »

—La Constitució "reconeix el
dret a l'objecció de consciència i
la regulació d'aquest dret s'haurà '~
de fer col·laborant amb els minis-
teris civils. Es tracta de trobar ser-
veis equivalents dins de la soc're- "
tat civil al servei militar, que si-
guin útils a la societat i que, alho-
ra, signifiquin per al ciutadà un
grau igual de "riscs, i de fatigues

*que el servei militar.
> "~ ' \~ *\

El cas Boadella . v--^ ^ "

—Parlem,del cas Boadella. -
, Juli Busquets n'opina...

, —El que està passant amb en
Boadella és certament lamenta-
ble i.ens entristeix à tots. A més
crec, que aquest problema no es "!•
produiria si el Govern hagués '_
complert els 'acords de lã Mon-
cloa, que en llur segona^pàrt —
acords polítics— diuen que s'èsta- „ *-
blirà la unitat de jurisdiccions fent
les reformes oportunes del Codi
de Justícia Militar. Si aquestes re- \
-formes es fessin, la jurisdicció mi-

, litar quedaria limitada a l'àmbit
. específicament castrense.,,. ir

dónese problemes com el 'd'en * ; .
Boadella no es produïrien, ,

Això, és clar, no. vol dir que
l'Exèrcit hagi de quedar indefens
enfront de les possibles injúries o !

, agressions verbals. L'Exèrcit, com
la Universitat, l'Església o qualse-
vol institució de l'Estat, tindrà el * , „

'dret de presentar als tribunals of-
dinaris les,denúncies pertinents j

. els jutges sancionaran a qui injuriï,
les Forces Armades. Consillerem ,
que aquestes forces, com qualse-

. .vol persona física o jurídica, tenen
el dret de vetllar pel seu prestigi, *'':

però com a demòcrates no po-
dem estar d'acord amb el fet que ~.

" una institució es constitueixi ella ^
mateixa com a jutge i part dels
seus problemes. - ,,-. , '„

—I per acabar, ¿quan fou el
: primer cop que el comandant

Busquets va aixecar el puny?
^, —Ér vaig aixecar públicament

"per primera vegada en «I míting <
de presentació de Felipe Gonzá-
lez a Barcelona. Aquell mateix dia -
havia causat baixa de'les Forces
Armades. . , ...... '

, RAFAEL JORBA
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