
EDITORIAL
Ter de maig:

la lluita continua
. Elprimerde maig de 1886 quedava instaurada una riòva da-

ta. Una data important en el calendari del treball. À conseaiïèn-
bla del ressò obstirïgut per l'enfrontament, a Chicago, entre
obrers i policies, el judici i condemnes finals'de treballadors —
algunes a mort—, el dia primer del mes de maig passava a ser el

. dia'dè"-lluita de tots els treballadors del món en defensa dels
seus interessos. . ; .-.'-, ,, - .. - ^ -

7 Aquest any, per primer cop després de quaranta anys de
r"Derriostraciones sindícales", s'ha aconseguit celebrar la festa
. èn la legalitat al nostra país. La classe obrerà.ha pogut sortir'als
_v carrers de Catalunya M'Estat pe a reivindicar allò'que consjde-^

ren just. í ho han fet.-yéja.si-ho,han"fet . ' -. ' > J
'Sy, A Barcelona, aquest u,dé maig podria considérar-sè l'onze de
^setembre dels treballadors. La comparança vé facilitada perquè
tant una diada com l'altra van concetrar-se multituds de gents ,
al mateix lloc: al passeig de Gràcia. Però també a la resta, de
Catalunya, la jornada del primer de maig hà estat un èxit aclarar
d o r / , . > " , - • _ . . ' . . ; • " • : ,-, •> v • , T " " - . ' . - / • ' ' - ' • - ", . ;

•, -. Totes les centrals sindicals de veritat van sortir al carrer ïm-
pulsant la gran, majoria dels seus militants, . Les centrals/de

.mentida —els sindicats grogs— es van.quedat fent costat al seu
; aliat: la patronal. / . . • . , * •- ~ -.*
1 ::; També aquest primer de maig ha servit pera demostrar que •'
- lé força-dels sindicats de classe va en augment. Arreu d'Espa-.
nya les-xifres,de manifestants ha augmentat enversMèsànterio-
res convocatòries unitàries. El moviment organitzatiül obrer.

. c r e i x . — , , * < • ' , , . • "' " ' . '••"•;

Aquest creixement^ompla de joiaa uns i de por a uns altres?
Omple -de joia a aquells que volen defensar els interessos dels
que treballan i,omple de por a aquells que volen fer callar les
reivindicacions delstreballadors: '" •'"' ""-'\ " ' "
; , I si algú'havia arribat a pensar que la sortida al carrer de la
classe obrera era-sempre sinònim d'alteracions, dilluns-passat
va quedarmolt clar de quiera la culpa. El 1 de maig, en tots els
països democràtics, el carrer és dels treballadors i quan aquest
dret no és negat —com ha/succeït aquest any— les banderes i
l'alegria» subtitueixen al ferm enfrontamení amb les forces de la
repressió. x - > • / ^ *. v-> - ' ,. > > —

Milers de treballadors sortiren al carrer en üna jornada de
lluita. " '
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port de Barcelona encara queden les restes de l'oli adulterat.

Aquell niaïg del 68
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H Edüàrqo Martín: >
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L'HORA POLÍTICA
•El Consell del PSC desvetllà el secreti

15 i 16 de juliol: Unitat Socialista
El procés d'unitat dels socialistes catalans s'a-

costa progressivament als seus moments deci-
sius. Amb motiu de la darrera sessió del Consell
General del Partit Socialista de Catalunya, ens ar-
ribaven els textos que serviran de base al Congrés
d'Unificació, així com les dates de celebració del
mateix i el seu Reglament. Aquest material, fruit
del treball de la comissió d'unificació entre la Fe-
deració Catalana del PSOE i el PSC-C, és el que
haurà d'ésser sotmès a les bases d'ambdós partits
per a introduir-hi cadascuna les esmenes que con-
sideri oportunes. * \ .

Els dies 15 i 16 de juliol
tindrà lloc el Congrés d'Unitat.
El Congrés estarà compost de
dues parts: una primera en
què es reuniran per separat
les delegacions dels partits>i
una segona conjunta de tots'
èls delegats per tal d'aprovar
la Declaració de Constitució
del nou partit, els seus Esta-
tuts i ratificar els membres
dels òrgans de direcció políti-
ca i executius que, en la pri-
mera reunió, hauran elegit els
diferents partits.

Declaració de
Constitució: onze punts
d'acord .

Lògicament, la comissió
d'unificació ha tingut els seus
més i menys a l'hora de trobar
sortides comunes als llocs de
conflicte entre els dos partits i
probablement les discussions
es reproduiran al si de les ba-
ses. AixPdoncs, aquests textes
no són definitius però si indi-
catius de pèr on aniran els
trets d'aquest nou Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE).

.El Protocol de Constitució
del partit conté onze punts de
definició. Entre ells, el nom:
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE). La
definició del mateix: És un
partit de classe i nacional que,
en virtud de la seva sobirania,

decideix la participació eri or-
ganismes representatius i de-
cisius comuns amb el PSOE.
La forma de concretar aquesta
participació, segons el Proto-
col de Constitució, serà que el
partit català enviarà els seus
delegats al Congrés Federal
del PSOE perquè participin en
les sessions, debats i resolu-
cions que facin referència a
les qüestions comunes de la
nya dels acords presos per a
l'àmbit estatal serà realitzada
pel Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE).
Aquest gaudirà de sobirania
plena en aquells àmbits de
competència que éls socialis-
tes de Catalunya propugnem
per a l'organització política del
nostre país, d'acord amb el
marc constitucional aprovat
en el seu programa pèls socia-
listes de tot l'Estat.

En aquest mateix tema s'ha
de tenir en compte que els
membres del partit/candidats
a la Comissió Executiva Fede-
ral del PSOE seran presentats,
p èn el seu cas reffendats, pel
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) a tra-
vés dels seus delegats pre-
sents en el Congrés Federal.
També el partit estarà repre-
sentat en el Comitè Federal
Socialista, amb una represen-
tació designada pel mateix
partit i en funció del criteri de
proporcionalitat en virtud del
nombre d'afiliats. A la fi, cal

Cada cop més a prop'de fa unitat.

dir que el partit mantindrà re-
lacions pplífiques internacio-
nals dins el marc deciditen el
Congrés Federal del PSOE i
aportarà als òrgans federals la
quota que s'estableixi.

Caldria afegir igualment,
encara que ja és sabut, l'obli-
gació de militància sindical
dels assalariats del partit, l'op-
ció UGT, la possibilitat de
constituir grup parlamentari
propi si bé guardant estreta
relació i disciplina comuna
amb. el grup socialista del
Congrés, i el símbol del puny i
la rosa.

Uns estatuts llargs

Normalment, el tema dels
estatuts d'un partit sempre és
el més empalagós de tots. Pe-
ròvno per això vol dir que no
sigui important. De fet, la seva
importància es dedueix de la
necessitat d'haver de fer una
ponència conjunta. Uns esta-
tuts determinen un estil de
partit.

El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) és una
organització política de clas-

Un debat que es feia
imprescindible

En el mateix Consell del Partit Socialista de
Catalunya, en què s'aprovavg iniciar elldebat de
les ponències cara al Congrés d'Unitat Socialis-
ta, s'apròvava igualment una cosa que feia
temps que venia arrossegant aquest partit: la
necessitat d'obrir un ampli debat entorn de la
línia política del partit. .

Existia un consensus unànim al si del partit a
l'entorn de la necessitat d'obrir aquest debat.
Especialment es feia incidència en la revisió de
la política socialista a la Generalitat; tothom
coincidia èn què el projecte polític esborrallat
pels socialistes havia acomplert una primera fa-
se en què havia donat tot allò que podia de si.
La realitat reclamava ja noves propostes, alter-
natives a una situació que estava esdevenint
mancada de sortida.
, També en altres àmbits d'activitat política
dels socialistes es notava una certa manca de
"trempera" militant i, per això, de diferents
llocs i organitzacions del PSC començaren a ar-
ribar les propostes de canvi. Entre aquestes ha-
vien pres ja cos,,sengles documents elaborats
per les Federacions de Barcelona i Girona, així
com un document que per raó de la seva apari-
ció a la premsa abans dels canals interns de
discussió del partit, provocà un especial tras-
balsament. Aquest document reflectia també '
aquesta necessitat de revitalització del partit i -
de recerca de noves formes d'acció política. In- :
cloïa, també, però, eUdocüment unes acusa-
cions als òrgans de direcció del partit que el
Consell del mateix considerà injurioses.

L'Hora Socialista/2

Les resolucions del Consell
La proposta del Secretariat presentada en

aquest Consell, fou que aquest darrer orga-
nisme es definís en contra Jant de mètode
emprat en la distribució del.document (la filtra-
ció a la premsa) com de les acusacions-als òr-
gans directius del partit. D'altra, banda, s'acor-
davai l'inici del debat'polític i es llençava, pera
dur-lo endavant, la-proposta de la celebració
d'un Consell extraordinari del partit, amb la pre-
sència dels consellers del partit més un militant
en representació de cada vint. La preparació
d'aquest-Consell extraordinari, les ponències i
treballs a discutir, començaria a partir del dia
21 de maig eh una sessió ordinària del Consell.

A l'hora de les votacions les coses*van que-
dar força clares. El. Consell General del PSC es
pronuncià en contra de les acusacions injurio-"
ses i del mètode usat per la difusió del docu-
ment, v \ ' - ' •• .

No s'havien1 produït, dpncsï-·vencedors i ven-
çuts perquè aquesta no era la \?eritablé dialècti-
ca del debat. S'havia-restablert là confiança en
els organismes i persones dirigents del Partit
Socialista de Catalunya i s'havia aconseguit l'a-
cord d'iniciar una discussió, que es veia ja ine-
vitablement necessària. ',, . •

, Alguns documents, com els jà esmentats,
prefiguren el camí d'aquest debat que, iniciat
l'endemà mateix del Consell, prendrà cos de-
finitivament a partir del dia 21 a Valls, seu de
la nova sessió del Consell General "del PSC

" ' ' ^ ES.

ses, de masses, nacional i de-
mocràtica que sorgeix de la

- voluntad constituent de les or-
ganitzacions socialistes de
Catalunya, diu el texte d'a-
cord. I segueix referint-se als
objectius del partit. Aquests
són la consecució d'una socie-
tat sense classes, socialista i
autogestionària, en què hagi
desaparegut qualsevol signe,
d'explotació i opressió de
classe o nacional. El partit,
amb pJe respecte a les creen-
ces personals, assumeix el
marxisme com a mètode d'a-
nàlisi i transformació de la so- -
cietat.

Una. primera anàlisi dels es-
mentats estatuts porta a dues
conclusions. Una primera; que
probablement es produeixin
divergències a l'hora de fer les
gat una mica amb els noms de '
les diverses organitzacions '
dels dos partits per a obtenir-
ne una formulació semàntica
intermitja. Així ens trobem
amb què els òrgans del partit
són a nivell nacional: el Con-
grés Nacional, el Consell,Na-
cional i la Comissió Executiva
Nacional, la Comissió General
de Control Financer i la Co-
missió Nacional de Conflictes.
L'estructuració del partit és en -
Federacions. En principi existir
ran dinou Federacions, si bé —
com he dit— aquesta pot ser
una de les coses discutides.
Cada Federació estarà com-
posta per un nombre determi-
nat d'Agrupacions,- que-són
considerades' les organitza^
cions bàsiques d'enquadra-
ment i acció política.
Agrupacions, al seu torn, esta-
ran formades per.' Seccions
que no podran excedir els 30
militants. El conjunt de les
Seccions que porten una tas-

ca política homogènia consti-
tuiran un Front de .Lluita. Po-
dran existir, entre d'altresr'els
Fronts Sindical, Municipal i
Comarcal i Pagès. Aquest te-
ma dels Fronts de Lluita és un
dels que es mirarà amb lupa,
ja que és dels que més dife-
rències representava entre els
dos partits. ' •

Aquest és e1 resum d'uns
documents, l'evolució dels
quals caldrà1 seguir amb aten-

- ció.fins els dies 15 i 16 de ju-
liol, dies "en què esdevindran-
els documents del Partit dels
Socialistes de " Catalunya
(PSC-PSOE). Si tot va bé, és
clar.

La intervenció del
Reagrupament

En aquest Congrés també
hi ha de participar el Partit So-
cialista de Catalunya ex-Rea-,
grupament. La seva interven-
ció en el mateix fou, definiti-
vament, ratificada pel PSC, en
la reunió del Consell que co-
mentem, amb algunes reticèn-
cies per part de determinats
sectors. La forma de concre- .
ció d'aquest fet passa per di-
ferents llocs, entre ells la. con-
figuració dels òrgans de direc-
ció del partit, en els quals s'ha
de preveure la incidència d'a-
quest partit... - ^

El que sí que és cert és que
la presència del Reagrupament
en aquest procés és una reali-
tat.innegable, que s'ha. posat
ja de manifest en el treball
conjunt dels parlamentaris a
Madrid, llevat de l'Aranà. El
Partit dels Socialistes de
Catalunya r :-(PSC-PSOE),
doncs, camina cap a la seva
definitiva constitució.

ENRIC SISQUEÜLÀ

L'HORA
SOCIALISTA
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"És demasiao, todos los; currantes nos hemos juntao"

El Bernabeu buit, el carrer ple
- Així com la setmana

passada .- ('actualitat
política girava entorn
del dia de Sant Jordi,
aquesta setmana l'a-
tenció de tots estava si-
tuada en una nova da-
ta: l'u de maig. Des del
1886, aquest dia es en-
tès com una jornada de
lluita dels treballadors.
D'un any a un altre,
d'un país a un altre va-
ria el caràcter de la ma-
teixa, però en el fons
rau l'esperit que vivia
Chicago els dies que
van donar lloc a la que
es coneix com la Jorna-
da de la Fraternitat del
Proletariat Mundial.

Les condicions que van
portar a l'enfrontament entre
obrers i policies àl barri de
Haymarket són avui diferents.
Les rimades de gent que van
omplir el dilluns els carrers del
món no pretenien, en la major
part dels casos, els enfronta-
ments directes que es van
produir el 4 de maig del 1886.
En efecte, les condicions són
diferentes però no radical-
ment diferents. í no són radi-
calment diferents perquè si
els sindicats són —i ho són en
sa .majoria— sindicats de llui-
ta, és evident que la seva tas-
ca és mantenir aquesta lluita.
Lluita que vol dir anar llimant
les diferències entre les clas-
ses socials que composen la
societat. Lluita que, vol dir
canviar la societat. ' '

Certament que en molts
llocs aquesta lluita resta difo-
sa; No cal anar massa lluny
per a constatar la realitat d'a-
questa afirmació. No fa pas
tan de temps que el dictador
Franco contemplava joiós al
Bernabeu la . "Demostración
Sindical" de cada any. No
queda tampoc lluny, la desfila-,
da.obedient davant el Secre-
tari General del PSUC i Presi-
dent de la URSS, de cada
any. • - ,

1 de Maig = 11 de setembre dels treballadors (Foto Ferran Sendra)

En altres, llocs, la lluita
manté Ja radicalitat degut a
condicions socials d'extrema
opressió. El Xile d'en Pinochet
en pot ser l'exemple més acu-
rat. La repressió de les mani-
festacions i la detenció dels
principals líders sindicals xi-
lens, donen la Veritable mesu-
ra dels suposats canvis en la
política del país sudamericà.

Amb la cara ai vent

Les manifestacions del dia'
' u de maig serveixen per à veu-
re on estan,' de veritat, els
polítics d'un país. A ningú se li
pot acudir la demagògia d'in-
tentar defensar que el lloc
dels treballadors és altre
aquest dia que al mig del car-
rer. Per això, veure qui estava
al Passeig de Gràcia de Barce-
lona el dilluns, als diferents
carrers dels pobles de Catalu-
nya i la resta de l'Estat, en les
manifestacions dels treballa-
dors, serveix per a definir el
paper dels polítics espanyols.
I el que és evident és que la
UCD no estava enlloc; més

" ben dit, estava ben posiciona-
da en els seus habituals llocs
d'estada —que naturalment no
estan al carrer—, flanquejada
pels seus sindicats grocs"
—que tampoc van aparèixer—
i emetent valoracions de la
jornada el més despectives

possible. Valoracions que ana-
ven des del rebaixement de
les xifres de • manifestants
fins a nivells insultants, pas-
sant per la pretensió de treure
importància a una jornada que
fa més de 90 anys que es
commemora, fins a suposar-li
una,mort propera.

I sí alguna cosa va quedar
molt clara fou tot el contrari.
Després de 40 anys de "De-
mostraciónes", la capacitat de
lluita dels treballadors aug-
menta inexorablement. A
Catalunya en vam tenir una
prova molt evident el dilluns.
El .nombre de manifestants
superà amb molt elque aglu-
tinà l'anterior manifestació
unitària celebrada él 4.de no-
vembre. Tot i-que, com a la
resta d'Espanyà, la CNT con-
vocà separadament als seus
afiliats, la gent que omplí el
Passeig de Gràcia superà de
moltes decenes de milers la
present a la manifestació de
mesos enrera. Igualment, als
pobles de Catalunya, la mobi-
lització dels treballadors es
disparà respecte a les ante-
riors convocatòries.

"Donde està, no se ve,
la bandera de UCD"

A la UCD l'ha de preocu-
par molt la jornada del primer
de maig. Pocs, per a no.dir
cap, dels milions de manifes-

tants demostrà simpaties per
en Suàrez i la seva gent. A
aquesta preocupació, hi ha d'a-
fegir el president del govern,
la cada cop més ferma marxa
de l'alternativa socialista. El
procés d'unitat socialista ca-
talà, que marxa amb tota se-
renor, ifesplendor.de la jorna-
da socialista d'unitat-PSOE-
PSP a Madrid, són tocs d'a-
tenció per a ün govern i un
partit que, d'altra part, no es
manifesta massa unit. Manca
d'unitat que no és invent de
ningú i que es reconeix a les
Canàries, Galícia o les matei-
xes Corts, amb les dues dar-
reres votacions perdudes per
la UCD. Desunió que també
existeix respecte al tema de la
llibertat d'expressió, i dels Jo-
glars en concret; assumpte
que Pio Cabanillàs donà per
segur al Senat (no a les Corts^
que quedaria resolt en el ter-
mini d'un mes amb la sortida
dels comediants de la Model.

- El que és cert és que la
bandera d'UCD no aparegué a
les manifestacions. Hagués.si-
gut molta cara. Però la UCD
en té per això i per més, com
es va demostrar el dia de Sant
Jordi quan volgueren sumar-
se a la manifestació amb la
bandera que els treballadors
catalans volien veure dilluns,
com manifestaven amb els
seus crits de "Dónde està, no
se ve, la bandera de UCD".

No, la bandera d'UCD no
va aparèixer. I no és a conse-
qüència d'un atemptat a la lli-
bertat d'expressió comès per
l'esquerra. Es tracta .de^ les
mateixes raons que fan còmi-
ca i perillosa l'aparició de pro-
paganda feixista emparada en
raons de democràcia. Els.no
demòcrates no poden esperar
fer propaganda de la seva ho-
democràcia amb tota tran-
quil·litat. Els no autonomistes,
els que no defensen els inte-
ressos; dels treballadors no
poden pretendre passar pel
què no són.
- El primer de maig deixà
ben clar qui vol, i qui no, de-
fensar els interessos dels tre-
balladors.

FRANCESC BAIGES

Filtrar s'éscriu amb "EFE
. , Quan hom pensava.que el Pa-
lau de la Generalitat havia de
convertir-se en un lloc d'immensa
activitat política, després del viat-
ge del president Tarradellas a
Madrid, ha resultat tot el contrari.
I encara sort qüe la dimissió d'en
Faulí ha donat una mica de co-
lor a la setmana perquè si no no
haguéssim pogut parlar de res els
espies que diligentment ens pas-
segem pels corredors del Palau.
Per cert, el que més va parlar d'en
Faulí va ser el mateix president"
que, en la roda de premsa que va
fer amb els periodistes, va
masacrar-lo durament. -

Millor parlava el president d'en
Casanellas, la persona que ha es-
collit perquè dugui endavant la,,
presidència de la comissió mixta

.Diputacions-Generalitat. La feina
qui li ha donat no és pas massa
difícil, més encara quan en els
ambients en què ens movem no-
saltres tot sembla indicar que els
membres d'aquesta comissió ja
s'han dit tot e| que s'havien, de
dir. Només falta que es decideixin
a transformar en acords concrets,
els acords teòrics de traspassa-
ments, que pel que hem pogut
averiguar són totals.

-' De totes maneres, un ja s'ha
fet a là idea de guanyarse la vida

.. fent d'espia perpetu deja Genera-
litat. Aquí ens podem morir par-
lant de traspassos, formes de fi-
nançar Is traspassos i formes de

. traspassar els traspassos. El fet
és que s'està creant una jerga lin-
güística estranyíssima que no hi

ha cristià que l'entengui; i els
pocs cristians (perquè després del
viatge del president a Montserrat
tothom" va a Missa) que l'entenen
comencen a enfarfegar-se amb ;
aquest llenguatge. Va això perquè
d'un temps ençà es fa absoluta-
ment insoportable la tasca de fil-
trar els documents de treball, per-
qúè filtres el document o el. filtra

^"EFE", que en té l'èxclusiva i des-
prés has d'anar buscant qui'te'ls
tradueixi perquè,no hi ha qui els
entengui* És a dir, que no té mas-
sa alicient matar-se a recórrer els
corredors del Palau per aconse-
guirun texte ultrasecret que diu

vallò de "la part contractant de la
primera part és la part tractant.de
la segona part i la part contrac-
tant de la; segona part', etc..." í po-

ca cosa niés. I un encara aprecia
menys aquestes tasques quan es
troba, com la setmana passada,
que els mossos d'esquadra fan
festa perquè és el seu Patró i en
el seu lloc en posen uns que, se-
ran tan Guarda Jurados com vul-
gueu, però fàn força por. I això
que no tenim' la certesa de les in-
clinacions pro-Fuerza Nueva del
seu cap, com sí que ens constà en
el cas del dels mossos d'esqua-
dra.

De totes maneres, ara que es
començarà a discutir els noms de
les persones'que composaran els
equips de les conselleries, ja tin-
drem en què entretenir-nos. Això i
intentar entendre' el galimaties
dels textes filtrats.

JOSEP FORÉS

SANTIAGO CARRILLO ha
anat recuperant el seu verita-
ble paper de protagonista en
el Partit Comunista d'Espa-
nya, després dels entrebancs
amb què topà,en preparar-se
el congrés d'aquell partit. Com
és sabut, abans de la celebra-
ció del mateix, l'home va tenir
molts maldecaps pera "colar"
l'eliminació del terme leninis-
me. Però el màxim de la seva
tensió al front del PCE fou
quan en,un moment del seu
discurs als delegats va pro-
nunciar-confusament el terme
eurocomunistes. Alguns van
entendre excomunistes. I és
clar sentir-se>fdir: "Estimats
excomunistes.':.7" en començar
un discurs, després de tantes
renúncies pot espantar qual-
sevol.

LES ERRADES són un dels
temes més divertits de la
premsa, alhora-que un dels
que més problemes planteja.
Per això, voldríem aquí des-
mentir dues afirmacions apa-
regudes darrerament: Gregori
López . Raimundo, president
del Partit Socialista de Catalu-
nya (peu de foto del "Mundo
Obrero"); Miquel Roca Ju-
nyent, diputat de Socialistes
de Catalunya ("Interviu"). Que
no, que no, que tot és menti-
da. Ni el PSUC ha renunciat a
la " U " de Unificat, ni el Roca
s'ha passat al PSOE. Al-
menys, què' sapiguem nosal-
tres.

PIO CABANILLÀS va fer jor-
nada intensiva aquests dies à
les Corts; Al pobre home el
van fer anar amunt i avall amb
la qüestió de la llibertat d'ex-
pressió. Primer al Senat i des-
prés alv;Congrés va haver de
justificar els darrers atemptats
contra aquesta elemental lli-
bertat. L'home va anar tant de
bòlit que, no se sap si en un
moment de bogeria o de luci-
desa, va donar per segur al
Senat que els Joglars sortirien
de la presó a finals de mes.

Mentre; a la Model, els Jo-
glars fan mim com a forma de
treball i redempció de» con-
demna. De moment, però, no
han gosat representar La Tor-
na.

TARRADELLAS va fer una
roda de premsa poc després
que el cap de premsa de la
Generalitat, Josep Faulí, di-
mitís del seu càrrec. Là roda
de premsa va. tenir alguns
punts curiosos que pot ser in-
teressant recordar: per exem-
ple que el President va dir que
és normal que es, tinguin se-
crets a la política, que és nor-
mal que no es faci ensenyar el
català obligatòriament i que
és normal que les negocia-
cions vagin tana poca poc;

Que és una forma de dir
que si les coses són normals
no vol dir que siguin com cal.
És a dir que "lo" normal és un
desastre.
• Una altra cosa curiosa fou
quan el president en contestar
una pregunta, va demanar:
"La UCD és el partit d'en Suà-
rez, oi?" Aquesta ja ni la co-
mentem. Demasié.
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No està clar si és d'esquerres o de centre-esquerres

La Unió de l'Esquerra
de Catalunya:
el temps dirà

L'Esquerra Republicana de Catalunya ha estat, his-
tòricament, un dels partits de més incidència en la polí-
tica de Catalunya. Tots els presidents de la Generalitat
de Catalunya han estat d'aquest partit. Malgrat això,
després de les eleccions del 15 de juny, es va palesar
que havia perdut el protagonisme polític del nostre
país. Per això, es feia necessària una resituació de 1-e.s-
pai polític propi, cosa que intentà mitjançant una crida
per a la Unió de l'Esquerra de Catalunya.

Aquesta' crida, feta conjunta-
ment àmb l'Agrupació Socialista
Josep Pallach (escindits del PSC-
R) i l'Agrupació Catalana
d'EDC), comptava 14 punts. Els
més significatius: ^ ,

—Reforçar la Generalitat i el
seu President "......

—Estat de Dret, respectuós de
les minories i protector contra to-
talitarismes.

—Solidaritat amb la resta de
pobles d'Espanya, i preferència
republicana. .

—Estructurar els Països Cata-
lans i incorporació a Europa.

—Foment de la cultura catala-
na. ;

—Adequada ordenació del ter-
ritori.

—Cobrir els actuals dèficits en
educació, sanitat, vivenda, espais
verds, transports col·lectius, etc...

—Atenció dels jubilats i tercera
edat.

—Potenciar sindicats forts i in-
dependents.: -^ • - ' • v" -

—Llibertat de conciència, pen-
sament i expressió. '

—Tendència al socialisme de-
. mocràtic.

Signaven aquest document,
en nom de la Comissió Nacional v

d'Unió de l'Esquerra de Catalu-

nya, 45 persones; entre elles,
Heribert Barrera/Teresa Jové (la
vídua d'en Pallach) i Josep Pi-Su-
nyer.

Poc després el nom de perso-
nes interessades en aquest pro-
jecte, s'ha vist incrementat amb
la incorporació de persones com
la Guillermina Peyró i més re-
centment, i en aquest cas a tra-
vés • de l'Esquerra Republicana,
del diputat Arana, sortit del PSC-
R. També amb l'Arana, tot un
grup de militants del PSC-R fi-
dels a la línia del diputat. Igual-
ment, i a nivell d'organitzacions
polítiques, s'han apuntat el Partit
Sociaidemòcrata de Catalunya i
Reforma Social Catalana, partits
petits que mantenen la suprema--
eia d'aquest procés en mans de
l'Esquerra Republicana que diu
que compta amb uns vuit mil
militants. ,

Una de les qüestions a aclarir
en aquesta Unió de l'Esquerra de
Catalunya és la seva veritable si-

. tuació política; Si extracta d'una '
opció d'esquerres o de centre-
esquerres. En uns moments en
què el marxisme sembla ser la lí-
nia divisòria política, s'ha de
constatar que la Unió de
('Esquerra, encara que no ho es-
pecifiquí en cap dels catorze

punts esmentats, es defineix com
esquerra no marxista, o si
més no, com l'intent d'agrupar la
gent que es considera d^esquer-
res sense mantenir l'obligatorie-
tat d'assumir el mètode marxista.
De tota manera, però, afirmen
comptar amb militants marxistes.

En realitat, l'espai polític propi
d'aquest projecte no queda clar.
Menys encara si intentem cercar
diferències entre els punts pro-
gramàtics esmentats i els que

. podrien signar grups corn CDC i
EDC o.UDC, Fins el punt de que _
la UDC va llançar a primers d'a-
bril unà cridal al que podríem
anomenar Federació de partits
nacionalistes de Catalunya, en la
qual hi podien entrar tots els par-
tits entre la UGD i els socialistes,
"esclosos ambdós. L'Esquerra Re-
publicana va contestar a aquesta
proposta dient que de moment
encara era massa precipitada,
però no descartà la possibilitat
d'estudiar-la en un termini no

-massa, llunyà. La pretensió d'ERC
és d'acabar de configurar aques^ *

.ta Unió deJ'Esquerra de Catalu-'
nya, per a plantejar-se més enda-
vant la federació, o contacte,
amb la resta'de partits. . ". v

••.-'•; En aquestes* condicions, com .
es veu, i independentment del ta-
rannà possible dels seus mili-

'tants, sembla clar que com a par-
' tit l'Esquerra Republicana, i com

a bloc aquesta JJniÓ de l'Esquer-
ra, van inclinant-se' cap a opcions
més dretanes, de tal forma, que
cada cop es va veient més clar
que aquesta Esquerra de Catalu-
nya —succedani del que en.el seu
moment va voler ésser el Front.-
d'f squerres TTO marxistes— està A.
condemnada, si vol tenir una
existència real,;a convertirrse en
el Centre-Esqüerra de Catalu-
nya. Evidentment amb la convi-
vència de tots els grups que ara
s'autodefineixen com a represen-
tants d'aquesta opció.

Heribert Barrera: Una certa dosi de
presidencialisme és necessària

Heribert Barrera és el secretari ,
general de l'Esquerra Republica-
na, partit vertebrador del projecte
d'Unió de l'Esquerra. Parlant amb
ell, però, ens situava una mica
lluny de la concreció d'aquest
bloc. .

—Aquest bloc ha de ser re-
sultat d'un procés de madura-
ció lògic. D'altra banda com
que les eleccions són lluny, no
hi ha cap pressa especial. Pro-
bablement la Conferència
d'esquerres, que no pot ser un
pacte transitori, esdevindrà
una realitat cap a la tardor, pro-
bablement abans de les muni-
cipals.

—Una de les característiques
més pròpies de l'Esquerra és ser
el partit que recolza més forta-
ment a la figura del President. El
bloc d'Unió de l'Esquerra mantin-
drà aquesta actitud?

—Ho considero indispensa-
ble. Nosaltres som un partit es-
sencialment nacionalista i com
a tal actuem. No és que siguem
tarradellistes sinó que Hes op-
cions nacionalistes han d'ac-
ceptar les preses de postura del
govern de la seva nació quan
afecten a aquesta directament.

—Creieu, dontís, en l'efectivitat
d'una Generalitat presidencialis-

• t a ? .. .. _' X ' :. '• '•' . ._;.:.-••.

—Crec que perquè la demo-
cràcia funcioni cal una certa

personalització del poder. Una
certa dosi de presidencialisme
s'ha demostrat que és positiva
al llarg de la història. La divisió
entre les forces polítiques cata-
lanes fa necessària la presència
d'un àrbitre.

—I les darreres crítiques de la
gent del carrer, el dia de Sant
Jordi?

—No responien a un senti-
ment popular, eren més aviat
minoritàries. D'altra part, és un
fet normal en tot sistema de-
mocràtic. A Catalunya, ja va
passar el mateix amb en Macià
si bé això no és massa conegut.
La premsa, també, ha«amplifi-
cat potser una mica aquelles
crítiques.

—Un dels trets definitoris de
l'ERC és apart del recolzament al
president, el seu republicanisme.
Darrerament, però, s'ha ..parlat-
fins i tot de treure la R de les si-
gles del partit.

—D'aquesta qüestió se'n pot
parlar, solament, a nivell espe-
culatiu. No hi ha hagut cap do-
cument del partit que parlés
d'això. La gran majoria de mili-
tants ni s'ho han plantejat. Es
plantejarà més endavant.

—La gent gran, probablement,
serà la més reticent a renunciar
a la R. Perquè ERC és un partit
de gent gran, no?
, —Jo no ho considero així. El

què passa és que en tots els
partits amb una història llarga
com la nostra, queden nuclis
de gent gran que no existeixen
en els partits joves o que han
tingut trencaments bruscos
com el PSOE.

—Precisament és aquesta gent
gran, la més vinculada al passat
gloriós de l'ERC, la que ara pot
plantejar més batalla a l'hora d'e-
volucionar cap a la dreta o renun-
ciar a patrimonis com ho pugui
ser la famosa R de república. Tot
o amb això, com deia l'HeribeTt
Barrera,-n'hi ha per estona.

MARIA NOVAL

CALENDARI

Dimecres, 26 d'abril.
- —Joan Casanellas, d'ERC

(Esquerra Republicana de Ca-
talunya), serà el nou President
de' la Comissió Mixta
Generalitat-Diputacions,' se-
gons "el .desig del President-

' /Tarradellas. ~ / . - .
—Al PSC-R hi ha qui pensa

que les condicions de l'unitat
socialista no són les més ade-
quades, i solicjten un Congrés
extraordinari.. .-•.-*. •. -

—S'ha dissolt ía Comissió
Municipal de partits i coali-
cions, polítiques de Barcelona,
formada per ERC, FNC, FSC
(PSOE), PSC, PSC-R, PSUC,
PTC i UDC.
Dijous, 27 d'abril

—La diputat socialista Mar-
' ta Mata, en una intervenció al
Parlament, ha interpel·lat el
Govern en la qüestió de la Lli -
bertat d'Expressió, centrant-
se-, evidentment, en el cas dels
Joglars. ,

—El President Tarradellas
-ha visitat el Monestir de

Montserrat, on s'ha reunit
amb els monjos, a l'interior
del Monestir.

—S'ha descobert que el
candidat a la presidència del

.; FC.Bàrcetorra, ^Júnez, té en la
Seva candidatura, quatre
membres d'Aliahza Popular.
Cal recordar que aquest can-
didat criticava al seu opositor
Arino, per militar en un partit
polític.
Divendres, 28 d'abril

—Sembla ser que UCD vol
reforçar-se per l'esquerra: és
això el que pretén la Federació
Sociaidemòcrata, la Izquierda
Democràtica, la Reforma So-
cial i la Unión Sociaidemòcra-
ta Espanola, juntament amb la
UCD?

—Sens dubte, una de les
notícies del dia és que cada
militant de les Brigades Roges
—i n'hi ha 1500— cobra unes
24 mil pessetes al- mes.
Aquestes i altres coses ha
cònfesat C. Piarïcone, militant
de les BB.RR. detingut a Torí,
i que ha publicat el diari "II
tempo" de Milà. ~ -
Dissabte, 29 d'abril

—Les tensions al PSC-R
prossegueixen: un sector de
militants del partit a Lleida ha

-amenaçat amb escindir-se si.

no dimiteix el Secretari Gene-
ral Verde Aldea, escollit per
majoria al darrer Congrés del
partit.

—L'empresa Hidroelèctrica
Espanola, una de les que més
mouen al país, amb uns 11
mil milions de guanys l'any
77, vol. triplicar les tarifes.
D'altra banda, el president dè
l'entitat, José Maria de Oriol,

"dè la saga Oriol Urquijo, va
manifestar-se absolutament
en contra de les nacionalitza-
cions, en la Junta General de
l'empresa que esmentàvem
abans. •
Diumenge, 30 d'abril
. —Avui s'ha consumat la
Unitat Socialista entre el Par- ,
tido Socialista Obrero Espanol
i el Partido Socialista Popular,
amb la signatura del docu-1

ment.de la unitat per part de
• Felipe Gònzàlez i Enrique Tier-!
no," respectivament. L'acte ha
comptat, a mes de les dues
executives, amb la presència
de Mitterrand (PSF), Carlsson
(secretariat de la Internacional
Socialista), Craxi (PSI) i. Mario
Soares (PS Portuguès).
Dilluns, 1 de maig

—Canmemorant la Diada
déls~treballadors, i sota els le-
mes per la llibertat sindical,
per la devolució del patrimoni
sindical i contra l'atur i els ex-
pedients de crisi, s'ha celebrat
el 1erde maig per primer cop
autoritzat.
Dimarts, 2 de maig .V^" -

—Després de tota una set-
mana de dures tensions, s'ha
produït l'escisió de militants

"del PSC-R. Aquests confluiran-
, provablement a ERC, mentre
.que " la •" restà ' dèl partit — 1
majoritària— ho farà al nou PS
de Catalunya (PSC-PSOE). ,

QUÈ PASSARÀ?

PASSARÀ
—Que aquesta setmana

s'ha anunciat la data del Con-
grés d'Unificació Socialista a
Catalunya; els dies són el 15 i
el 16 de juliol propers.

—Que la Democràcia Cris-
tiana italiana potser farà més
flexible la seva postura amb
les BB.RR., per tal de poder
alliberar Aldo Moro.

ERNEST BLANCH

SUBSCRIVIU-VOS A L'HORA SOCIALISTA

Nom .-Í.

Adreça
Població .........V. • ......;. telèfon
Se subscriurà L'HORA SOCIALISTA per un any
L'import dè la subscripció el farà _
efectiu mitjançant T/. bancari .;

• Gir postal
Autorizació bancària
Suscripció normal: 1.200

Envieu aquest butlletí a
L'HORA SOCIALISTA.
Rambla de Catalunya, 92, 2/

(ratllar
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Marta Mata al Congrés .-

"Amnistia immediata per als delictes
de llibertat d'expressió

EL GALLINER

t t

En Píó Cabanillas ha dit que ja
està fart del tema dels Joglars.
Ho ha dit en privat, sí, però la se-
va queixa no es pot comparar ni

.. molt menys a la nostra, nosaltres
també n'estem tips, del tema
aquest dels Joglars, i per això -
exigim una vegada més que se

„ solucioni favorablement, és a dir,
que es posin en llibertat.

"Al govern en ple li preguntem
per què no s'ha plantat cara, amb

.; justícia, amb pietat i amb valor, à
- un fet, el judicLdels Joglars, que
s'està tornant, dins i fora de casa,
el judici de la.feblesa democràti- '
ca d'un canvi polític en qual tots
estem implicats": Marta Mata, la
diputat i pedagoga dels Socialis-
tes-de Catalunya, s'expressava ,
aquesta manera tot increpant al

: govern en la sessió plenària del
Congrés de Diputats del dijous

" 27 d'abril.
' . Els partits polítics, i els socia-

listes en particular, malgrat que eh
. Boadella no tingui la mateixa opi-
. nió, han desenvolupat una exten-

. - sa campanya a favor de la lliberr
tat d'expressió, campanya que
s'ha entrat al voltant del óas dels
Joglars i.que, malgrat que el se-
nyor ministre don Pío Cabanillas

- n'estigui fart, np pararà fins que
tots els integrants d'aquesta
companyia de mímica estiguin al

- carrer. .,; . \ "
"Per quina raó si no és per la

debilitat política han estat jutjats
, els Joglars per un tribunal mili-
•; tar?- Perquina raó no s'ha fet la
; unitat de jurisdiccions, no s'ha
."' abandonat el muntatge de la
>: justícia franquista per dirigir-nos

vers un altre més acordat amb
l'estructura política presumida
actualment? Ens fa l'efecte que

. no és per cap altra raó que la fe-
blesa de l'estructura. Laixò és

• greu. Greu per al govern, que no
- arriba a governar en casos com ,

aquest; greu. per al Parlament,
que no arriba a legislar en casos \
corri aquest, i greu per al poble,

Sense llibertat d'expresió np hi ha canvi polític

que sense llibertat d'expressió ho
pot comprendre un canvi polí-
tic..." La feblesa política a què
es? refereix la Marta Mata. en .el
paràgraf anterior, ha estat una
constant en tot l'afer. Es per això
que es fa ara més necessari ac-
tuar amb energia. La resposta del

, govern a la interpel·lació dels So-
cialistes de Catalunya no ha con-
vençut ningú. I per això aquesta
interpel·lació es convertirà, ja s'hi
haurà t:onvertit quan surtin
.aquestes planes.en una moció al
Congrés. Una moció que inclourà
la'petició de llibertat provisional
del's Joglars empresonats, la sus-
pensió del judici per tal que els

què estan exilats puguin tornar, i
la unitat de jurisdiccions perquè
els cas el vegi un tribunal civil. I
com a pedra, de toc, l'amnistia
per als Joglars.. . *

Una moció que recorrerà el
camí sinuós de les Corts, però
que obligarà cada grup a expres-
sar públicament la seva postura
sobre el.tema i que, quasi amb
tota seguretat, obligarà a fer una
votació, votació en la qual la
Unión del Centro Democràtico
s'haurà de manifestar clarament:
o està a favor de la llibertat
d'expressió o hi està en contra.

F..N.

PSOE-PSP

La unitat
socialista,

un fet
Avui ja és un fet. La unitat dels

dos partits socialistes d'àmbit es-
tatal s'ha consumat.' Després
d'un llarg procés de negocia-
cions, el diumenge 30 d'abril es
firmà l'acta notarial segons la
qual els que abans eren el Parti-
do Socialista Popular i el Partido
Socialista Obrero Espanol passen
a constituir un únic partit que
porta el nom d'aquest darrer. -

De la importància d'aquest fet
ja n'han parlat els diversos mit-
jans, però no per això hem d'olvi-
dar una sèrie d'aspectes claus. El
nou partit socialista passa a
comptar amb 350.000 militants,
aproximadament, i representa sis
milions d'electors, amb 125 di-
putats al Parlament. És doncs la
primera força política del país,
encara que no ho- sigui parfa-
mentàriament parlant. L'aporta-
ció decisiva de quadres^preparats

en àmbits molt diferents que fa el
Partit Socialista Popular al nou
partit reforça de manera molt no-
table l'opció que els socialistes
han assumit des de les passades
eleccions, l'opció d'alternativa de
poder, d'alternativa de. l'actual
govern.

Des que es fundà, el 1956, el
Partit Socialista dê  l'Interior amb
diferents quadres sorgits del
PSOE, el camí que ha recorregut
el que després seria el Partit So-,
çialista Popular és ric, i la seva
aportació, tant teòrica com en la
lluita unitària contra el franquis-
me, és molt valuosa. Avui.tota
aquesta tradició socialista és al
nou partit.

Els socialistes estem de bo-
nes. I no ho neguem. El secretari
general del PSP> Jorge Enjuto, ja
es manifestà en aquest sentit en
el moment de començar les ne-

gociacions, en una entrevista que
aparegué al número 4 d'aquesta
revista. Avui aquells desitjós
s'han tomar realitats. La transcen-
dència d'aquesta. unió es veurà
pròximament en les eleccions ,al
Senat a Astúries i Alacant, i ja
podem pronosticar per endavant
amb els tants per cent de vots
del que fou el 15-J. Aquest és
l'efecte multiplicador de la unitat
dels socialistes. Una unitat que
no es queda aquí, ja que diferents
col·lectius de la desapareguda
FPS han començat les negocia-
cions o les han augmentat.
Aquest és el cas del Partit Socia-
lista del País Valencià o del Partit
Socialista de les Illes. La demo-
cràcia ha imposat la política de la
realitat i la unitat dels socialistes
n'és una conseqüència.

F. ALTES

La UCD bull
..Últimament s'ha parlat repetidament de la crisi de la UCD. Les Caria-

ries, el País Valencià i Extremadura ha estat tres focus importants del con-
flicte. Però la crisi no és pas més petita a dins de l'estructura central. El
president del grup parlamentari, Pérez Llorca (l'ex F.LP. Pérez Llorca) es
permet de fér crítiques públiques del seu propi partit. Alguns parlamenta-
ris ucedistes es passen les tardes dels dimecres al bar de les Corts o a ca-
sa seva, i malgrat els vots d'ajut d'Alianza Popular perden votacions de te-
mes tan importants com ho són la publicitat d'anticonceptius o l'assistèn-
cia d'advocats als detinguts des del mateix moment de la detenció. El
diputat de Barcelona Ramírez Heredia justifica els seus vots en contra i les
seves abstencions arrib unes raons de consciència que l'honoren. I tot això
a-les portes d'un Congrés que pot portar sorpreses.

De fet, el vicepresident Abril Martorel sembla qué està perdent punts
en la llista dels-bombers d'èn Suérez, i sembla que el president promocio-
narà en Landelino Lavilla perquè aglutini les tan difícilment aglutinables
forces de Unión del Centro Democràtico.

Malgrat que la crisi està agafant dimensions importants, entenc que no
poden agafar de sorpresa a ningú. La UCD, al cap de quasi dos anys de go-
vern, continua essent un partit sense programa. Hi contribueix, a això, i de
manera important, la seva pretesa ideologia de centre. El centre polític en
general és el lloc de confluència dels arribistes amb tots aquells que són
incapaços d'entendre quina ideologia porten.
. Un altre dels fenòmens notables és el presidencialisme del partit. A la
Unió del Centre Democràtic en Suàrez hi mana rtiés, molt més, del que
manava damunt del "Movimiento" quan n'era secretari General, d'aquesta
organització per sort passada ja a raltre,barri. L'únic puntal que té real-
ment la UCD és l'aparat de poder franquista, que heretaren quan ja n'esta-
ven tenint l'usdefruit, i una còpia grollera i poc convincent del giscardisme
francès.

Amb aquesta realitat és lògic que esclatin les crisis. La UCD va ser i en-
cara és un pacte per a governar, un pacte de poder, i cada cop que es trac-
ta de< repartir el pastís vénen les desercions i les lluites intqstines, tal com
està passant ara a Extremadura, a les Canàries, a Alacant, a al mateix apa-
rat central. .

El desencís polític
Crec que al país hi existeix una innegable desencís polític. La setmana

passada invitàvem des d'aquestà mateixa secció a reflexionar sobre l'e-
nuig i la continguda irritació dels manifestants de la Plaça Sant Jaume.
Però hi ha senyals del mateix a tot Espanya. El PNV basc està temptat d'a-
bandonar les seves responsabilitats de govern. Es produeixen escisions a
molts partits que abans es pensaven que redimirien el país, i les bases de
moltes formacions estan inquietes.

Es molt probable que aquest desencís sigui degut al fet que, segons
comes contempli la situació política, a vegades fa l'efecte que en aquest
país no hi hagi passat res. A Portugal, després de la foscor de la dictadura,
van tenir aquell incruent 25 d'abril que va sublimar anys i anys de frustra-
ció i de ràbia continguda davant de tanta infustícia. Aquí no hi ha hagut ni
això.

Però el desencís és un sentiment perillós perquè implicà pessimisme de
cara al futur, Ha realitat ens diu que quan es continua a la bretxa s'acaben
aconseguit coses. Ara mateix, «-

i gràcies a la tenacitat dels partits d'esquerra aquesta setmana s'ha
assolit la despenalització dels anticonceptius i s'ha arrencat, per a qualse-
vol detingut, el dret de ser assistit per un advocat des del moment mateix
d'entrar a comissaria. Fa quatre anys, la posibilitat d'obtenir, la possibilitat
d'obtenir una cosa i l'altra hauria mobilitzat inombrables esforços al car-
rer. El-tema dels anticonceptius ha comportat una de les lluites més im-
portants de tots els moviments feministes de les últimes èpoques. Moltes
persones pagaren multes o perderen llurs passaports per haver demanat
coses menys importants que l'assistència dels advocats des de la deten-
ció.
- Aquí, és veritat, no ha canviat quasi res. Però precisament per això que-
den encara moltes coses per canviar. I victòries parcials com les que hem
comentat són les que han d'animar-nos a fer que, amb l'esforç i j'ajudade-
tots, es pugui per fi fer girar la truita. D'ocasions no en falataran.

Barca entre cantonades?
Des de L'HORA SOCIALISTA hem sostingut moltes vegades que en el

terreny esportiu, i més concretament el futbolístic, ca|ia procedir a un can-
vi de mentalitat relativament al Barca. El "més que un club", dèiem, havia
de convertir-se en "el millor club".

Però, les coses estant anant d'una manera que —si més no durant unes
dies—; encara han de ser les actituds polítiques les que prevalguin. Les
eleccions d'aquest dissabte, la campanys de les quals va començar amb
un to de normalitat realment esperançador, han estat polititzades a última
hora i de forma sorprenent pel candidat José Luis Núnez.

Des del meu punt de vista el constructor Núnez és el cas típic de l'home
que "ja ha(fet els calers" i ara vol el poder. Ha posat els ulls en el Barca
com els hauria pogut posar en un escó de les Corts, en una alcaldia o en
una agrupació d'empresaris. Aquestes actituds personals sense ideologia
aparent després acaben polititzant-se i sempre vers la dreta. En el cas del-
Barca, tanmateix, no es pot dir que en Núnez s'hagi polititzat cap a la dreta
sinó, beri'clarament, que el destructor de les cantonades de Barcelona ha
fet un pacte amb el "bunker". Només cal fer una repassada de la llista de
la seva hipotètica junta, on figuren diversos homes d'Alianza Popular i ni
més ni menys que en Chemari Porcioles, fill del nostre il·lustre ex alcalde,
cosa que aclareix suficientment la postura obertament bel·ligerant contra
l'Arino que ha adoptat "El Noticiero Universal".

La candidatura d'en Núnez té una altres dos motius importants per a no
votar-la. El primer és el frau de l'anomenat

"candidat de la grada", el tal Casal, qui, després d'una campanya que
hauria pogut ser populista, ha resultat ser excessivament demagògica, ja
que en pactar amb el constructor ha revelat que los seves autèntiques in-
tencions eren de passar a veure els des de la llotja i sense pagar, deixant
que la resta dels socis de base —els que l'havien de defensar— continues-
sin veient el partit des de general.

El darrer motiu és l'oportunisme: De cop i volta, la candidatura d'en Nú-
nez s'ha tret de la màniga un secretari tècnic, un entrenador i un jugador
brasileny, que són "noms que poden enlluernar més d'un soci. Aquestes co-
ses només s'improvisen pactant amb els intermediaris, í això és el que ha
fet en Núnez amb en Minguella, i així, doncs, votar el constructor vol dir
regalr-li uns quants milions l'any al tal Minguella. Des d'aquesta revista
hem volgut mantenir la neutralitat. No hem volgut promocionar cap candi-
dat perquè enteníem que el soci tenia opcions de sobres pera escollir. Pe-
rò tampoc no estem disposats perquè el primer club català caigui en mans
d'un especulador, d'Alianza Popular, d,un grupet d'oprotunistes i d'un in-
termediari disposat a incrementar els seus bitllets verds jugant amb els
colors blau i grana.

PERE ORIOL COSTA
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Ara fa deu anys

Aquell maig del 68
No va ser la fi del món, però més d'un va creure que

sí que l'era. Mitja Europa passava unes convulsions re-
volucionàries que ni els més vells en recordaven d'i-
guals. No va ser la fi d'una època, però sí el ter-
ratrèmol que va sacsejar els fonaments d'una societat.
Va ser una explosió popular, va ser un esclat revolucio-
nari. Va ser el maig del 68.

França, el país
revolucionari per
excel·lència

Si no van canviar gaires coses,
de fet tampoc va tornar a ser tot
igual que abans. El 1968 va ser
un any molt especial; els tancs
soviètics frustraven una esperan-
ça, l'esperança de la primavera
de Praga; Johnson, el president
nordamericà, plegava de la políti-
ca després d'haver estat el gran
defensor dels atroços bombar-
detja ments:,.spbje_.,eJ..:yiejnamiv.L·._
precisament aquesta guerra ja
entrava en una recta final que
només es podia acabar d'una
manera: amb la victòria del
poble, v •, : >

Però el 1968 va ser especial

Les vagues i accions d'estu-
diants a França es produïen des

de ser la ciutat on la revolta dels ' de feia dos anys, ja. Però allà on
estudiants, un cop traslladada a
Europa, va tenir per primera ve-
gada característiques importants.
La SDS, organització juvenil de la
socialdemocràcia, després d'un
procés de transformació ideolò-
gica, fou exclosa del partit el
1961: A partir d'aquell moment
la majoria d'estudiants alemanys,

^gye .estaven ^organitzats.,, en la.,
SDS, es radicalitzaren, progres-
sivament. El 1966 començaren,
amb una certa importància, les
lluites estudiantils. La Universi-
tat Lliure De Berlín té un paper.
destacat en aquests inicis. Les

per una cosa determinada, per -manifestacions dels seus estu-
les revoltes d'estudiants que es
van desenrotllar per tot el món,
especialment à Europa, i que tin-
gueren llur clímax a la capital
francesa, París, als establiments
universitaris í a les fàbriques, i
per tot el territori francès.

La revolta dels estudiants
<>On s'ha de situar el principi

d'allò que més tard va ser el 68?
Es molt difícil de precisar. Les re-
voltes dels estudiants al món oc-
cidental després de la segona

. guerra mundial tenen un caràcter
esporàdic i no registren la impor-
tància d'allò que més tard seria el
68. El 1957 els estudiants d'ar-
quitectura de Turí ocuparen la fa-
cultat protestant de la introduc-
ció de l'examen d'estat. L'abril
del 1966, a Roma, després d'ha-
ver matat els neofeixistes un es-
tudiant, els seus companys varen
ocupar l'Ateneu i obligaren el
rector a dimitir. Són fets puntuals
i que no tenen la importància
d'una acció continuada. Acció
com la que revesteix l'actitud
dels estudiants de la universitat
americana de Berkeley la tardor
del 1964. En una societat com
l'americana els estudiants no po-
den protestar del seu nivell de vi-
da, les protestes comencen pel
dret dels estudiants d'exposar les
seves idees a les aules, idees
que, evidentment, no plauen a
les autoritats acadèmiques en tot
allò que es refereix a la política
exterior del govern, i més concre-
tament a la guerra del Vietnam.
Els estudiants han de sortir al
carrer, es produeixen els afronta-
ments amb la policia, carò no no-
més amb ells; els estuaiants s'o-
posen també a una societat que
no els entén i no els considera, la
societat americana està preocu-
pada pel nivell de vida i com que
els estudiants posen en qüestió
aquest nivell i el contraposen a la
qualitat de la vida, són rebutjats.

•La seva lluita, malgrat tot, no se-
rà estèril, àmplies capes de la so-
cietat americana començaran a
qüestionar-se la presència ameri-
cana al Vietnam i es declararan
contraris a la guerra. Són les pe-
tites consecucions d'una lluita
que malgrat que no acabi amb
victòria va servir per alguna cosa.

Els fets es traslladen à
Europa

A Berlín li correspon Thònor

diants són les més violentes, i el
nivell de les seves discussions
polítiques el més alt (hi intervin-
gueren en Marcuse, en Tau-
vew...). Les visites de Tshqmbé i
Humphery són ocasions perquè

.els estudiants surtin al carrer i
manifestin la seva repulsa. El
1967 el Sha de Pèrsia visità
Alemanya: uns quants milers
d'estudiants es van llançar al car-
rer per tal de manifestar-li llur.re-
pulsa, la policia carrregà violen-
tament i l'estudiant Ohnersorg
caigué abatut per les bales de la
policia. L'abril es va produir l'a-
temptat contra el màxim dirigent
del moviment dels estudiants, en
Rudi Dutschke, i una ona de ma-
nifestacions es va estendre per
Alemanya i tot Europa. ..*

Els estudiants alemanys esta-
ven enquadrats principalment en
l'organització juvenil de la social-
democràcia; la seva transforma-
ció ideològica els féu acostar-se
als postulats de "l'espartakisme",
recuperant així la tradició de Ro-
sa Luxemburg. En una societat
com l'alemanya on els treballa-
dors gaudeixen d'un nivell de vi-
da alt, i on les seves organitza-
cions polítiques i sindicals —con-
trolades per la socialdemocrà-
cia— no responen a un interès
per canviar la societat sinó qui
s'han convertit en simples agents
reivindicatius, la lluita dels estu-
diants no tindrà l'ajuda i la trans-
cendència que més tard va tenir
a França. .

van adquirir caràcters de revolta
fou à Nanterre, més concreta-
ment a les facultats de Sociolo-

. gia i Psicologia. El 1967 esvpro-
' dueixen els primers encontres
amb les autoritats acadèmiques,
en haver exigit els.estudiants una
participació més gran en la ges-
tió dels centres. El primer des-
acatament es produí quan els es-
tudiants van envair els edificis
destinats als joves; l'instigador
de tots els successos és un jueu
alemany anomenat Daniel Cohn-

• Bendit; les amenaces d'expe-
dients i expulsions són la respos-
ta de les autoritats acadèmiques.
El febrer del 1968 es produí la
primera manifestació davant del
rectorat de Nanterre, per primer
cop carregà la policia, i ho va fer
amb una duresa considerable.
Les idees esquerranes que els
animaven de bon començament
han evolucionat progressivament
vers un neo-anarquisme. Les va-
cances de setmana santa relaxa-
ren un. moment el dinamisme del
moviment dels estudiants, però
ja s'ha establert el contacte amb
la Sorbona, tradicionalment més
moderada que Nanterre. En tor-
nar a les classes es procíuí l'a-
temptat contra Rudi Dutschke a

.Alemanya, i es van celebraries,
manifestacions de solidaritat. Al-
hora van començar les discus-
sions sobre la validesa dels exà-
mens i dels plans d'estudis (la
majoria importats literalment
dels Estats Units). Davant de les
amenaces de l'extrema dreta ès
creen els comitès d'autodefensa i
la violència surt al carrer. El 7 de
maig el general DeGaulle mani-
festà que desaprovava la violèn-
cia, però ja era tard, els CRS ja
estaven reprimint els manifes-
tants amb una violència fins a
aleshores inusitada. Els sindicats
i les organitzacions polítiques
d'esquerra, davant del tomb que
estaven prenent els esdeveni-
ments, van decidir d'intervenir-hi.
El moviment dels estudiants,
malgrat l'oposició dels sindicats;
havia penetrat eh el moviment
obrer.

? ' •'
i! i.*'
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Res no va tornar a ser igual després d'aquell maig de 1968

Daniel Cohn-Bendit: el grup d'esquerranistes de Nanterre evolucionà,
cap a un neoanarquisme

Les organitzacions sindicals. van
decidir de protestar contra el po-
der personalista d'en DeGaulle i
contra la brutalitat dels CRS. El
13 de maig la CGT, la CFDT i al-
tres organitzacions sindicals con-
vocaren una manifestació que va
tenir un èxit que va sorprendre
els mateixos convocadors. Els es-
deveniments adquireixen un de-
senrotllament que ja serà molt
difícil dè parar. El 14.de maig els
obrers de la fàbrica Sud-Aviation
ocupen la fàbrica i declaren l'au-
togestió. Llur exemple serà ràpi-
dament imitat per centenars de
milers de treballadors, el 18 de
maig ja hi havia 6 milions de va-
guistes, xifra que es doblà al cap
d'una setrhanà.-

La fi d'una aventura ~

Les organitzacions obreres es
trobaven desbordades, no es
tractava pas de reivindicacions
laborals allò que ara exigien els-
obrers, demanaven l'autogestió,'
la democràcia de base, el rebuig
de les ordenacions laborals del go-
vern; el comitè nacional de.la
CGT havia perdut completament
el control dels seus afiliats, i en

aquests moments es plantejaven
ja si encarrilar la vagà que havia
arribat a ser revolucionària cap a
postures simplement reivindicati-
ves. A partir d'aquest moment les
organitzacions obreres comença-
ren a negociar amb él govern i
amb la patronal, les negociacions
es limitaven al pagament dels
dies de vaga, la retirada de les or-
denacions laborals del govern i
l'augment del salari mínim, la re-
ducció d'hores de treball, la jubi-
lació i els subsidis laborals.

. Els dirigents obrers van co-
mençar a reclamar que es tornés
a treballar, quan els pagesos ja
s'havien unit a la vaga, però ja no
són més que les raneres de la se-
va f i ; lentament es comença a re-
començar la feina, i la calma i la
-tranquilitat tornen a regnar al
país. >.

Malgrat que les grans mobilit-,
zacions del maig del 68 no varen
obtenir, els objectius que s'havien
proposat .el cert és que, malgrat
tot, res no va tornar a ser.igual, ni
en els partits d'esquerra,nia les
Universitats ni a les fàbriques des
d'aquell maig del 1968: •:"

; . F.-NAVARRO
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Quan "tot era possible"

Breus reflexions
sobre sobre un maig
viscut

El moviment del Maig francès de 1968 comença
gairabé per sopresa, s'extengué ràpidament amb
una intensitat que commogué tot el país, totes-les
classes socials i les estructurés de l'Estat, i morí ofe-
gat per manca- de sortides polítiques.

Abans de Marg, diversos símptomes reflecteixen
el malestar latent entre els treballadors i la Universi-
tat. El país sofreix les conseqüències d'un llarg
període d'austeritat econòmica. Els estudiants s'en-
fronten constantment amb grups d'extrema dreta i
es manifesten a favor del Vietnam, llavors en plena
guerra. Els grupusculs revolucionaris proliferen. Una
recopilació històrica publica recentment descriu així
el començament del moviment de Maig, moviment
que contadíssimes persones —es podrien cometar

'amb els dits d'una mà—havien previst: -

- "Fins a la fi del mes d'Abril
del 68 —diu la revista— la
guerrilla que enfrenta els mili-
tants d'extrema dreta als estu-
diants d'extréma esquerra no-
més interessa, excepte a la
Universitat de Nanterre (a les
afores de París), a les minories

.actives. El 3 de Maig, amb l'o-
cupació de la Sorbona per la
policia, l'enfrontament canvia
brutalment de contingut."
. - "La rebelió dels estudiants
gaudeix de la simpatia oberta
de la majoria de la població .
A partir del 8 de Maig mili-
tants obrers i pagesos, cada
dia més nombrosos, es solida-
ritzen amb la rebelió universi-
tària que, finalment, pendrà
un.caràcter insurreccional".

Síntesi breu però justa, gue
correspon a les impressions
dels. qui visqueren aquelles
inoblidables jornades..

Mentre un clima de guer-
ra civil s'extenia pels barris
populosos de Saint Michel i
Saint Germain, on les~ bar-
ricades i xocs es contaven ca-
da dia per dotzenes, el cap.de
l'Estat i del Govern eran fora.

Quan Poimpidou tomà a
París, per calmar la febre estu-
diantil ordenà que les forces
repressives abandonessin la
Sorbona, deixant-la en mans
dels estudiants.

El mateix dia, les organitza-
cions oolítïques,x sindicals i
universitàries d'esquerra ha-
vien convocat la primera ma-
nifestació obrers-éstudiants
des del començament del mo-
viment. Fou difícil '. El Partit
Comunista era hostil des del
primer moment a una movi-
ment que no controlava i per-
turbava la seva política, més
moderada. Però davant la
pressió popular cedí.

La manifestació, una de les
més importants i espectacu-
lars que París havia conegut
els darrers anys, havia de
passar davant de la* Sorbona,
ocupada ja pels estudiants* A
les finestres, portes, terrats de^
la coneguda universitat, les
banderes nacionals havien es-
tat substituïdes per d'altres de
vermelles o negres. -

Els obrers desfilaven justa-
ment davant de la Sorbona

per milers i milers, s'aplaudien
mútuament "amb els estu-
diants, saludaven puny enlal·
re. Es impossible, es comenta-
va al voltant nostre, que un
esdeveniment com aquest no
tingui repercussions a les fà-
briques. Jues Moch, antic mi-
nistre socialista de Governa-
ció, pronosticava: "No hi ha
res més contagiós que l'ocu-
pació de fàbriques pels obrers.
Si una comença, d'altres se-
guiran ràpidament".

Moch no s'enganyava. -
Quan els obrers de la fàbrica
Renault de París l'ocuparen
seguint l'exemple del obrers
de Nantes/fou com un crit de,
aneu-hi! En dos o tres dies
milers de fàbriques eren ocu-
pades per tot el país, així com
els mitjans de transports; es-
tacions, trens, metros, línies
d'autobusos. La vida econò-
mica i financera dèl país que-
dà paralitzada i els cotxes par-
ticulars deixaren de circular
per manca de gasolina. Ràdio,
televisió i diaris escapaven en
gran part al control del govern
ó dels patrons. Al mateix

_ temps; la, desorientació, i de
vegades el pànic, s'ilfiltrava en
l'aparell de l'Estat i en els mi-
nisteris.

L'ambient del carrer era ex-
traordinari, mai vist. Les aspi-
racions, els neguits, els senti-
ments, les opinions o els "com-
plexes de cadascú, ofegats
durant-anys, sortien a la su-
perfície com un torrent impe-
tuós. Per tots els carrers, pla-
ces u placetes de París, a les
boques dei metro, florien car-
tells murals o mòbils amb tota
mena d'inscripcions i reivindi-
cacions, sovint acompanyats
de dibuixos imaginatius. El
poble de París s'allibera per
la Raraula. Una vertadera revo-

£/s C/?S varen reprimir brutalment

lució cultural que, al revés de
la xinesa, era totalment es-
pontània.

El centre principal de dis-
cussió era, però, la mateixa
Sorbona convertida en fòrum
permanent. .Intel-lectuals/polí-
tics i sindicalistes, científics i
delegacions obreres de les fà-
briques prenien la paraula en
mig de centenars i, de vega-
des, milers d'oients qüe tam-
bé intervenien quan volien.
D'altres grups més restringits
discutien problemes més con-
crets en sales a part. Els emi-
grats o refugiats polítics tam-

, bé tenien sales a la seva dis-
posició: catalans i amics de
tot l'Estat espanyol es mostra-
ren aquells dies molt actius.
Els patis-de la Sorbona esta-
ven ocupats per nombroses
parades de llibres i revistes i
s'hi podien obtenir les publi-
cacions dels exiliats de casa
•nostra, entre moltes altres. El
moviment de Maig estudiantil,
internacionalista i igualitari,

Aforismes de maig a maig (1968-78)
Àl Maig del 68 començaren a tremolar les burocràcies políti-

ques i sindicals. LLur fonament ideològic es moria. Però encara be-
lluguen. Aguna cosa havia d'haver-hi en elles de prou arrelat al ter-
ra de la història que els utòpics dels moment no/havien sospitat.

Si alguna lliçó va donar el maig francès^ va ser "que mai més el
partits d'esquerres rio podrien conduir llurs processos interns en
nom del restabliment de l'autoritat —ni que fós de l'autoritat demor
cràtica. -

S'ha après aquesta lliçó?

Si alguna lliçó va donar aPmaig del 68 és que mai més els par-
tits d'esquerres no podienconduir llurs debats interns a cop de ci-
tes dels clàssics —una altra forma d'autoritat: l'autoritat dels tex-
tos. , - \ , --

7 S'ha après aquesta lliçó? -

* Si alguna lliçó va deixar el maig francès és que els treballadors,
els estudiants, les dones, els marginats i les minories-nacionals ex-
pressen llurs1 interessos i idees de moltes i molt variades maneres;
que cada treballador o grup de treballadors es el suport d'una colla
de determinacions diferents; que per tant no existeix ni pot existir
una ideologia proletària, sinó diferents, i a voltes contradictòries,
idees populars; i que. en conseqüència no existeix ni pot existir el
partit dels treballadors, l'amo de la ideologia correcta, sinó diverses
síntesis possibles de les contradiccions que es donen dintre^del
poble. . . ,

." Els euro-comunistes han trigat exactament 10 anys a prendre'n
nota. ,- • N .'

Si alguna lliçó va deixar el maig francès es que el secret es la llei
de la dreta i la informació la llei del poble; que la política antiga es
basava en la sopresa i la política nova s'havia de basar en la credi-
bilitat. ""•'. -,- - - .-:• - . "' • " . . . •

Han après aquesta lliçó els grans partits d'esquerres, amb llurs
comitès centrals, congressos i consells generals tan tancats, a ve-
gades, com els conseíls d'administració o les negociacions d'alta
política, en les quals/com es sabut, es parla majorment del temps i
dels entremessos?

Han après aquesta lliçó aquells grans partits d'esquerres en els
quals, a manca de portes obertes, les "filtracions" constitueixen el
monopoli dels polítics ben situats i prou hàbils per a conservar l'a-
nonimat? I els periodistes que fan aquest mercat especulatiu? A
qui afavoreix el binomi "portes tancades-filtracions"?

Si alguna lliçó—i ja son prous—va semblar que es podia extreure
del maig del 68, és que les qran centrals sindicals no es poden dor-
mir a la palla. Que les seccions sindicals son tant importants com
els comitès d'empresa i l'assemblea d'empresa, i aquestes tant im-
portants com les primeres: sense seccions sindicals (en Çarlos Fer-
rer prou que ho sap) no hi ha moviment de conjunt front a la patro-
nal, no hi ha mediació ideològica, no hi ha capacitat de resistència
en els moments de refluxe; sense delegats elegits i revocables no
hi hauria capacitat de resposta en els moments àlgids, ni avenços
puntuals importants en la correlació de forces, ni acceleració de la
consciència política de la base. .

Han après aquesta lliçó els. sindicalistes comunistes quan ac-
cepten eleccions sindicals sense llistes sindicals? Han après
aquesta lliçó els sindicalistes socialistes i comunistes que no res-
pecten l'espontaneïtat organitzativa unitària en determinats mo-
ments i determinats sectors sense tradició sindical ideològica?

Al Maig del 68 van morir al mateix temps, dos enemics ir-
reconciliables: l'obrerisme i el leninisme. Descansin en pau~

PASQUAL MARAGALL

abolia tota mena de discrimi-
nació nacional i una de les se-
ves consignes més populars
era: "Emigrats i francesos el
mateix combat".

Cap a finals de Maig, des-
prés d'arribar a punts de gran :
tensió on semblava que l'Estat
s'ensorrava, el moviment,
mancat de sortides polítiques,
comença a decréixer. La sim-
patia inicial d'una part de la
població minvà. Els sectors
més conservadors aixecaven
el cap. El Govern, que durant
varies setmanes havia reculat,
emprenia la contraofensiva
política i al carrer.Xa vaga ge-
neral i fes ocupacions de fabri-
ques foren desviades cap a
reivindicacions profesionals,
indispensables certament, pe-
rò molt per sota del que era
possible Es creava una nova
situació política.

Ara, deu anys després del
Maig francès, hi ha gent inte-
ressada a fer-nos creure que
no era possible cap canvi
polític fonamental. Pura espe-
culació. Fem un balanç llam-
pec. Tot l'aparell econòmic del
país i els'centres vitals de co-
municació controlats • pels
obrers i els tècnics. Les finan-
ces paralitzades. Pànic i des-
orientació a dalt. Una.tropa re-
cepctiva al que passava al car-
rer. La llista de lescohdicions
dites "objectives" favorables a =
un canvi és llarga. Que calia
més? Que les forces d'esquer-
ra, i particularment el Partit
Comunista i la central sindical
que controlava la C.G.T. vol-
guessin tirar andavant. Així ho
creuen la majoria dels testi-
monis de l'época i ho han re-
conegut els historiadors de
procedència més diversa.

El Maig francès acabà amb
una desfeta aparent de
l'esquerra però des de llavors
la fesonomía de França can-
vià. Sorgiren i creixeren els
moviment ecologestes i d'alli-
beració de la dona. S'aprova-
ren lleis sobre l'abonament i
les mètodes aconticonceptius.
Els tabús sexuals s'esmicola-
ren. Es popularitza l'idea de
l'autogestió i de la democràcia
directa i

Res no fou més com abans
. del Maig. ; . " ' , ' .

C.ROSA

L'Hora Socialista/



Un sumari obert en 1970 i encarà no tancat

Al moll de Sant Beltran, en un d'aquests indrets
poc coneguts de Barcelona, s'aixequen- uns dipòsits
on encara hi ha oli adulterat. Un oli adulterat les con-
seqüències del qual varen arribar al Tribunal Suprem
en demanar el processament d'un ministre i que supo-
saren molt paper imprès al voltant del tema fins 1973,
quan es va autoritzar a vendre l'oli adulterat perquè la
collita d'aquell any havia estat fluixa..

El sumari que s'obrí pel maig de 1970 a un jutjat
de Barcelona segueix obert, mai no s'ha vist el procés,
i d'ací a dos anys haurà prescrit i mai no es podrà,
veure, segons estableixen les lleis penals d'aquest
país. . ,

Grassa de porc a la nevera

Per a explicar, els orígens de
la història res millor que seguir
els articles i informes que publi-
cà entre 1071 i 1973 el periodis-
ta Josep Martí Gómez.

Va arribar oli als dipòsits de
l'empresa Derhagrisa, al port de
Barcelona, i com sempre es
prengué un tub per fer l'anàlisi
corresponent. El tècnic encarre-
gat no pogué fer-ho aquell final
de setmana, perquè se n'anava
fora, i va guardar el tub a |a ne-
vera. En tornar va . trobar que
s'havia format una capa de grasa
en fa superfície. Analitzada fa
capa resultà ser grasa de porc:
l'oli estava adulterat.

L'oli i la grasa de porc tenen
una composició química sem-
blant, però aquesta és molt més
barata. Pot dir-se que fent una
barreja a consciència, hom pot
guanyar unes 50 pessetes per
quilo d'oli. L'olfat, quan es fre-
geix o cuina amb l'oli adulterat,
prou que. • s'adona que l'han
venut oli no massa bo, però...
D'altra banda, l'oli es congela a
temperatura més baixa que la
grassa, un cop dissolta, i per això
aquell fi de setmana es descobrí
el pastís.

El 4 de maig de 1970 el jutjat
especial què es creà per l'adulte-
ració de l'oli decidí intervenir l'oli
dels dipòsits del port de Barceló- .
na. Eren gairebé quatre milions
de quilos: exactament 3.941.567,
dels quals la major part es guar-
daven als dipòsits de Demagrisa
i fa resta en dipòsits de la firma
Sadesa.

Un "senorito andaluz",
processat

Les investigacions sobre l'ori-
gen de l'oli varen senyalar que
procedia d'Andújar, en la provín-

cia de Jaén, concretament d'una
• firma el director de la qual era el
senyor Gonzàlez Miranda, contra
el qual es dictà auto de processa-
ment i se'l va empresonar, tot
just 40 dies.

Va sortir amb una fiança de
mig milió de pessetes i" va posar
el cas en mans de l'advocat bar-
celoní Tomàs Espuny. L'acusació
contra Gonzàlez Miranda es ba-
sava en que havien trobat mos-
tres d'oli adulterat als trulls que-

1 havien servit per a guardar l'oli
que ara era als dipòsits del
port, oli que havia comprat com
cada any fa a diferents propieta-
ris la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, més
coneguda com la CAT, el més
important monopoli estatal en
matèria d'alimentació.

L'advocat de Gonzàlez Miran-
da va argumentar que.era impos-
sible dictaminar si aquelles mos-
tres corresponien a aquell oli
tant de temps després com
havia passat entre la sortida
de l'oli i el descobriment de
l'adulteració a Barcelona. A més,
les mostres les tragueren uns
inspectors pel seu compte, quan
és vigent una llei de 1908 se-
gons la qual la recollida de mos-
tres per a qualsevol anàlisi "ten-
dra efecto siempreante el dueno,
representante o dèpendiente o
ante testigos, si se negaran a in-
tervenir los anteriores".
' El Consell de Ministres, én
febrer de 1975, va deixar sense4

efecte l'expedient obert al Minis-
teri* de Comerç sobre aquest cas,
considerant que les proves apor-
tades no eren prou contundents.

Queda, tanmateix, el procés
obert contra el senyor Gonzàlez
Miranda i les conseqüències que
tingué, que aleshores fins i tot un
periodista agosarat com Martí
Gómez va haver d'explicar qua-
si en clau. I no per la seva volun-
tat.

Demanaren processar al
ministre

En unes quartilles de les em-
prades als diaris hom pot llegir,
escrit a màquina:

"Según nuestros informes, se
considera en dicho;dictamen la
necesidad de investigar judicial-
mente la conducta de la persona
que desempenó el cargo de Co-
misario General de Abasteci-
mientos y Transportes con ante-
rioridad al actual titular, y que ac-
tualmente ocupa el cargo de mi-
nistro de Comercio. Idèntica so-
licitud se manifiesta respecto al
actual Comisario General, sobre
el que pesa una acusación de
prevaricación.

El martes mas".
El dimarts no va surtir res

més, perquè aquest tros ara
transcrit, degut a Martí Gómez,
ja no va veure la llum a "El Co-
rreo Catalàn". 1972 no era en-
cara un any per a "tirar de la
manta" en un cas on surtia un
ministre.

El cas era portat pel jutge Ro-
dolfo Soto, que un temps des-
prés marxaria a Tenerife, ori pro-
cessaria l'inspector de policia
Matute per la mort d'un detingut.

Davant les proves trobades, el
jutge remeté el sumari al Tribu-
nal Suprem perquè examinés
la conveniència d'obrir sumari a
una persona amb dret a fur, com
era- un ministre. Considerava el
jutge que calia obrir aquest su-'
mari per a seguir la investigació.

Va passar temps, es feren al-"
gunes diligències, però el cas de

l'oli adulterat de Barcelona, que
mentrestant havia sumat 2.500
folis, quedà com encallat.

Les responsabilitats
de la CAT

Fins on va ser investigat, que-
dà demostrat que l'oli d'Andújar
havia estat buidat per camions
de Koipe, contractats expressa-
ment per la CAT, i traslladat a
Barcelona. De les investigacions
va restar més o menys clar que
hi havia diverses maneres d'obrir
els precintes que duien els ca-
mions, fins i tot sense que es no-
tés, i per tant procedir a l'adulte-
ració.

Tanmateix, la CAT havia in-
vestigat i dirigit les acusacions
contra Gonzàlez Miranda. Era,
però, la CAT una part ben inte-
resada en la qüestió.

. Què és, però, la CAT? La CAT
va néixer el 10 de març de 1939
amb el propòsit de controlar els
principals aliments —pa, carn,
llet, etc— del país, cosa que va
fer des del 1941, en una situació
tan precària com la posguerra.

El delegat de la CAT a cada
província és el governador civil,
i s'anomena un subdelegat amb .
gran poder sobre la distribució
d'aquests queviures bàsics. Tots
els magatzemistes procuren es-
tar-hi bé, i com els magatze-"
mistes els botiguers. La CAT dis-
posa d'inspectors que poden .
multar, retirar concessions... És
un organisme autònom dintre del
ministeri de Comerç, un organis-
me el titular del qual pot arribar

Encara queden milers de quilos d'oli adulterat amb

grassa de porc en uns dipòsits del moll

. a ser ministre, com fou el cas
d'Enrique Fontana Codina. " -

Amb oli des de petit

Enrique Fontana Codina va
néixer a Reus en 1921. Advocat-
de professió, es bellugà entre olis
des de petit, puix que el seu pare
tenia un negoci d'exportació
d'olis. Negoci que amb el temps
Fontana es vendria.

* En 1962 va arribar a ser direc--.
tor de consum de Ja CAT i-tres
anys més tard era ja comissari
general. A l'ombra de López Ro-
dó, gran amic seu, i de la tecno-
cràcia opusdeista, Fontana acon-
seguí primer ser procurador en
Corts per Tarragona i després el
Ministeri de Comerç en 1969. '

De 1969 a 1973 ocupà el
càrrec. En 1972, però, esclataren
els escàndols de l'oli de Redon-
dela —milions de litres desapare-
guts— i del'portde Barcelona.

Hi ha qui diu que hi havia pode-,
rosos motius per a eliminar a
Fontana del Ministeri. La seva
carrera política quedà en via
morta un cop cessat en el càrrec.

Sobre e l ' casj de Redondela
s'han escrit molts articles-denún-
cia. i s'hari contabilitzat cinc
morts al seu voltant, però no s'ha
esbrinat fins el final tot el que hi ,-
havia darrera. Sobre el cas del
port de Barcelona!..

L'oli ara ' .

En novembre de 1973 la CAT,
demanà permís un cop més per
a vendre l'oli adulterat. Assegu
rà que era bo per consumir, que
es farien les oportunes anàlisis,
que es vendria a preu més baix.'

S'autoritzà lavenda de la ma-
jor part-, però asseguren fonts
dignes de crèdit que encara en
queden entre 300.000 i 400.000.
quilos als dipòsits de Demagrisa. -

L'óli, que la CAT havia com- \
prat a 32 pessetes, el vengué a
52. Els magatzemistes, obligats

a comprar oli adulterat, decidiren
ellst també pel seu .compte com-
prar-ne en altres llocs, aprofitant
el moment. 3
-; "L'oli adulterat —ha explicat
un expert en alimentació— no erà

<cap novedat. Li puc assegurar
. que durant més de vint anys s'ha
venut oli adulterat. Si hom fes
una jnvestigació sobre on anava
a,parar la grassa de porc..."

• ; Oficialment, la principal com-
pradora de grassa de porc, com
de tants~ altres aliments, és la
CAT.-S'ha obert, però, alguna in-
vestigació sobre la CAT?^ Hom
tem que no.

fHom assegura que dins de
'poc la CAT desapareixerà. Mono-
poli típic de l'autarquia que seguí
al-1939. no té avui cap sentit de

seguir existint. - Tanmateix, els
enormes interessos en joc fan
preveure que la seva desaparició
comporti solament una transfor-
mació a l'estil de les que fa la re-
forma d'UCD, ja que es parla de
la creació d'un Institut de Comer-
cialització Interior destinat a la
regulació del mercat.1

Investigar la CAT a Barcelona,
on el subdelegat fins l'any passat
i el cap d'inspectors arribaren
pràcticament amb els-anys de la
posguerra no fora sobrer.

El sumari dorm

Els 2.500 folis d'un dels su-
maris més importants oberts a
Barcelona en els "anys setanta

-segueix esperant. Si no es cele-
bra aviat el Judici, dins de dos
anys pot prescriure el delicte, o
sia quan es compleixin els deu
anys que marca la llei. \

Caldria desitjar abans que el
ciutadà pogués saber algunes
coses ara per ara pendents:

1) Com està la petició de
procesar l'aleshores ministre
Fontana Codina i quina,va ser la
seva participació en l'assumpte?
- ' 2) Era culpable o no el pro-
cessat en el cas, el senyor Gon-
zàlez Miranda?

3) Què es farà amb l'oli que
encara resta_ als dipòsits de De-
magrisa?

4) Quina responsabilitat tin-
gué en l'assumpte la CAT? '

i 5) Qui va adulterar real-
ment?

Preguntes públiques que ara
haurien de tenir pública respos-
ta.

JOSEP M.HUERTAS

>í
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Plantejament polític de
l'ecologisme

La lluita dels plantejaments ecologis-
tes resideix en el canvi d'ÒDtina Dolítira
que imprimeixen en les seves anàlisis
globals de l'actual realitat de la societat.
Aquest simple fet, que una anàlisi mar-
xista mínimament correcta hauria de
portar a terme, diferencia en profunditat
les estratègies dels partits tradicionals
d'esquerra en relació amb la filosofia
que planteja el moviment ecologista,
cada cop més assumida per l'esquerra
extraparlamentària.

Els moviments ecologistes de base,
més o menys radicalitzats, populars, no
cauran en la temptació integracionista
d'erigir-se en partit polític, de la mateixa
manera que no s'automarginaran de la
lluita social fent-se passar per sectorials,
simplement. La prova de tot això és la
força amb què les lluites ecologistes de
tot l'Estat espanyol estan manifestant-
se, provocant problemes al Govern, a les
forces monopolistes i als mateixos po-
lítics, que se senten desbordats davant
de tanta i tan justificada contestació
popular que difícilment pot canalitzar-
se i difícilment pot ser satisfeta per la
senzilla raó dels pactes internacionals a
què es veuen sotmesos.

L'ecologia és la ciència que estudia
la relació dels homes amb el seu entorn.
Quan aquesta relació s'esquerda, per
la senzilla raó que els equilibris na-
turals poden trencar-se en qualsevol
* moment, surten espontàniament aquells
grups humans que en un primer estadi
miren de restablir l'harmonia que una
agressió desmesurada ha produït en
l'anomenat ecosistema. Aquest procedir
és el que està passant actualment a
l'Estat espanyol, on les distintes comu-
nitats afectades per centrals nuclears,
autopistes, expropiacions salvatges,
priyatitzacions de terres, concentració
demogràfica excessiva, etc.', es defen-
sen com poden d'aquestes i altres
agressions al medi natural infligides per
l'actual sistema econòmic imperant,
ajudat fins ara per un sistema polític as-
fixiant posat al servei dels grans grups
financers que han actuat al llarg de qua-,
ranta anys amb tota impunitat.,

El moviment ecologista és relativa-
ment nou, però si profunditza en els
seus plantejaments a nivell mundial,
com està fent, es convertirà en un mo-
viment profètic i lúcid que diagnosticarà
fàcilment els problemes reals del nostre
món i ajudarà a la reconversió personal
i col·lectiva a través d'una pràctica
assumida diàriament i basada en la justa
apreciació dels recursos naturals que
existeixen ara mateix al planeta, els
quals, com se sap, han estat tan despil-
farrats per les grans potències mundials
i que fins ara —cal reconèixer-ho— no
han estat presos en. consideració per les
classes populars..

, .Aquest temps actual de crisi no ho és
solament de recursos energètics, sinó
de reflexió davant el drama de la desper-
sonalització a què hem estat conduïts.
Tot això ho planteja, ho posa en qüestió
i ho interpel·la l'ecologisme, moviment
de debat i agitació que pot arribar a ofe-
rir anàlisis i mètodes de vida molt més
profunds que els que fins ara ha aportat

el marxisme. Tot això neix, com hem
dit, a partir de la constatació per part
de les mateixes classes populars que
l'actual sistema de creixement econò-
mic basat en una expansió sense límits
ha esgotat ja els seus recursos pel que a
explotació humana es refereix i que
quasi culminà el moviment d'explotació
de la terra, dels elements que la mante-
nen i de les grans àrees espacials.
. A Catalunya, com a nació predestina-
da pel franquisme a sucumbir nacional-
ment, popularment (econòmicament, la
situació de degradació ecològica, des-
prés de quaranta anys d'agressions con-
tinuades al. medi ambient, és desolado-
ra. En aquests moments, un tant per
cent elevat de reivindicacions populars
catalanes tenen com a base la protesta
davant d'una qualitat de vida que està
per terra. En aquests moments, ja no
són tant les proclames polítiques abs-
tractes les que poden movilitzar, sinó la
denúncia dels problemes concrets. A
partir d'aquí, la filosofia ecologista, a
més d'enfrontar-se a l'actual sistema de
mercat, proposa nous mètodes de vida.
Això és el que estan assajant els grups
ecologistes que van naixent à Catalu-
nya, com a conseqüència de les planifi-
cacions territorials i econòmiques que
els grans grups financers, els ministeris
i les multinacionals estan preparant per
a Catalunya amb el fi de conservar i
augmentar el seu poder econòmic.

El repartiment del pastís de Catalu-
nya prossegueix ara amb; les centrals,
nuclears, amb els pantans generadors
d'electricitat que enriqueixen les, grans
companyies i generadors d'aigua que
afavorirà els sectors dominants als
grans centres urbans, en detriment tot
això de la pagesia que exigeix aigua pels
seus regadius, prosseguirà amb els
grans polígons industrials a les zones
agrícoles, on l'assentament és més fàcil
perquè les resistències són menors i les
possibilitats d'expansió més àmplies
davant la realitat d'una macrocefàlia
barcelonina congestionada i proseguirà,

.arrodonint aquest procés, amb la im-
plantació d'una xarxa d'autopistes per
tot el territori, que no servirà de real
comunicació entre les.comarques i els
pobles, sinó per potenciar una sèrie
d'instal·lacions especulatives al voltant
d'aquestes grans vies, en les que socie-
tats econòmiques tenen interessos
enormes, com és de suposar.

Paral·lelament, urbanitzacions, clan-
destines moltes d'elles, prossegueixen,
així com també els polígons residencials
de luxe, els ports esportius per a les
classes altes, la utilització de muntanyes
per a negoci d'empreses privades (cas
de les Gavarres, a Girona, amb la re-
plantació d'eucaliptus, que servirà per a
la fabricació de paper a la Torras Hos-
tench), etc. La destrucció programada
de Catalunya està ja feta, i davant
d'aquest fet, no solament els grups eco-
logistes, normalment pocs i amb una
lluita desigual per endavant, sinó els
grups polítics haurien d'integrar-se de-
finitivament en aquesta lluita anticapi-
talista. " • ' , . , *

XAVIER GARCIA
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L'HORA CIUTADANA
•A Granollers: Francesc Llobet i Cia.j

Com destroçar una ciutat i quedar-se
ben tranquil

Granollers, 40.000 habitants, capital del Vallés
Oriental, ha estat sempre una vila oberta. Però en
les darreres dècades del franquisme—que a nivell mu-
nicipal encara dura— ha estat, sobretot una vila ober-
ta als afers estranys, a la corrupció i a la degradació
ambiental i urbanística. Caldrà agrair algun dia a
Don Adolfo Suàrez que ens hagi obligat a soportar,
durant dos anys més del compte, uns ajuntaments
corromputs i feixistes, que ens deixaran a la misèria.

Des del llunyà 1.962, any
dels aiguats, els destins de
Granollers són regits per un
veterinari, D.Francisco Llobet
Arnan, un home que començà
la seva carrera política al
Frente de Juventudes i ha de- .
mostrat tenir una capacitat
d'adaptació a les circumstàn-
cies remarcable. De fet, l'afir-
mació feta per Josep Pla
que en Llobet era un liberal,
pot ésser certa..., sempre que
hom doni a la paraula el
sentit adequat. Perquè el
passer" "laissez^faire, lais-
ser del batlle de Grano-"
llers, ha consistit en deixar
que, à canvi d'una veritable
destrossa urbanística de la
ciutat, els membres més es-
pavilats de la burgesia local i
algun "parvenú" amb vista,
s'inflessin de duros amb l*es-
peculació'del sòl i els negocis
immobiliaris. La capacitat del
nostre batlle per a fer-se el
distret és extraordinària. Grà-
cies als ulls closos, a les ore-
lles sordes i a la boca tancada
del batlle, alguns personatges *
del seu voltant han pogut fer
feina amb tranquil·litat. Així, al

senyor Novoa, un simple au-
xiliar administratiu estratègi1

cament situat al departament
municipal d'obres, se li atri-
bueix un patrimoni de cente-
nars de milions de pessetes.
L'arquitecte municipal, Baran-

, gé i els enginyers municipals,
Pousa i Puchades, tenen ins-
tàl·ladaaGranollers mateix una
Oficina Tècnica que fa projec-
tes d'obres. Després, com és
natural, aquests projectes sor-

. tits de les mans dels propis
tècnics municipals, no tenen
cap dificultat a l'hora, d'obtenir
la corresponent llicència d'o-
brès. El constructor Leiro (el
de les xemeneies de pedrada
fer la sort de la seva vida el
dia que conegué Llobet. Du-
rant el darrers anys l'hi ha es-
tat encomanada la pràctica
totalitat de les obres d'asfaltat
de carrers, així com la canalit-
zació del riu Congost.

El curriculum del nostre si-
lenciós batlle, està plè de zo-
nes fosques. Per exemple,
l'any 1971, l'ajuntament fa seus
—ningú sap a títol de que— els
terrenys i locals de l'antiga as-
sociació cultural i recreativa

''La Unió Liberal" que, abans
de la guerra civil, aplegava
més de 3.000 socis, la pràcti-
ca totalitat de famílies obreres
de Granollers. Aquests locals
foren expoliats per les tropes
d'ocupació i utilitzats per la

. Falange i, en part/per una em-
presa d'espectacles. Mai nin-
gú ha pogut aclarir on anaren
a parar els diners de l'ar-
rendament de la sala de ball.
' Un /epas de la situació ur-
banística de la ciutat mostra
centenars d'infraccions ur-
banístiques, de tota mida. Ai-
xò sense tenir en compte les
bestieses que, de bell antuvi ja
contenia el planejament de la
ciutat. El Pla General d'Orde-
nació del 1.968, conté una
previsió ridícula d'espais lliu-
res i per a serveis. Pel que fa a
la densificació diré,a tall d'e-
xemple, que front als 75 es-
tatges/ha que permet com a
màxim la vigent Llei del Sòl él
PGOU de Granollers admet
240 estatges/ha a les zones
de "residencial intensiva" i
480!! a la zona d'"eixample".
Mentre el centre de la ciutat
es veu congestionat per un
nombre d'estatges molt supe-
rior al que poden absorbir els
serveis de què disposa, als.
barris els veïns s'han vist obli-
gats a üna contínua reivindi-
cació dels serveis esca mote-
jats al seu dia pels "tècnics" i
"polítics" municipals. " -

El 13 setembre de: 1.977,
"Tele-exprés" en documenta-
da informació, posava a • la
llum pública una mostra de la

Granollers al carrer contra la corrupció municipal

actuació del senyor Llobet.
Segons les investigacions del
periodista, la dona del batlle,
la del constructor Leiro i les de
dos amics d'en Llobet, com-
praren uns terrenys per
7.000.000 de ptes., a l'abril
del 1.973. Al setembre del
75, la meitat del solar fou ve-
nuda a una empresa munici-
pal per 51.875.000 ptes: Un
negoci rodó. L'assumpte fou
denunciat al Jutjat d'Instruc-
ció de Granollers, sense que
de moment hagi estat proces-
sat cap dels interessats en el
"negoci".

Recentament, Granollers
ha. passat per la vergonya
d'ésser protagonista, en certa .

Una sortida provisional als consistoris en crisi

Victòria popular a l'ajuntament d'Anglès
L'ajornament injustificable fde

les eleccions municipals ve com-
portant un seguit de crisis dels
ajuntaments de molts pobles de
les nostres comarques. El divorci
entre els ocupants actuals dels
consistoris i la resta del poble és,
sovint, insostenible, com. ho és
pels consistoris anti-democràtics
la pressió de les forces populars i
democràtiques.

La urgència d'una gestió mu-
nicipal eficaç, la necessitat d'a-
provar plans generals i de rectifi-
car atzagaiades de tot ordre en
els nostres pobles porta a situa-
cions crítiques que, a la vista de
la freqüència de les crisis munici-
pals, és un procés en cadena.

: El cas de la vila d'Anglès a la
comarca de la Selva, és repre-
sentatiu d'aquesta situació caòti-
ca si bé el problema s'ha resolt
momentàniament amb una victò-
ria de les forces populars. Sense
entrar en elsdetallsdel desenvo-
lupament dels fets, val la pena
aproximar-nos al que ha passat a
Anglès car pot servir de model
per a plantejar solucions en si-
tuacions semblants.

^ajuntament entrava eh crisi
—com la majoria dels ajunta-
ments franquistes— el quinze de
juny: el poble havia votat les op-
cions idemocràtiques i esdevenia
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difícil mantenir una gestió muni-
cipal autoritària i sense cap mena
de control. La necessitat de tro-
bar un consens portà al batlle
d'Anglès a convocar els partits
per tal d'aconseguir el seu recol-
zament per a aprovar el Pla Ge-
neral d'Urbanisme de la vila. En
no acceptar les condicions míni-
mes dels partits —per exemple,
que en el treball d'estudi i apro-
vació no hi intervingués part
interessada— s'accentuava el di-
vorci entre el consistori i el poble.
Els partits, davant això, optaren
per no col·laborar.

Al cap d'uns mesos l'ajunta-
ment torna a cridar als partits i,
en no poder acceptar els punts
mínims d'aquests, es precipita la
crisi, agreujada per l'intervenció
de sectors del poble qu&es mos-
tren contraris al procedir de les
forces democràtiques. L'ajunta-
ment d'Anglès dimití, i

- El governador civil va oferir als
partits l'alcaldia i la renovació de
l'ajuntament. 0 sigui, una mena
de gestora. Els partits no ho van
acceptar i l i . expressaren que la
culpa d'aquella situació no éra al-
tre que l'ajornament indefinit de
les eleccions municipals. Dispo-
sa nts, però, en bé del poble, a
trobar üna solució oferiren una
sortida; Què es quedin els Vegi-,

dors no dimitits i es nomenin
nous regidors per consens. El
governador insistia que els par-
tits nomenessin la resta de l'a-
juntament.Aleshores les forces
populars i democràtiques proposen
al governador fer eleccions a
Anglès. Finalment prevalgué l'o-
pinió dels partits: els tres regi-
dors no dimissionaris, que tenien
el recolzament del partits, van
assenyalar les persones que po-
dien formar part del consistori,-
els*, quals foreri acceptats pels
partits. Heus ací que, provisional-
ment Anglès té un ajuntament
popular. Els partits, entre els
quals els socialistes han jugat un
paper decisiu, han volgut donar
la seva co'nformitat per. a no
desentendràs de les * necessi-
tats urgents i objectives que
té el poble i per un bé gene-
ral, tot i que el que caj és fer
lés eleccions municipals com
més aviat millor, han recolzat
aquesta solució de compromís.
En el benentès que els partits no
es responsabilitzen de la gestió
del nou ajuntament; l'accepten, i
es posen a la seva disposició per
a treballar en bé de la vila.

Les forces democràtiques
d'Anglès van aprofitar les entre-
vistes amb el governador civil per
a significar-li la seva protesta per

la política dilatòria de l'actual go-
vern en el tema de les eleccions
municipals. Van recordar-li, en"
paraules textuals, "que no era lí-
cit, per uns interessos de partit,
portar el país al caos municipal".

Les forces, populars, la majoria^
del poble, han aconseguit a An-
glès, la seguretat d'una gestió" de-
mocràtica de l'ajuntament fins
que arribin les eleccions. I, alho-

- ra, els partits no es veuen involu-
.crats en haver de solucionar un
problema que provoca el secta-
risme d'un partit al govern. Es
obvi que la solució definitiva està
en les eleccions municipals. Lla-
vors sí que els partits guanyadors
s'hauran de responsabilitzar —i

, ho faran—de la política municipal
. d'Anglès i de cada poble. El que

no és just és que els qui .creen el
caos ens facin, encara, gestionar-

•• lo. . - \

Es d'esperar que, davant el
cas d'Anglès,, el senyor Mesa
Parra, governador de Girona, ha-

"' gi entès el que li deien els repre-
. sentants de les forces polítiques

de la vila. I li recordem, des d'a-
quí, que faci un toc d'atenció al.
senyor Suàrez; altrament, es pot
trobar que la crisi municipal que
acabem de comentar erg tant
sols el començament d'una llarga
sèrie. ,- ' J.L.P;

manera, de l'afer Joglars. Fou
d'aqui d'on sorgí la denúncia i
el principal testimoni contra
Els Joglars. Si bé en un princi-
pi s'intentà amagar, l'identi-

. tat dels denunciants, la gent
ha acabat lligant caps. A ho-
res d'ara, sembla clar. que
l'impulsor de la denúncia fou
el secretari de. l'ajuntament,

- senyor Francisco Muro, El se-
' nyor Muro, a més, sembla que

actuà com a ponent en els
Consells de Guerra que con-
demnaren a morta HeinzChez

' i "Txiqui" Paredes. Hem tingut
maía sort també pel que-fa a
secretaris.

A la nostra casa gran, hi.ha
una certa aficióa la paradoxa.
Mentre.,els alts funcionaris
gestionen un substanciós
augment de sou, que els, si-
tuarà més enllà de les 100.Ó
150.000 pesetes àl mes, un
d'ells informa negativament la
contractació 'd'un peó proce-
dent de l'atur forçós... per
manca de diners!.-

La lluita dels socialistes
contra aquest estat de coses
s'ha centrat en dos punts.
D'una banda la denúnga
constant de la corrupció i el
recolzament de les reivindica-
cions i movilitzacions de les
AAW. De l'altra, Telaboració
d'un programa de política mu-
nicipal sobre el que ja s'ha ini-
ciat un debat, tant al si del
PSC com amb les entitats ciu-
tadanes, i persones indepenr
dents d'aquest espai polític.
Però només es podrà posar
remei a la problemàtica ciuta-
dana amb l'eina d'uns ajunta-
ments democràtics. Si-el se-
nyor Suàrez té ganes de des-
truir el país, va per bon. camí.
El retarda ment de les munici-
pals és un veritable-atemptat
contra la democràcia. No hi

- valen excuses de malalt: la si-
tuació à molts municipis de
Catalunya és desesperada, i la

. UCD demostra tenir ben po-
ques ganes que millori. Men-

'tre a Madrid es discuteix
una constitució d'incert futur;
a Granollers el senyor Llobet i ,
companyia segueixen
aixafant-nos la guitarra, cons-
cients com són que quan
marxin només deixaran deu- •
tes i problemes sense resol-

* dre. " . . • " ' ": -

RAFEL BALLÚS



i|_a Cerdanya, una comarca dividida i deterioradai
L'HORA CIUTADANA

Cal un nou urbanisme fet des de la població
La Cerdanya cada cop és menys aquell pessebre

de Catalunya ple de verdor, de neu i de salut on an-
tigament unes poques famílies de Barcelona, molt
poques, tenien la caseta de cap de setmana.

La Cerdanya, una comarca rica en recursos natu-
rals (ramaderia, llet, fusta i neu fonamentalment)
ha estat una zona castigada pel centralisme admi-
nistratiu: dividida en dos estats, França i Espanya i
dins de Catalunya dividida en dues "províncies".
Aquesta divisió ha estat un greu obstacle pel desen-
volupament de la personalitat col·lectiva cerdana i
per l'ordenació i la planificació urbana i econòmica
de la comarca. •» '.- .
. Malgrat aquesta divisió
fins els anys 50 la Cerdanya
catalana mantenia un equilibri
amb l'explotació de la seva r i - '
quesa i l'existència d'un reduït .
turisme. . .

A partir dels anys 60, coin-
cidint amb la saturació de la
Costa Brava, comença a ar-
ribar a la Cerdanya un turisme-
nou, el de cap de setmana i el
que.es construeix la caseta de
segona residència i amb
aquests turisme arriben tam-
bé els especuladors de ter-
renys que compraran, parcel-
laran, vendran i començaran
la destrucció urbanística de là"
comarca.

Prova d'això és que durant
els anys 60 —entre el 63 i el
66— només es confecciona-_
ren quatre plant generals: el
de Das, de Prats i Sampsor i
els més importants els de
Puigcerdà i Alp. I a partir-del
73 fins al 78 començà una •
llarga cursa de presentacions i
aprovacions de plans gene-
rals, plans parcials i normes"
subsidiàries amb la finalitat de
començar a urbanitzar i cons-
truir a la majoria de pobles ;
cerdans. J . "

• Els plans que es- projecten
són en un conjunt mal fets, v

fets a corre-cuita, "amb una
manca total de control d'exe-
cució que han tolerat els ma-
teixos ajuntaments, dirigits
només a la construcció i al
màxim aprofitament del ter-
reny. Els dos més desastrosos
són els de Puigcerdà i Alp
confeccionats segons model .
de plans per a grans ciutats,
sense preveure els sectors in-
dustrials, ramaders o agríco-
les, enfocats únicament vers
el creixement turístic.

Amb l'inici de l'especulació,
portada per gent forastera a
la comarca i que no inverteix
pas en ella els seus guanys,
s'ha accelerat el procés de.
depoblament de la comarca i ,
d'abandó de la pagesia,
agreujant els problemes que
ja hi havia de política agrària,

de comunicacions, de cultura,
d'equipaments, etc. Ni tant,
sols l'explotació de les riqueT

ses naturals es porta _d'unà
formà coherent i beneficiosa'
per la comarca: la talla de bos-
cos —per exemple— és supe-
rior al que en si produeixen; els
recursos naturals que surten
de la comarca no es transfor-
men allà mateix, cosa que
crearia llocs de treball ï redui-

. ria l'emigració, sinó que s'en-
vjen a les grans concentra-
cions industrials com ara a
Barcelona.

Aquesta situació feia i fa
urgent una planificació global
de la comarca que porti a un
equilibri, ara inexistent.

Els nadius de la comarca
han^ estat els primers en
adonar-se d'aquesta urgèn-
cia, que cal salvar la Cerda-
nya.

Enfrontaments
"provincials" ,

Començant a preveure el
que anava a subceir, a inicis
dels anys 70 s'intentà crear
una mancomunitat de munici-
pis cerdans per tal de confec-
cionar un Pla Comarcal. Però
la divisió provincial i les bara-
lles personalistes entre els
respectius presidents de les
diputacions de Lleida i de Gi-
rona : van fer impossible
l'acord. Davant d'això, a l'any
76 s'engega un Pla Comarcal

1 que només agafava la "pror
víncia" de Girona, però aquest
pla es troba amb nombroses
impugnacions i no va prospe-
rar; aquestes impugnacions
assenyalaven que no era- un
pla que agafés tota la comar-
ca, li mancaven opcions so-
cioeconòmiques i' no preveia
una protecció al paisatge i
als recursos naturals ni la po-
tenciació de la indústria, esta-
va fonamentat tant sols en el
creixement turístic i el seu
aprofitament podia portar a la
zona una població de
320.000 habitants, quan ac-

fe. ,;\,-'' •/

La contradicció entre dues arquitectures a Alp: la destrucció d'una for-
ma de viure. > , „ . , . . _ -

tualmerit a tota la comarca
n'hi ha menys de 15.000.

Per substituif el rebutjat pla
comarcal, començaren a
encarregar-se normes subsi-
diàries a tots els pobles de la
zona, algunes de les quals se-
rien impugnades i altres apro-
vades.

A la Cerdanya "lleidetana",
en contraposició, gairebé no
hi ha res de plans i normes ur-
banístiques. Coincidint amb
les gestions, del .frustrat pla
comarcal de la zona "gironi-
na" ! tenint en compte el que
acabem d'esmentar, a la
"província" de Girona, els pro-
pietaris començaren a vendre
les seves terres perquè no els
enxampés cap pla i, alhora!
començaren de comprar a la
"província" de Lleida. Tot i
amb això fel deteriorament ur-
banístic és molt més palès a
Girona que no pas a Lleida.

La situació de la Cerdanya
és molt greu. De tota manera
no és encara un fet ir-
reversible. La Cerdanya ho és
encara tanfeta malbé com la
Vall d'Aran, la seva major ex-
tensió l'ha lliurat del colapse.

Intervé Narcís Serra

Amb aquesta situció de
'fons i per intentar donar una
sortida viable al futur.de la co-
marca davant els nous aires
democratitzadors que corren,
els alcaldes de diversos muni-
cipis de la "província" de Llei-
da (de Bellver, Prullans, Prats i
Sampsor,- Martinet) es -reuni-
ren i solicitaren una entrevista
amb el conseller d'Ordenació
del Territori, Narcís Serra per
tal que la Generalitat pren-
gués cartes en l'ordenació de
tota la Cerdanya catalana per
damunt de la divisió provin-

. cial. Des de la Generalitat van
-citar-se tots els alcaldes cer-

dans, tant els "leidatans" -
com el "gironins" i, se.celebrà
una reunió amb el conseller
Serra a Prats, poble que és
enmig de les dues "provín-
cies". El lloc de la cita ja era
problemàtic degut a l'antago-
nisme entre els dos municipis
més importants, Puigcerdà i
Bellver, fruit de la divisió pro-
vincial.

Narcís Serra aconseguí
l'acord dels alcaldes de crear
un consorci entre represen-
tants dels municipis de la co-
marca i la Generalitat,"que es-
tudiï la confecció del Pla Co-
marcal de la Cerdenya, i, men-
tre es faci aquest —que pot tri-
gar tres o quatre anys—, creï
unes normes subsidiàries im-
mediates que posin fre al de-
teriorament urbanístic de la
comarca. Els representants
dels municipis en aquest con-
sorci —que és en període de
formació— no seran els alcal-
des sinó veïns que representa-
ran a la població. Narcís Ser-
ra va prometre actuar d'àrbitre
en aquesta-treballs i tramitar la.
seva subvenció per la Direcció
Provincial d'Urbanisme, que
encara no depèn de la Gene-
ralitat. Els treballs hauran d'a-
daptar i fer aplicar les norma-
tives vigents i estudiar previ-
sions alternatives perquè el
futur de. la Cerdanya sigui de-
cidit pels seus propis habi-
tants. Hauran de fer-se estu-
dis de la situació actual de la
comarca i el futur que ha de
tenir el desenvolupament urbà

A Montellà l'edifici més alt ja no és el campanar: fa destrucció
d'un*, paisatge. - .

cerdà i realitzar-se plans d'ur,-. .
gència per a salvar les zones'
més deteriorades. Es crearà
també una comissió de partits
polítics que controlarà.el fun-
cionament democràtic d'a-

"quests: treballs.

Degradació
generalitzada

. A la Cerdanya hi ha pobles
que no tenen cap tipus de pla,
i han de seguir simplement la
Llei del Sòl i algunes normes
subsidiàries, lleis i normes que
en no poques ocasions han
estat vulnerades. Durant l'any
76 per llei tots els pobles
havien de delimitar èl.sòl urbà
i si no ho faria la Comissió
Provincial d'Urbanisme; però.
aquesta Comissió, al·legant
manca de diners, no ho va fer i
els pobles cerdans, en gran
part, continuen regint-se per
la Normativa General Rústica.

En torn de Puigcerdà, als
barris del Golf i el Camp de la
Mala Mort, algunes famílies
de l'alta burgesia barcelonina
s'han dedicat a construir urba-
nitzacions de luxe i alguns
clubs d'estil.refinat i classista.
Les pistes de esquí de la zona
es van arranjant i fent cada
cop més atractives. A Puigcer-
dà hi. ha un sector terciari im-
portant (comerç internacional)
però depenent majoritària-
ment de francesos. Les comu-
nicacions són un "dels més
greus problemes de la comar-
ca; el seu mal estat però ha
evitat en certa part que durant
els últims anys la Cerdanya no
hagi patit el deteriorament,
per exemple, de la Vall d'Aran;
els túnels de Toses i del Cadí
(que estarà llest en dos o tres
anys) comportarà una bona
solucjó al problema 4 de co-
municacions, però abans
que entrin en funcionament és
necessari i urgent tenir la co-
marca racionalment, planifica-
da.

La degradació urbanística
dé tot l'Alt Pirineu (veieu el
número 5 de L'HORA SOCIA-
LISTA) es "un problema greu i
generalitzat que podriem re-
sumir en una mala planificació
dirigida al turisme i amb un
abandó de.la ramaderia i les
fonts de .recursos naturals,
promoguda per un centralis-
me administratiu; per una di-
visió provincial antinatural i
per uns eixos de comunicació,
verticals que només harV afaT
vorit els interessos d'una poca
gent aliena completament a la
població de la zona afectada.

El C.C.C. un pas
important

. Per mitjà de l'àmbit d'Orde-
nació del Territori del.Congrés
de Cultura Catalana celebrat
durant tot l'any 77,~s'ha creat

una àrea de l'Alt Pirineu que
ha de tractar des de la base,
des de la ooblació de cada co-
marca, els problemes especí-
fics i comuns de cada una per
tal de donar una solució glo-
bal a tota la regió. Els resul-
tats d'aquestes reunions ser-
viran de base als tècnics que
han de confeccionar una orde-
nació racional'i humana per
salvar, en tot el que encara si-
gui possible, l'Alt Pirineu. Així
es va crear la Societat Catala-
na d'Ordenació del Territori
(SCOT) que cqntinua treba-
llant en les resolucions del
Congrés, des de Ja perspectiva
d'un urbanisme de base, de
tractar els problemes des de
qui els viu, una experiència
que es fa per primer cop a Eu-
ropa.

És urgent que es creï a l'Alt
Pirineu un eix de comunica-
cions transversal en condi-
cions que faciliti la relació in-
tercomarcal d'unes zones amb
problemes comuns que han
de trobar solucions globals;
un exemple dè comunicació
tranversal positiu el tenim, no
gens lluny, en el Pirineu Fran-
cés. Cal satisfer l'equilibri dels
nadius d'aquelles comarques,
l'equilibri entre els diversos
sectors de producció exis-
tents, «Is equipaments nece-
saris i la creació d'una indús-
tria d'acord amb les necessi-
tats de la zona i que respecti
les riqueses naturals (per
exemple, de tranformació de
la fusta, la llet, de precisió,
etc). Cal impulsar un coope-
rativisme agrari eficaç, no
com els que s'han intentat allà
durant el franquisme, que afa-
voreixi al pagès i que potenciï
la pagesia; haurà de vetllar-se
per la formació agrícola del
pagès, creant-se escoles agrí-
coles a la zona.

Tot. això, naturalment, va
estretament vinculat amb la
planificació del sector. Només
un urbanisme fet d'acord amb
els interessos de la població
pot salvar la Cerdanya i tot
l'Alt Pirineu. Això haurà de
passar per la confecció de
plans comarcals que conver-
geixin èn un Pla General de
l'Alt Pirineu i, aquest, haurà de
respondre a les directrius del
Pla Director Territorial de
Catalunya, la urgència del
qual es fa palesa si examinem
la situació no ja sols de l'Alt
Pirineu sinó de qualsevulga de
les comarques catalanes.

Els especuladors, amb la
col·laboració d'alguns ajunta-

. ments de la mateixa zona, han
fet autèntiques desfetes • en
una de les zones més belles
de Catalunya, el Pirineu, però
sortosament s'hi està posant
fre. La Generalitat i una plani-
ficació confeccionada des del
poble han d'esser la salvació
del nostre urbanisme.

XAVIER CAPDEVILA
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Tornem-hi amb la
crisi de la crisi

Consulto on s'ha de consultar, una enciclopèdia,
per exemple la Catalana d'en Salvat: crisi —canvi rà-
pid que s'esdevé en el curs d'una malaltia en sentit fa-
vorable o desfavorable... En economia —perturbació or-
gànica de'l'activitat econòmica... Bé, o malament. Es-
tem així des del darrer trimestre del 73, com se sap. I
sense canvi favorable, precisament, en els indjcadors
-centrals de benestar: producció', col·locació i reparti-
ment... ^

Quan en Lluch indica, a L'-
HORA SOCIALISTA (22 d'a-
bril),/que hi ha una millora en
els indicadors monetaris inte-
rior —inflació— í extern —ba-
lança de pagaments—, ope-

. ra amb total correcció, però
enfoca, tal com ja sap, unes
cares determinades de la rea-

; litat econòmica, importants
"• però, al capdavall, instrumen-

tals: perquè és obvi que es
preté de dominar la inflació o
d'alimentar la posició de divi-
ses per tal de poder anar tirant
bé... per poder viure, social-
ment, millor, i no a l'inrevés.

•<•;; Tots sabem -^obrers, secre-
tàries, auxiliars, empresaris,
economistes., . i fins i tot
metges— que tant els regis-
tres d'atur creixent, com .els
de producció estancada, com
també els indicadors d'inver-

; sió —augment de la capacitat
productiva— continuen estant
sempre §f^jyrn retrocés més

- C| U e 31 Sf f^Tf|í}nijEi.

ProsifirSIípí podria ser el
substantiu adjectivador de la
situació: 1Els sanejaments, in-
negables, estan molt lluny de
ser reactivacions. Un pacient
pot haver reduït la febre —in-
flació— i controlat l'hemor-
ràgia —dèficit de la balança de
pagaments— i malgrat tot no
veure's gens amb cor de di-
guem sortir a passejar o ni tan
sols llevar-se. La meva tesi,
facilota, és qué els esmentats
sanejaments dels quals parla

" en Lluch, no han significat per
ara cap element de reactiva-
ció. I si observem les expe-
riències europees des del
1973-Itàl ia, Anglaterra, Bèl-
gica, França...— cal acceptar
que la "neteja" ha estat com-
patible amb el marasme o es-
tancament durant quatre anys
(Itàlia, que ens toca tan de
prop, és un exemple relle-
vant). '

Llavors, la meva proposició
de partida és que els pols del
sector privat s'han deteriorat
més del que es preveia a la
Moncloa (octubre 78): des
d'aleshores les decisions pro-
ductives privades, en comptes
de reaccionar han retrocedit;

- les inversions i les noves ocu-
pacions (llocs de treball) pre-
senten una absència resplen-
dent, patent. La lleugera rea-
nimació prevista per al segon
semestre de 1978 no tindrà
lloc ni tan sols coma conten-
ció de la situació. I, cosa enca-
ra més greu, la seva inequívo-
ca presència per al 1979 pot
ser pronosticada* sobre les
mateixes bases, per a 1980...
1981... (observeu si no les
tardances en aquest sentit a .
França, Bèlgica,^ Anglaterra,
Itàlia, etc). Les expectatives
assenyalen nous descensos.

Hi havia doncs bases per a
un correcte pessimisme pel
que fa a les inversions (llocs
de treball), variable estratègi-
ca, des de la perspectiva de
juliol-octubre de 1977, exac-
tament als tres anys de la se-

va prostració al voltant d'un
llif amb un rellevant cas de
flebitis. Un cert voluntarisme,
moderat o contingut, crec que
derivava sobre tot de l'apre-
ciació de com el capital, vista
una certa bona voluntat per
part de les forces obreres as-
segudes al voltant de la taula
de la Moncloa, aniria refent
els seus plans expansius en,
diguem, un any. La meva afir-
mació dient que no serà així
es basà en l'anàlisi, corpresa,

'del tremp socioeconòmic de
la nostra burgesia, aquí i ara.
En tot cas, no contemplo la di-
lució dels acords de la Mon-
cloa sinó llur revisió."

La patronal, coiti la CNT però a
l'inrevés

La seva presa de posició de
partida més rellevant fou, a
parer meu, la denúncia dels
pactes de la Moncloa, per
raó de no haver-hi convocat
les patronals, amb la CEDE al
seu davant, ja, i al davant d'e-
lla la figura d'en Carles Fer-
rer, de qui haurem de parlar
aquí. D'aquesta manera sjaga-
fava un argument només si-
mètric al de les sindicals tam-
poc no convocades com a
ta Is.

Però, per a mi. l'avia ar-
ribava més enllà^íaí;patronal

^no es veia reflectida en cap
força parlamentària pactant
(una cosa així com la CNT pe-
rò "a l'inrevés"). I decidida-
ment en Suàrez, centre dreta
inequívoc, ja era llur enemic,
puix que era acusat repetida-
ment pels patrons de ser
d'esquerra socioeconòmica-
ment! El perillosa que pot ser'
aquesta actitud s'acaba de
veure si ens fixem en.què els
2/3 del vot sindical, CCOO i
UGT, connecten clarament
amb dos partits parlamentaris.

Tal assimetria, que lliga

amb una postura "quasi anarr ••
co" (sí) de l'empresariat, es
tanca una. mica, i de manera
anòmala, quan les patronals
s'adonen, al cap de 4 o 5 me-
sos, que els acords de la Mon-
cloa són també trinxeres per a
ells,)per exemple, respecte a
la disciplina de salaris, veuen
que hi ha un pitjor... Aquest
retard còsmic corrobora que
el liderat polític patronal no és
tant equivocat, cosa molt rela-
tiva, com extremadament do-
lent de qualitat política i de
capacitat per a encarar"els in-
teressos col·lectius... si és que
els interessen després de 38
anys d'anar tirant bé
preocupant-se només dels
propis. La immaduresa políti-
ca i col·lectiva cívica, pràctica-
ment l'analfabetisme social;
que ha mostrat la classe bur-
gesa, que ha tingut tots els
instruments de formació a la
mà, contrasta amb els bons
nivells que presenta una di-
recció política obrera que fins
a principis del 1977 va viure a
les catacumbes...

Meetings" de baixa qualitat

Entre mitjan octubre del 77
i aquest abril del 78 s'han pro-
duït una sèrie d'actituds o
més ben dit reaccions de
l'empresariat que es poden
exemplificar amb les se-
güents:

—una sèrie de "meetings"
(x) de qualitat bastant més
baixa que els sindicals, predo-
minantment "poujadistes",
àdhuc pro desobediència ci-
vil... en fi, espectacles no ap-
tes per a menors de 25 a-
nys... i pitjor a Barcelona que
a Madrid.

—la pertinaç propaganda
des dels seus indiscutible-
ment poderosos mitjans, que
formen una densa xarxa a la
qual pertanyen ABC, Informa-
cions i fins i tot País, a Ma-
drid; La Vanguardia —heu po-
gut llegir-hi una sola crítica de
l'empresariat?— el Ciero, el
Brusi, el Correu, l'Avui; revis-
tes com "Actualitat econòmi-
ca", Empresa 2.000, o fulles
setmanals de l'estil de la "Ho-
ja del Lunes" de Barcelona,
etc... Això serà decisiu per a la

decisiva . ofensiva de febrer
(xx).

—Contactes i visites nord-
americanes de personalitats
tan rellevants com en Gar-
rigues o el recent d'en Ferrer
Salat. Cal recordar del primer
la seva condició de "desesta-
bilitzador intern", al no com-
plir ni la missió de les inver-
sions .públiques en aquesta
conjuntura. D'en Ferrer cal
dir-ne que tot i haver comen-
çat amb un tarannà liberal —
que. no pot voler dir defensar
la implantació d'un sistema
que no funciona enlloc, estil
Cercle d'Economia, que a al-
guns ens va enganyar una
mica— ha acabat responent
als pitjors vectors de la seva
base, és a dir, en resum, que
ha deixat clarament en Trias
Fargas entre el progressisme
d'esquerres... .

—Oposició de principi a la
reforma fiscal governamental,
inclosos els senadors del PNV.
Els "malgrat tot, això sí..." te-
nen tot l'aire de no ser més
que coartades.

—Una dràstica i explícita
reserva sobre qualsevol pas
endavant sindical, sigui la
qüestió del patrimoni i la seva
titolaritat o les vies de repre-
sentació sindical a l'empresa,
tema actualment candent.

—Una sensibilitat contra tot
element de nacionalització
que no sigui estrictament de
pèrdues, tan a flor de pell que
n'hi va haver prou amb la
menció que un parell de tèc-
nics del Ministeri d'Economia,
(al marge del comendamént
d'Indústria) .van fer del terme
en relació à certs elements del
sistema energètic, perquè es
desencadenés l'ofensiva final,
a parer, meu perfectament
concertada i dotada de.mit-
jans publicístics molt amplis.

—Una gran pressió per a fer
instaurar constitucionalment
—"per sempre"?-- l'anomenat
sistema social de mercat, del
qual, donades les ambivalèn-
cies del grau d'intervenció de
.l'Estat dins del món capitalis-
ta, el que sí que queda clar és
que implica l'absoluta propie-
tat privada dels mitjans de
producció, i -_

No cal dir que els factors
estrictament econòmics que
estan incidint en això que hom
anomena vaga. d'inversions
són ben presents i ho neces-
sàriament apreciacions d'em-
presaris reaccionaris... No es
tracta pas d'això: potser són
més importants en aquest ter-
reny les expectatives empre-
sarials sobre el futur social del
país. I; precisament en aquest
terreny tot passa pel paper, la
postura i el joc polític de. la
burgesia del país (o països)
com agrup o classe. Es a la
immaduresa, al "réventisme" i
a la regressivitat d'aquesta

funció política que m'he estat
referint, amb alarma, per a la
perspectiva del futur (xxx). No
cal dir que no trobo excep-
cions d'aquesta tònica ni al
País Basc, ni a Andalusia... ni
a Catalunya (amb un petit nu-
cli de burgesia més progres-
sista i de la qual tenim una
mostra amb el Pacte), ni a
Madrid la "central", on el
component " financer més

" "progre" més aviat ha cedit
alguna posició amb la darrera
crisi governamental.

Un cop vistes així les coses,
hi ha una traducció econòmi-
ca òbvia: la previsió que es
pot fer, fins del marc socio-
polític actual, del curs d'in-
versió privada - llocs de tre-
ball és totalment negativa.
I Quan de temps s'estarà anat
de baixa? Doncs, dins del risc
d'aqúestes coses, fins a la tar-
dor del 1979 com a mínim...
l'\ quan començarà a refer-se
visiblement? Aneu a saber...
idos anys i mig? Tot això te-
nint en consideració el temps
que està costant el canvi de
tendència als països euro-
peus, i contant amb el fet que
l'esquerra no "es dissolgui per
a facilitar el procés'' (la borsa,
a part).

Llavors} el que s'està pro-
pugnant aquí és que aquests
components decisius (inversió,
privada - llocs de treball) van
força endarrerits relativament
a les imatges que es va fer el
pacte de la Moncloa, que hom
és partidari de mantenir com a
marc general, ja que ha pro-
duït fruits innegables en els
equilibris de l'economia, no-

: més en mig any, però havent-
lo de revisar en la mesura ne-;

cessaria. \-

El socialisme necessita imaginació
La meva proposta és la de

substituir els elements que fa-
llen procedents de la conduc-
ta de les empreses per 1) la
inversió i en general la despe-
sa pública; 2) el manteniment,
i fins i tot un petit avanç, del
consum personal, cosa que
implica vigilar la defensa del
salari real assegurada el 1977
(amb algun excés i tot ) però
encara problemàtica el 1978
si tenim en compte.el pols del
cost de la vida des de l'estiu
(fallades a mercats de béns
durables); 3) foment de l'ex-
portació justificada a més per-
la vessant externa de l'econo-
mia.

Cenyint-me al punt 1), el
que hom proposa és un avanç
urgent i real de, sobre tot, la
inversió pública en implanta-
ció de serveis i infrastructures
(complementàriament en nò-
mines eventuals per a funcio-
nament). Els efectes, ultra sa-
tisfer unes necessitats col·lec-
tives apressants, poden ser-ne

molt bons en la qüestió dels
llocs de treball —més en cons-
trucció d'edificis que en obra
pública—, la renda... Ja no te-
nim l'envejable edat que per-
met de "passar-se" gairebé
impunement: el que propugno
és l'avanç real d'aquest com-
ponent en mig ò un punt del
Producte total, cosa que ja és
molt perquè suposa un aug-
ment monetari d'un 30% en la
inversió i la meitat de tota
l'expansió del Producte. Les
receptes aplicades. des del
1975 a Anglaterra, Itàlia i
Alemanya contenen aquesta
peça.

I és que no ens podem que-
dar així esperant i prou. Penso
que tot e'l socialisme del país

. ha de reunir una bona dosi d'i-
maginació, atenció i realisme.
Això d'estar pendents d'una
agents predominantment no
partidaris resulta perillós. Les
actuacions citades milloraran,
a més, les condicions de la \n-
versió privada:

(x) Usant de la llibertat múltiple que mai havien concedit abans
a les representacions sindicals autèntiques.

(xx) Alguns titulars sobre l'explosió de meetings i publicitat em-
presarial: El Socialista, 12 de febrer: "La gran patronal desafia el
govern Suàrez" (ben vist). Ciero, 7 de febrer: "La Banca ho veu ne-
gre". La Vanguardia, 7 de febrer: "Manifest dels empresaris a favor
de la democràcia i l'ordre públic" (?). Cambio 16,10 de febrer: "Els
empresaris com hienes". Correu, 12 de febrer:."Carnaval perma-
nent". L'orquestració és, doncs, òbvia. ' • " . • ; .

(xxx) Una nova mostra recent: en ascendir R. Sahagún a la car-
tera d'Indústria, un home fidel a CEPYME-CEDE, el Sr. Olarra, va
aclarir que no es podia sentir representat per un... petit empresari.
L'actual monomania política de l'empresariat i els seus òrgans és
mantenir les mans ben lliures... suposo que tant com a l'època
franquista però per l'altra banda. /

V. ROS MONBRAVELLA
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Quan varen ésser es-
collits els nostres parla-
mentaris, prengueren el
ferm compromís de de-
mocratitzar la vida ciu-
tadana, casolana, mu-
nicipal i/o sindical, en
la que, qui més qui me-
nys hi té una participa-
ció. Ara bé, no sempre
els més interesats en
aquesta democratitza-
ció, sens dubte l'es-
querra (socialistes 1 co-
munistes), poden fer
avançar el procés. És
per alguna cosa que en
els cims niés alts del
poder si han instalat els
valents ucedeos dispo-
sats a defensar amb va-
lentia el "poco a poco
que nos podemos equi-
vocar". Es poden equi-
vocar i permetre. un
canvi en la tenència de
la paella, satisfactori
als partits, obrers, que
evidentment no els sa-
tisfaria gens a ells.

Un bori exemple d'això el
trobem en el transcurs de les
sesions parlamentaries de la
darrera setmana. Per un cos-
tat estan les interpel·lacions
dels diputats socialistes Joan
Reventós i Marta Mata que
com sempre.obtingueren per
resposta que el govern ja es-
tava al cas i tenia a punt un
projecte de llei per enviarà les
Corts, d'altra banda l'inici de
la discussió a la Comisión de
Trabajo del Congreso, del pro-
jecte de llei d'acció sindical a
l'empresa. Sembla que vles
pressions indicades fav temps
per la patronal —veritables pa-
res de la pàtria— en contra
l'esmentat projecte i de les
que en parlàvem a l'anterior

• número de THORA SOCIA -̂
LISTA, han començat a ferir
les fibres sensibles dels uce-

, deos.

La cor re lac ió favorab le
a la dre ta

Sembla que els nois d'en
Suàrez presents a la po-
nència quan es feu una prime-
ra discusió del projecte, ja han
rebut la corresponent "repri-
menda" i el seu merescut càs-

' tic ino estan dispossàts a que
s'els. torni a cridar l'atenció.
Es per això que ara ja van pre-
parats i no pensen deixar colar
cap altre gol de tipus* esquer-
raniste, al cap i a la fi que els
de la UCD emprenyin als em-
presaris és com si s'empré-
nyasin amb ells mateixos.

Al carrer per a defensar les victòries.

Local-3 - Vísitant-0

Les pressions
empresarials
comencen a fer

c . ; Però veiem ja quins foren
els resultats de la primera
reunió —la segona s'ha ce- '-'
lebrat aquesta setmana i en-
cara^no ens en podem fer res-
sò—. En primer lloc cal veure
que la correlació de forces en
el si de la comissió és favora-
ble de totes totes a la dreta
(UCD i AP), car si als 17 di-

,..putats d'UCD hi .sumem els
2 d'AP sumen 19. Mentre que *
els socialistes en son 12 que
sumats als 12 comunistes •
fan 14'. La restà, 1 de Minoria
Catalana i 1 de la Minoria
Vasca, no està encara clar à
favor de qui es decantaran a
l'hora de les votacions, a ex-
cepció sens dubte del del
Grupo Mixto que, al ser mem-
bre del PSP votarà amb els -
socialistes. De totes maneres •
UCD i AP tenen la majoria en
tot moment, a no ser, cos"à
.bastant improbable, que es
tornin a equivocar al votar,
com va succeir al ple de la
setmana passada.

El primer debat s'inicià
amb l'esmena presentada pels
socialistes sobre el nom que
hauria de tenir el projecte de
llei ja, que en el cas d'ésser -
aprovades les esmenes pre-,
sentades per aquest grup el
nom actual no es correspon-
dria amb el contingut del ma-
teix. El nom propossat pels

.socialistes amb l'abonament
v dels comunistes era el de "Ley

de Representación de los Tra-
bajadores en la Empreéa y Ac-
ción Sindical", i el que. fou
aprovat finalment —l'actual—
"Ley de Regulación de los ór-
ganos de representación "de

los trabajadores en la empre-
sa". El resultat? 16 vots a fa-
vor dè l'esmena i 18 en con-
tra. - '

Acció sindical o drets
sindicals? aquesta és
la qüestió

Ja en l'article primer es po-
vgué comprovar que els uce-\
deos -rjo estan, dispossàts a '
que els hi acabin de marcar
els gols que s'intuiren a la po-
nència. Veiem, l'article primer
de la ponència diu: "Els treba-
lladors tenen el dret a consti-
tuir òrgans de representació
i a l'exercici de l'acció sindical
a l'empresa^en la forma que
s'estableix en aquesta llei". •
Doncs sembla ser que els se-
nyors de la UCD-AP això de
l'acció sindical no ho han aca-
bat d'entendre i no acaben
d'empasar-se lo dels sindicats
car demanaven que continués
e| redactat del govern en el
que no hi és allò de l'acció sin-
dical. Finalment privà el "con-
senso" famós i el redactat
quedà així: "Els treballadors
podran constituir els òrgans
de representació i exercitar els
drets sindicas a l'empresa en
la forma que s'estableix a la
present llei". La votació fòu
de 20 a favor, cap en contra i
16 abstencions.

El segon també
modif icat

I passem a l'article segon.
Aquest article diu: "Per l'exer-
cici dels drets que aquesta llei

M
' / •

L'esquerra no es deixarà prendré el que ha aconseguit senyor Ferrer Salat.

determina, "els treballadors
gaudiran de la protecció legal
i. de les garanties que es re- \
cullen en els articles següents,
considerant-se contraris a la
llei aquells actes, que en rela-
ció amb la seva ocupació o
funció, tinguin per objecte la
discriminació o el menyspre-
aments de la llibertat d'acció
sindical. En particular es con-
sideraran nuls els actes o pac-
tes diriguits a:

a/ Condicionar el treball
d'uh treballador a l'afiliació o
no afiliació a un sindicat.

b/ La constitució o l'abo-
nament per part de l'empre-
sari d'un sindicat mitjançant
ajudes financeres p d'un altre
tipus. ' •

c/ Acomiadar a un treba-
llador, sancionar-lo o causar-
li qualsevol tipus de perjuicis
en raó de la seva afiliació o no
afiliació a un sindicat, o per la
seva activitat sindical." .

Doncs be, seguint amb el
que dèiem abans respecte

. Talergia de la UCD-AP respec-
te a l'acció sindical aquest ar-
ticle fòu aprovat amb una pe-
tita modificació consistent en
que a l'apartat c en lloc de dir
"o per la seva activitat sindi-
cal" diu "o ert l'exercici dels
seus drets sindicals a l'empre-
sa". La votació sense nove-
tats, 19 vots a favor i 17 en
contra: -

El quart de la
discòrdia

r Després > del tercer article
que quedà aplaçat fins al final
de tota la discussió del projec-
te s'entrà per riguròs ordre
numèric al debat del quart ar7

ticle. Però. vet aquí que al
arrivar aquí, el famós "con-
senso" que tot sia dit està de
rebaixes, no fòu possible i
calgué postergar la reunió fins
a la següent setmana/Veiem
perquè. Tots els grups estaven
d'acord amb l'article excepte,
en un punt, veiem però abans
que diu l'article: "L'àmbit
d'aplicació d'aquesta llei in-
cloeix a totes les empreses
privades o públiques, indus-
trials, comercials o de serveis,
marítimes, agrícoles, forestals
i ramaderes, l'Administració
Pública i el personal civil dels
establiments militars, i en ge-
neral, qualsevol entitat que
tingui- treballadors civils per
conta d'altre".

Com és fàcil endevinar el
punt de la discòrdia estava en
que la llei afecti al personal
civil dels establiments mili-
tars. Els contraris son un cop
més els de la UCD-AP. A de
més cal afegir que els comu-

, nistes volien incloú-re el dret
de sindicació de les forces
d'ordre públic. Com que no
aconseguiren, arrivar a un
acord i es considerà que el te-
ma era prou important com
per pensar-s'ho força, el pre-
sident de la Comissió, senyor
Francisco Và'zquez Vazquez
aixecà la sesió fins a la setma-
na següent. S'arrivà per tan a
la primera part, amb el resul-
tat de tres a zero a favor de la
UCD-AP, dè totes maneres
encara hi han esperances per
l'equip visitant car al partit

. d'anada varen guanyar per
bastant niés.

JOSEP M.a SERRA

QUATRE
RATLLES

Primer de Maig:
La lluita continua

Malgrat que en un altre
lloc d'aquest número [a par-
lem de la jornada del primer
dé Maig no volem deixar de
fer un petit comentari en
aquesta secció. Cal tenir en
compte que aquesta jornada
ha estat tradicionalment la
festa de la clase obrera que'és
en definitiva la que reflexem
en aquesta secció. . :

Aquest primer de Maig
malgrat que en un primer mo-
ment semblés que no podria
ésser unitari al final s'acon-
seguí aquesta: "Es demasiào,;
es demasiào, todos los cu-
rrantes nos hemos juntao",
es cantava a la manifestació.
A excepció de la CNT totes les
centrals circularen peí passeig
de Gràcia i la Gran Via fins a
la plaça Tétuàn en una gran
jornada de lluita i combat.

Notícies del taxi

Molts ciutadans recorden
que, fa uns anys es van iristal-
lar radiotelèfons als taxis de
Barcelona. Altres es pregun-
ten perquè 'deu servir aquest
micròfon que tenen molts
auto-taxis, micròfon que no
funciona mai. Sembla que à
la cooperativa hi ha una
centraleta per als ràdio-taxis
que donaria feina a unes vint
persones. Però resulta que tot
això no serveix per res perquè
l'anterior directiva de la coo-
perativa, per-no haver pagat
la telefònica, va deixar que els
tallessin la línia. I així, des-
prés ..de totes les despeses,
van quedar les instal·lacions
inútils. Meravelles de la ges-
tió dels verticalistes a la coo-
perativa del taxi, que l'han
deixat endeutada i en crisi
total, mentre que uns quants
s'han omplert les butxaques.

Continuant amb el taxi, un
altre que s'esta emplenantles
butxaques és l'empresa Buta-
no, que està subministrant
bombones que cada cop du-
ren menys als taxistes que
varen contractar els seus ser-
veis. •:•;•••• ' :

No s'acaben aquí les des-
ventures dels taxistes. Mentre
que molts taxistes assalariats
no. han pogut aconseguir una
llicència per a establir-se pel
seu compte, l'ajuntament, per
obra i gràcia dels seus admi-
nistradors successius) ha anat
repartint durant els últims
anys. tantíssimes llicències
que actualment els taxistes
barcelonins són tants que
guanyen menys que fa uns
anys, cosa que ja ha fet que
les tarifes s'apugessin més
d'un cop. O sigui que cada
cop hi ha menys gent que pu-
gui anar en taxi. 0 sigui que
els taxistes cada cop guanyen
menys. I així van les coses. '-

Davant de tot això i moltes
altres coses, una resposta es-
perançadora: la derrota dels
verticalistes a les passades
eleccions a la cooperativa del
taxi, amb el compromís de ce-
lebrar noves eleccions quan
s'hagin aclarit mínimament
els números dels comptes que

'ha adoptat la nova junta. I la
pròxima constitució del Sindi-
cat d'autònoms del taxi per
taxistes socialistes al si de la
UGT.
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Un xic;
de poc

CINEMA
Junt amb "Las palabras de

Max"; (Arkadin I), "Las tru-
chas" (Balmes), fou galardo-
nada recentment amb l'Oso
de Oro del Festival de Berlín
1978. Actualment a l'estran-

:r no sols hi ha interès per
ïuel, sinó que es corpencen
. Tir en compte noms com el

'osé Luis García, director
..".. truchas','. . .

i es desenvolupa en-
's personatges socis

jb esportiu reunits en
»ii . piscolabis, condicionats
pels formulismes de la socie-
tat, passant per situacions tan
còmiques com tràgiques.

"Morir en Madrid" és un
muntatge documental refe-
rent a la guerra civil, espa-
nyola dirigit per Frederic Ros-
sif, de producció francesa i de
l'any 63. Encara que sigui
amb retard, (de l'any 63 al 78
hi ha la tira), és un document
gràfic, i aquest tipus de films
mai poden perdre interès. (Pu-
bli 2)..

T E A T R E . . . ' • • • • * . .

A la Sala Villaroel segueix
el cicle de teatre independent,
aquest cop amb la segona
versió de "Josepet" (Don Jo-
sep Barnils i Barnola Marqués
de Sant .Celoni), portada pel
grup de "Teatre de l'envelat".
L'obra s'estrenà èl dijous 4 de
maig amb actuacions a la
tarde els dijous, a la nit el
divendres, els dissabte tarda i
nit i els diumenges a les 7. El
Saló Diana, com ja se sap,
cada dia té millors idees. Ara,
en demés de tenir un escenari
de doble funció (obres de tea-
tre i actuacions' dels grups
animadors dels dijous) ha tro-
bat rro sé per quin racó, un es-
pai on el passat dia 3*s'estre-
nà "Nit de forasters", escrita
per Peter Weiss i traduïda i
adaptada per Santiago Sans.
Ja ho sabeu, ara també hi ha
cita a la "sala Dianeta", els
dijous i divendres a les 8.

MÚSICA
Per qui no va poder veu-

re'l a Badalona, del dijous 4 al
diumenge 7, Pau Riba estarà
al Zeleste, a dos quarts de
dotze i amb els preus de sem-
pre.

De tant en tant passen
coses així, com un aconteíxe-
ment. Aquest cop també ho
és. Estic parlant del Primer
Jazz Festival Popular de Bar-
celona, amb importants, ac-
tuacions. Després del extraor-
dinari èxit de Jayme Marqués
al Zeleste i a la Cova, el po-
drem escoltar amb gust,
acompanyat del seu trio de
bons músics el divendres 5'de
maig, junt amb noms tan re-
coneguts musicalment com el
de Nurià Feliu, La Locomotora
Negra, Música Urbana I la Big
Band del Sindicat Musical, de
Catalunya. Una sessió que
realment crec que val la pena.
Divendres 5, i preus popu-
laríssims amb venda anticipa-
da a Palau dels Esports de
Montjuïc (on es farà el festi-
val) i a la Plaça Catalunya. 10
nit. "Al local Cibeles (Córcega
363) seran protagonistes "las
noches Latinas" durant sis
dissabtes. Aquest pròxim dia
6 amb La Voss del Tropico
que ens animaran amb les se-
ves rumbes. 250 inclosa con-
sumició. - .- .

HELEIME
CASANELLAS

Els calers de la
Universitat

A Catalunya "hi ha" una Uni-
versitat que a hores d'ara costa
uns 4.000 milions de pessetes
anuals! (l'Autonoma,' 1250), in-
versions de nova instal·lació a
part.;, per un valor de 2.000 mi-
lions més. Això "representa un
cost pro mig —les facultats expe-

, rimentals per sobre del promig—
d'unes 65.000 pessetes per
alumne i curs. Els sis mil milions
totals de referència haurien de
ser transferits per l'Estat espa-
nyol quan se'l descarregui d'a-

. quest servei, I qui paga aquest
cost? El pagament específic dels
usuaris directes, a part de l'inte-
rès públic o general, es situa en
torn d'unes 6.500, ~o sigui un
10%, quasi simbòlic... (i això que
la taxa ha estat revisada als 70,
havent romangut pràcticament
fixa des del 1954 fins al 1971,
no sabem si per subvencionar la
docència de la clase dirigent).

És evident que és un bon
exemple de preu polític molt per
sota del cost econòmic. Al país
n'hihain'hi ha d'haver molts ca-
sos: El "transportat" urbà paga
un 40% del cost, empresa i tre-
ballador paguen un 92% del ser-
vei (8% subvenció pública), sub-
ministres tan bàsics com aigua,
llum i electricitat són pagats al

; 1 oo%..; . r '
Si ho referim a l'estranger tro-

bem un tipus d'Universitaí cultu-
ritzadòr popular, per exemple
França o Itàlia, on són usuals
nivells de matrícula no per sobre
del 20-25% del cost .causat. Dins
el model anglosaxó, amb Univer-
sitat més professionalitzadorà i
planificada, l'alumne aportarà
fins a un" 60-70% det cost del seu

ensenyament. (EEUU, Anglater-
ra, Suècia...).
• És. clar que el mecanisme de

beques funciona a Anglosaxònia
molt millor que aquí, on sembla
encara un tema de beneficència:
A Anglaterra es calcula que més
d'una meitat dels estudiants són,
d'una manera o altra, becaris. Al
Japó, a Escandinàvia i als Estats
iUnits el préstec, a retornar sobre
els futurs ingressos- professio-
nals, té molt de pes; les perspec-
tives del mercat de treball dels
llicenciats condicionen aquesta
fórmula.

Concloem en termes de pre-
guntes referides a aquest país:

—Quant creiem que podrà i vol-
drà pagar Catalunya per la seva
Universitat? Dins els calers de la
Generalitat quant es creurà'pro-
porcionat? •' '£••".

-E l nivell de 65.000 pts:, de
cost alumne-curs és correcte,
amb una mica més de control de
despesa/o ens hem de fixar en el
fet que la Universitat privada, ti-
pus ESADE, es posa a 125.000?

—És bo que la .matrícula co-
breixi tan poc del cost? No serà-
que es passi a la distribució tan
dolenta feta pel sistema fiscal el
finançar la inversió de l'ense-
nyament d'uns estra.ts encara su-
periors i mitjans?

—I té sentit que l'ense-
nyament primari i* mitjà tingui
una cobertura pública - subven-
cionada molt més baixa? „

—En termes més generals, £té
urí^socialista necessàriament de
creure en la gratuïtat tota I de tots
els serveis públics?

J.R.H.

Editorial Altafulla

Sensibilitat feta llibres

Si algun cop hem trobat que la
majoria dels llibres que corren
pel mercat són un munt de paper
amb un text escrit, però sense
cap característica estètica que
els facin agradables tant a la vis-
ta, com al tacte; si ens hem ado-
nat que un llibre és quelcom
més que un missatge que ens.vol
enviar un autor determinat, i
creiem que ha d'ésser també un
objecte capaç de delectar els
nostres sentits; de bon segur que
serem seguidors habituals de l'e-
ditorial ALTA FULLA.

. " Aquella altra manera de fer lli-,
bres que en algun moment.tots
hem cercat, ha ofert enguany
durant la Diada del Llibre. Alta
Fulla s'ha presentat al. mercat
amb quatre volums excel·lents.

BIBLIOTECA

corresponents a les diferents ver-
tents.que vol abastir la nova edi-
torial, Cal remarcar que tres de
les obres publicades són edicions
facsímil de llibres d'interès que
per diverses raons havien quedat
assequibles tant sols a minories

- privilegiades,, o a bibliòfils que,
amb paciència, els havien pogut
arrencar d'algun llibreter de vell.

El primer llibre en sortir al car-
rer, segons ens han explicat els
editors, va ser el LLIBRE DEL TE
del qual és l'autor Okakura Ka-
buzo, japonès, . que escrigué
aquest llibre per tal de donar a
conèixer als europeus tota la sen-
siblitat i el misteri de l'Orient. La
traducció catalana és de Carles
Soldevila i els dibuixos de Will
Faber, i ja havia estat imprès al

Ferran Agulló

LLIBRE DE
LA CUINA

CATALANA

Procnteclò de Uortnç Torrsdo

de |OMP M. de

Okakura Kakuzo

EL LLIBRE
DEL TE

Traducció de Carles Soldevila
Il·lustracions de Will Faber

El conegut escriptor i poeta Joan Oliver, un dels
puntals de la cultura catalana dels nostres dies, ens
ha enviat aquest versos perquè els publiquem. La re-
dacció de L'HORA SOCIALISTA, tot accedint de bo-
na gana a la petició d'aquest gran personatge, ha de-
cidit de publicar-los íntegrament. Des d'aquí agraïm
a en Pere Quart la seva participació a la nostra revis-
ta, i li recordem que sempre que vulgui tindrà ober-
tes aquestes planes. . - . * . . . . ,

DIC EN MALS VERSOS
VERITATS...

' \ . -; ' Al President

MAI no serem universals
si abans no som ben catalans.
A rels pregones arbres alts " ' " . '
i profitosos, de fruits sans.

Més val ser mòdics d'ufanor
que rics només de vanitat: . "
el qui avança en extensió • • . ' .
recularà en intensitat. .

En política la unitat • ' . - . - :

, és un assumpte fals i çàr: -
genera mediocridad
i desemboca en el vulgar.

Allò que ens cal és unió,
que, mai no treu la llibertat;_.
perquè és fruit de la voluntat. -
i no de la imposició. '

I hom no pot pas negociar
amb regateigs de mercader - . .
el que la natura ens donà
i la força bruta ens prengué!

Tenim un dret no caducat, .
fill del passat, cap al futur;
una llengua que no és la llur
i ún Estat viu, bé que enterrat! . . -:.

Doncs ens cal ésser catalans ' <
' per al bé propi i de tothom: ' '.-;. t\-,

de tots els països germans. . , .
Són nostres terra, poble i nom! .. . **•••'-

El mer embat de la raó : . . . -
al capdavall ha de fer el pes .' ;
si clama en pes la nació:
NOMÉS VOLEM EL QUE ENS HEU PRES!

CATALUNYA NO ÉS UN RAMAT!

Maig 1978 . :

nostre país per la Llibreria Cata-
lonia. El fet més característic-d'a- •
quest llibre, deixant a part l'inte-
rès que pugui tenir el contingut,
és la seva acurada presentació.
El llibre està imprès en fulla do-
ble, que el fa molt agradable al
tacte, i el seu relligat és molt pe-
culiar, fet a ma, consisteix en un
bri de ràfia amb un petit nus.
Com a unitat és molt agradable a
la vista, i els editors s'han esmer-
çat en donar-li tots els tocs ne-
cessaris, àdhuc els més inisgnifi-
cants, per a fer-lo més atractiu.
Tal com diu en la contraportada,
inaugura una col·lecció anome-
nada EL PEDRÍS. ... ' '

- " Dos volums facsímil presenten .
la col·lecció BIBLIOTECA que esT

tarà destinada a reeditar llibres
actualment exhaurits, però que
segueixen essent d'utilitat per a
aquelles persones que volen co- ,
néixer les obres més importants ,
de la producció bibliogràfica del ";
nostre país..

LO CATALANISME de Valentí
Almirall obre la. sèrie de textos
polítics, dins de la Biblioteca. De
la importància d'aquest llibre ens
en parla obertament en les pàgi-
nes introductòries el professor
Antoni Jutglar, de la Universitat

de Barcelona. El facsímil és de
l'edició de 1886.

EL LLIBRE DE LA CUINA CA-
TALANA; que obre la secció de
llibres relacionats amb temes
més de caire cultural, ens ofereix
un vast recull de plats populars,
que, com diu l'autor, en Ferran
Agulló, són senzills, barats ifàcils
de fer. El facsímil és de la segona
•edició del llibre de l'any .1.933.
Aquests- llibre és el recull, més
complet que s'ha fet sobre cuinà
popular a Catalunya, i ha sigut la
base d'algun que altre llibre què
fa poc ha sortit al mercat. • - '";

Fora de col·lecció, s'ha editat/
també en facsímil, el llibre de Lo-
la Anglada EL MES PETIT DE
TOTS. Aquest llibre, que fou edi-
tat el-1937.pel Comissariat de.
Propaganda de la Generalitat dè
Catalunya és d'interès tant pels
petits, com pels adults i hi podem .
apreciar el toc "de gràcia de les ií-
fustracions de l'autora. "7 • ,
- Alta Fulla, és doncs aquella
editorial que mancava al nostre
mercat, i endemés té el gran
avantatge que els seus preus són
molt més que assequibles pera
les nostres butxaques. '

JORDI CÒLLELL
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•Cada soci un vot'
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Per un Barca vàlid per a tothom.»
El dia 6> per primer cop en molts anys, el presi-

dent del Barca serà elegit per sufragi universal,
abandona la poc democràtica i americanitzant fór-
mula dels compromissaris. S'arriba a aquesta data
amb.una dura brega que ha deixat a la cuneta alguns
noms significatius, i han quedat tres candidatures
ben diferenciades: la d'en Josep Lluís Núnez, la d'en
Nicolau Casaus i la d'en Ferran Arirïo.

'_ En aquesta perspectiva ja
ha. aparegut algun soci amb
l'amenaça que si guanya tal o
tal candidat ell no tornarà, à
posar els peus a l'estadi. I és
que poca broma amb aques-
tes eleccions al Barca.

El primer fet sorprenent
d'aquestes eleccions rau en
l'absència del montalisme.
Absència, en la recta final, ja
que la presència del publicista
Víctor Sagi, que va obtenir un
bon nombre de signatures
avalant la seva candidatura,
tenia el suport incondicional,
d'insignes-prohoms del Barca:
Montal, -LLaudet, Baret,
Narcís de Carreras... i Per què
doncs en Sagi va llençar la to-
vallola quan ho tenia, tot a fa-
vor seu? Segons les nostres
informacions, un altre dels
candidats va amenaçar que
faria públic un informe que
furgava en la seva vida priva-
da si continuava mantenint la

seva opció a Ja presidència.
Sigui com sigui, en Sagi es va ,
retirar, fot lamentant el clima
en que s'estava desenrotllant
la campanya,

L'Armo crucificat .

La retirada d'en Sagi va
afavorir J.'Arino. En Ferran Ari-
rïo passava d'aquesta manera
a.disposar dei suport d'un bon
sector del pujolisme, que s'a-
fegia, al demostrat implícita-
ment pel PSUC, que li dedicà
fins i tot una plana del seu ò r -
gan "Treball". A tall d'anècdo-
ta, ens explicava un delegat
català del congrés del PCE
que —en la setmana
d'aquest—TArino es va anar a
estatjar al hotel Melia'-Castilla
—marc congressual dels
comunistes—i, en adonar-se'n,
es va inscriure amb el nom del
seu acompanyant, Xavier Sa-
bates; "Només faltaria ara que
se sabés que tinc habitació
a l'hotel on és reuneix la plana
major del comunisme espa-
nyol" va pensar en veu baixa
l:Arinol A nivell informatiu-cal
assenyalar el bon tracte que
rep en alguns mitjans infor-
matius en Ferran Arino— es-
pecialment-el grup Mundo—
que .contrasta amb els furi-
bunds atacs que li llança el
"Ciero" dels Porcioles... I com
a enemic d'excepció compta
amb el Cruyiff, sempre tan des-
interessat, que recorda que
fou l'Arino qui, bo i formant

.part de la junta, en va dimitir

perquè no volia concedir pri-
mes dobles als jugadors si no
guanyaven la lliga, i no per
sistema, com s'ha estat fent.

Un "amor" a cada
cantonada : •••j: v

En Josep Lluís Núnez, cone-
gut constructor, de qui en
Vàzquez Montalbàn diu que
"Barca no hay mas que uno y,
a ti te encontre en una esqui-
na", va denunciant la polititza-
ció de les eleccions en la per-
sona de l'Arino. "Busca, bus-

ca, i el trobaràs el pacte amb
el PSUC" ens deia personal-
ment. Però no-deia que a la
seva junta hi haurà quatre ho-
mes pròxims a l'Alianza Popu-
lar, entre ells l'hoteler Joan
Gaspar/i que hi ha sectors de.
la ' UCD que han promès de
col·laborar.per al seu triomf.

Núnez, l'home xte les can-
tonades, àel qual s'expliquen
disbarats urbanístics notables,
t'als com l'haver tirat a terra el
Palau Trinxet, o el contenciós
amb el Xalet Gólferics, però
de qui també es diu que cons-
trueix passablement, disposa
del suport periodístic dels dia-
ris dèl grup Porcioles. ,

L'única cosa sorprenent és
que s'atreveixi a / avisar
dient que no afavoreix a
ningú i que són d'allò
més objectius.

En Josep Lluís Núnez vol
jugar la carta Cruyff pér a
aquestes eleccions, i per tal
de fer-ho s'ha entrevistat un
parell de cops amb el), a tra-
vés d'un amic de l'holandès,
conegut amb el nom de Mi-
chel. En Núnez ha provat de

.contractar el grup musical "La
Trinca", sense aconseguir-hb,
malgrat que ell estava dispo-
sat a pessigar el talonari tant
com calgués. També ha temp-
tat en Reixach, per mirar de
fer-lo pujar al seu carro elec-
toral, però tampoc ha tingut
sort. Sí que ha pogut pactar
amb un candidat queíou, ofi-
cial, en Casals, que així ha po-
gut pagar part de la seva
campanya.

Sembla, però que a en Ca-
sals'se li ha indigestat el pac-
te: "per haver pactat, al "4-2-
4" m'anomenaven, l'endemà,
franquista, franquista jo, que
he votat al Pacte!" ens co-
mentava desesperat. D'altra
banda, des de la seva base fir-
mant, el pacte amb. el Núnez
és contestat. I és que en Nú-
nez, sense ser franquista, .re-
cordem que durant un temps
va ajudar a finançar el Centre
Català, va posar les seves ar-
rels en el moment del fran-
quisme i del porciolisme.

Ni blau, ni grana

Com a tercer en discòrdia,
. hi ha'en Nicolau Casaus. El

veterà candidat s'ha tret de la
màniga una consigna que ni
feta a mida: "ni blau, ni grana:
blaugrana". En Casaus, l'ho-
me de les penyes (amb l'ajuda
de les quals es va poder finan—
çar, en una bona part, l'actual
estadi del C.F. Barcelona).

condemnat a mort durant 72
dies durant el franquisme per
la seva tasca sindicalista du-
rant la República 'a Igualada,
el potenciador del "més que
un, club", està convençut que
la polarització Arino-Núnez,
esquerrandreta, el pot afavorir.
"Guanyaré, ja ho veureu" re-
peteix als informadors. En Ca-
saus només és acusat del seu
permanent oposicionisme
que, segons alguns, és inhe-
rent a la seva persona. Maste-

-gà el puro, riu, i assenyala que
"tant de bò que al Barca hi •

•hagués més oposició". El seu
amor al club és fora de tot
dubte, i els darrers dies, la se-
va candidatura ha pujat bas-
tants punts. El mateix Car-
rasco, president accidental, el
veuria amb bons ulls.

"Esport i ciutadania", "Tor-
narem a fer història" "Per ün
Barca triomfant" són els eslò-
gans de l'Arino, en Casaus i en
Núnez. Sigui qui sigui el gua-
nyador de les eleccions haurà
de recordar que la bandera del
Barca és tant la senyera com
la blau-grana, i que un club no
ha de ser només un equip pro-
fessional de futbol, sinó una
entitat que * promocioni l'es-
port de base a Catalunya.

MÀRIUS CAROL
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La patronal defensa els
seus interessos de classe
A més de diputat al Parlament per Socialistes de

Catalunya, i membre del Secretariat General del
Partit Socialista de Catalunya; Eduardo Martín ha
estat inspector de Treball, cosa que li ha permès de
conèixer molt a fons els problemes existents en el
mon laboral. És per això que formà part de la Co-
missió de Treball del Congrés de Diputats. Creiem
que la problemàtica laboral i en especial les lleis que
s'estan discutint en el si de les Corts, son insufi-
cientment conegudes pel públic en general i és per
això que li hem demanat que ens fès una valoració
del treball realitzat a les Corts en aquest sentit.

—Parlans una mica dels di-
ferents projectes d'acció sin-
dical que han estat presentats,
al Congrés de Diputats.

—Bé. El primer projecte
sobre aquest tema fou una
proposta de llei presentada
pel grup Socialista del Con-
grés, però elaborada con-
juntament amb Socialistes
de Catalunya. Tècnicament
aquest projecte tenia un
ments més punyents des
de la perspectiva socialista
ments més punyents desde
la perspectiva socialista
pensant que, a continuació,
amb la introducció d'esme-
nes per part de la dreta ja
quedaria retallada. Nosal-
tres acceptàvem que es re-
tallés en la mesura que es
respectessin diversos ele-
ments claus: El convenci-
ment que l'acció sindical a
i'empresa és un tot que
comporta que els sindicats
tinguin reconeixement legal,
que el Comitè d'Empresa ha
de resultar de l'elecció feta
pels treballadors però res-
pectant l'afiliació sindical,
és a dir el tema de les llistes
tancades, llistes-obertes, te-
nint en compte que les tan-
cades reflexen l'afiliació sin-
dical en el si de l'empresa.

El Comitè hauria de
controlar

—En el Comitè d'empresa,
quines funcions li donava?

—Crèiem i crèiem que el
Comitè d'Empresa hauria de
portar una autèntica demo-
cratització dintre l'empresa.
Això comporta que aquesta
doni informació verídica
i real de tot el que són ele-
ments que poden afectar
la condició obrera i per altra
banda els treballadors hau-
rien de tenir la possibilitat de
fer arribar als seus represen-
tants la seva opinió sobre
els temes que els infor-
més l'empresa. Tanmateix
el Comitè hauria de tenir la
facultat de- negociar amb
l'empresa els elements més
claus, més fonamentals per

Finalment, hauria de te-
nir là possibilitat de control.
Control per evitar no sola-
ment el que ha passat du-,
rant el franquisme sinó. el
que pot passar en un siste-
ma capitalista com son les
corrupteles empresarials.
Per exemple el tema dels
"saldos y finiquitos", el de
la col·locació obrera, el de
la promoció professional,
etc. Aquest control no signi-
fica anar cap a una empresa
socialitzada.

—A més de la proposició
socialista, es va presentar al-
guna cosa més sobre aquest
tema?

—Si, els comunistes pre-
sentaren una proposta de
llei sobre un codi de drets i
obligacions -dels treballa-
dors. Volia ésser una llei ge-
neral del treball, encara que
tècnicament era molt imper- .
fecta, i amb termes jurídics
inacceptables, però la vàrem
votar a favor en la mesura
que després amb la presen-
tació de les esmenes la po-
driem millorar. De totes ma-
neres tampoc va obtenir una
votació favorable.

El Govern en la línia
dels jurats, d'empresa

—Arribem al projecte de llei
presentat pel govern...

qúe la UCD i AP tenen ma-
joria, les ponències no es
formen per majories. En
concret en aquesta comissió
hi ha quatre membres
d'UCD, un d'AP, tres de
Socialistes del Congrés, un
dé Socialistes de Catalu-
nya (jo mateix), un comunis-
ta, un del Grup Mixte (que
éra del PSP i ara ja del
PSOE), un de la Minoria Ca-
talana i un de la Minoria
Basca:

I
AP la considera una llei
de socialització de

marxista
empreses

a la seva condició obrera
(Organització del treball,
primes, incentius, etc.) i a la
vegada tot el que afecti a la
durada del treball (horaris,
torns, vacances; etc).

El treball a fes comissions és feix fonamental del treball parla-
mentari a qualsevol Parlament.
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—Efectivament, aquest
projecte estava molt en la

v línia del que era la regla-
mentació dels jurats d'em-
presa i els enllaços sindicals
durant el franquisme, modi-
ficant la terminologia i intro-
duint alguns elements que
d'alguna manera ja estaven -
introduïts per la pràctica del
vertical durant els darrers
anys. En aquest projecte es
presentà una esmena a la
totalitat per part dels Socia-
listes del Congrés i- moltes
esmenes parcials. Entre les
que presentàrem els Sòcia- -
listes de Catalunya* la més
important era l'article 9 i és .
el que actualment figura en
l'informe de la ponència.

L'esquema d'aquest arti-^
cle és el mateix del que exis-
teix no ja a França o Itàlia,
que normalment son els
exemples més progressius,
sinó que també existeixen a •
la llei belga. Per tant aquest *
article, llevat d'alguns /•
punts, no fa més que traduir
una realitat europea, fins ..
mahtenint-se per sota el ni- ^
vell assolit a d'altres indrets.
Quant à les seccions sindi-
cals, allà on existeixen sin-
dicats piuralistes estan reco-
negudes a tot arreu. : ;

—Com va,ser que l'esquerra
aconseguís introduir esmenes
progressistes sense, que la '
UCD les vetes? - . .

—Perquè han funcionat /
mecanismes què son nor-
mals al Congrés. Malgrat

El que passa és que UCD
no porta cap política clara,
neta i establerta en relació
a cap projecte de llei que es
presenta.

L'empresa al servei de/
l'explotació de la classe
obrera *

—A què creus que és degu-
da- la reacció - violenta de la
gran patronal?

, -'Aquesta campanya de
la gran patronal.és produeix
perquè no volen tenir ele-
ments de democratització
dintre l'empresa. L'empresa,
diuen, és una unitat produc-
tiva al servei del capitaM per
.tant —i això no ho diuen ells
però ho diem nosaltres— al
servei de l'explotació de la
classe obrera, i per tant

jaquesta no ha de, tenir cap
"dret en aquesta parcel·la.
La volen mantenir com una
unitat autoritària dins una
societat democràtica. _
/ —Darrerament s'està par-
lant molt que la patronal
al' nostre -país. està assolint
nivells europeus, - cosa que
arhtTaquesta-pQstura es des-
barat de totes totes. 7 ~ r~—._

—Mira/ aquí ei que passa
és que s'ha dit que la patró--
nal espanyola ha assolit co-
tes europees quant a la de-
mocràcia, però la democrà-
cia en termes generals.
Quan la democràcia afecta
els interessos de l'empresa,
la patronal ha de defensar

'els seus interesos de classe
—car aquí es concreta l'ele-
ment fonamental de la lluita
de classes— és per això que
sorgeixen totes les reticèn-
cies, tots els atacs a que
aquesta llei surti. Si la llei ha
de comportar una real parti-
cipació de la classe'obrera,
aquesta restaria capacitat
de decissió a la patronal i
per tant ja no li interessa.

Per AP tot es marxista

—Fins a quin punt vàreu
notar en el si de la Comissió
que la patronal convertida en
grup de pressió ha influenciat
a la UCD i a la AP?,,' v

—A la gent d'AP està ela-
ríssim perquè totes les se-
ves intervencions van en el
sentit d'afirmar que aquesta
és una llei marxista i de so-
cialització de les empreses.
Quant a UCD hi ha ten-
sions. En els sectors més a
la dreta, els toca molt cla-
rament el tema i l'agafen
com à seu, però els sectors
més liberals i progressius
són els que estan interessats
en que aquesta llei surti i ho
faci amb els vots de socialis-
tes í comunistes.

—No creus que darrera-
ment el Congrés està donant
la imatge que tot es fa entre
passadisos. . -.'

—Crec que en el Congrés
de Diputats, les coses no es
fan entre passadisos, sinó
en la discussió a les comis-
sions. Encara que la gent els
doni menys importància,
però ós clau i fonamen-
tal i gràcies a elles les coses
en els plens van molt clares
i netes, i per això sovint es
produeixen votacions que es"
pot dir que ja estaven fetes.

El treball a les comissions
és l'eix fonamental del tre-
ball parlamentari a qualse-
vol Parlament. Malgrat que
l'esquerra no tingui majoria
aquí, i que perdem moltes
de les votacions, anem in-
troduint elements impor-
tants en les lleis que es van
votant..Això és conseqüèn-
cia del treball parlamentari
i no solament dels pactes.

: JOSEP IVT.a SERRA I


