
EDITORIAL
Per

Catalunya
En el programa que els So-"

cialistes de Catalunya van fer
públic durant el multitudinari
míting central celebrat a la
Plaça Monumental abans del
quinze de juny es va incloure,
entre-altres reivindicacions, ei
jetorri del ' president ^Tar-tó

radellas; basats en la ferma
creença que la Generalitat
històrica era legítima i consti-
tuïa una institució ir-
renunciable pèr part del poble
de Catalunya..'-*'. •-. •

En el mateix programa, junt
a d'altres objectius, els socia-
listes van incloure la delegació
de funcions en un Conseller,
en Cap 1 el funcionament plò
de l'Assemblea de Parlamen-
taris, ja que aquesta constitui-
ria una altra institució la pre-
sentativitat única i indiscutible
de la qual anava a avalar el
poble a les urnes. '• .

En els primers moments,
després de la reinstauració de
la Generalitat, els socialistes,
davant les pressions emana-
des de . determinats sectors,
van creure que l'interès de
Catalunya passava per ajornar
aquestes dues reivindicacions
ja que era prioritària, alesho-
res, la consolidació de la ma-
teixa^ Generalitat.. -• ••-">• -

Però un retard no significa
l'abandó d'una part del pro-
grama amb el qual els socia-
listes se senten compromesos
davant el poble. Avui les corw
dicions d'aleshores de han va-
riat- No. solament Catalunya
sinó també;a d'altres naciona-
litats i regions han surgit orga-
nismes preautonòmics que
seran institucions constitucio-
nals quan el texte fonamental
isigui aprovat. ;.;<• - ~::'-i\,.•::>-.

Per aquesta raó," els socia-
listes, conscients dels canvis'
produïts i convençuts, junta-
ment amb el poble de Cata-
lunya, de què avui i ara és
d'interès prioritari la consoli-
dació d'un autèntic poder au-
tonòmic, -. rellancen , la seva
política global sobre la Gene-
ralitat, basats en les línies que
s'exposen en aquestes planes.

Joan Reventós: el poble farà balanç
En la seva darrera reunió, el passat 2Í. de maig a Valls,

el Consell General del PSÇ acordà una nova política dels
socialistes a la Generalitat provisional. L'adópció d'aquesta
iniciativa de gran abast serà, sens dubte, l'element essen-
cial que marcarà el desenvolupament de la política catala-
na en ei proper període. Per tal d'analitzar el caràcter d'a-
questà ofensiva socialista, parlem,amb Joan Reventós,

Thoméjgue en nom de Socialistes de Catalunya llançà, el 8
de juny de 1977, ala plaça de braus de Barcelona, davant
de 300.000 persones, la política.que portà el restabliment'
de la Generalitat provisional. , ! '/: ,

Crec que eh les seves línies generals,, els objectius que
vam proposar eh aquell míting monstre han estat assolits.
S'ha restablert la Generalitat provisional, retornà el presi-
dent j es constituí un Consell Executiu d'unitat catalana,'
amb presència de les principals forces refrendades peí vot
popular del 15 de juny. Els socialistes plantejàrem també,,
en aquell moment, la conveniència d'una delegació de fun-

;ciòns, de tal manera que el primer candidat de la ílista
guanyadora el 15-J fos ei conseller en cap de la Generali-
tat. Com és sabut, aquest objectiu no pogué ésser assolit.

Els socialistes aconseguírem un gran suport popular en les
eleccions, però no una majoria absoluta. No vam poder, per
tant, imposar democràticament aquest objectiu, però conti-
nuem mantenint-lo, i creiem que s'imposarà pel propi pes
dels fets. . , _

La política no s'ha de fer per damunt del poble

—S'ha dit que els socialistes no van actuar amb prou
duresa en el manteniment d'aquest objectiu, i que ara,
amb l'accentuació dels trets presidencialistes, n'estan
pagant les conseqüències...,
:. —Els socialistes som
conscients de la gran res-
ponsabilitaí.que tenim.' Sa-
bem que hi ha milers de mi-
rades que estan atentes a la
nostra trajectòria %.. i no
hem volgut mai que la nos-/ r
tra política fos titllada d'in-
tolerant.
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La marxa d'un home important de Convergència!

Miquel Sellarès:
Després de repetides declaracions, desmenti-

ments, rumors, rèpliques i contrarèpliques, Miquel
Sellarès ha deixat finalment Convergència Demo-
cràtica de Catalunya. Eren conegudes públicament
—en aquestes mateixes pàgines ens en fèiem ressò—
les seves discrepàncies no sols amb algunes actua-
cions recents molts concretes del seu, ara, ex-partit,
sinó també amb la línia política i la mateixa concep-
ció del partit cap on uns sectors dirigents l'empe-
nyien.

En les seves declaracions,
fetes a Europa Press pocs dies
abans de la seva sortida ofi-
cial, on després de mani-
festar-se . "pujolista", afirma
que "tanmateix estic en to-
tal desacord amb la camari-
lla que envolta Jordi Pujol i
que ja fou derrotada en el

. Congrés del partit", feia una
clara crítica a aquests sectors.

El "conflicte Sellarès" ha
acabat, doncs, com éra d'es-
perar. Però si la seva sortida
no ha desvellat sorpreses, sí
que van ser sorprenents les
afirmacions fetes pel dirigent
nacionalista en el curs d'un di-
nar amb els mitjans d'infor-
mació i alguns companys i
amics seus.

Sellarès fou particularment
dur en les seves referències al
President Tarradellas: "Quin
gol que ens va marcar el go-
vern Suàrezl A la UCD no li
cal cercar un secretari gene-
ral, perquè en tó un de per-

' fecte en el President Tar-
radelfas" —va afirmar, enmig
d'una sèrie de crítiques a una
Generalitat que "està desmo-
ralitzant el país": "la preau-
tonomia és una presa de
pèl".

L'home dels "serveis d'or-
dre de l'Assemblea de
Catalunya" va voler posar en
relleu que "els meus deu a-
nys de treball al costat de
Jordi Pujol demostren que
no sóc dels qui van amunt i
avall, sinó que sóc un home
de profundes fidelitats".
Amb aquest argument va vo-
ler contestar els qui havien
manifestat que la seva actitud

era motivada "per raons de
temperament".

Després d'explicar llarga-
ment els raonaments polítics
que l'han fet considerar que
"CDC es decanta cap a la
dreta i es converteix en una
opció de classe i d'alternati-
và al socialisme", Sellarès va
criticar el fet que el partit no
hagués participat en la jorna-
da del primer de maig i també
el que no impulsi ni tingui una
política sindical definida:
"Sense un sindicat de l'estil
d'ELA-STV no és possible
fer un gran partit nacionalis-
ta popular", tot i que expres-
sà els seus dubtes sobre les
-possibilitats d'impulsar a
Catalunya un sindicat d'a-
quest tipus: "Potser l'opció
passa per impulsar les cen-
trals grans, però en qualse-
vol cas cal definir una línia
sindica,!". Va expressar també
el seu1 respecte pïofund, A-
tantes' vegades afirmat, per
part seva—, tant pel PSUC, so-
bre el qual considera que "ha
fet una gran feina en la cata-
linització de la classe obrera
immigrada", com pel PSC"-
que considero que, a la seva
manera, també està fent
una feina important: per ai-
xò no volia tampoc conti-
nuar participant en un atac
constant als socialistes". •

Segons Sellarès, en el fons
el que ha passat és que alguns
sectors "no han paït el resul-
tat del Vè Congrés del par-
tit".

Va exposar també les dife-
rències que es donen entre
"una base que és extraordinà-

Miquel Sellarès feia temps que s'ho pensava (Foto Xavier Sabaté)

ria i que no té rés de burgesa"
i "uns dirigents que financien
el partit", tot afegint que "els
vots sense diners no serveixen
de res" i que "als barris no es
pot anar amb la bandera de
Trias Fargas".

Tot i les seves crítiques a
CDC, Sellarès va insistir en
què no volia "fer cap estripa-
da" i que mantenia un profund
respecte tant pel partit com
per Jordi Pujol i Miquel Roca,
alhora que elogià la tasca de N

Josep M. Cullell. Va assegurar
que no havia volgut provocar
cap escissió i que havia reco-
manat als seus partidaris de
seguir donant suport a en Cu-
llell. Afirmà també què de mo-
ment es mantenia com a inde-
pendent.

En el dinar va estar
acompanyat de Jordi Carbo-
nell, Fèlix Cucurull (PSAN),
Claris Matheu (MCC), Salva-
dor Coromina (PSC) i Xavier
Folch (PSUC). Tots ells van
manifestar que la seva pre-
sència es devia a motius d'a-^
mistat personal i que en cap
moment no havien influït en la
decisió presa per Sellarès.

. Fins i tot, Xavier Folch va afir-
mar que ell, particularment,
considerava que Sellarès s'e-
quivocava, tot i que li admira-
va la fermesa amb què era ca-
paç de prendre una decisió
d'aquesta envergadura. Jordi
Carbonell elogià especialment
l'honestedat d'un home "que
ha dut fins a les últimes con-
seqüències la seva coherèn-
cia".

Amb anterioritat, el propi
Sellarès havia manifestat que
era prevista la presència de
Josep Benet, però que era fo-
ra de Barcelona: "Ell sí que va
influir en la meva decisió", di-
gué Sellarès.

Camps: "hem perdut
un correligionari"

Jaume Camps pertany
també a l'anomenada "ten-
dència Cullell", i era un dels
més clars companys de "cau-
sa" d'en Miquel Sellarès. Va
aconseguir el número dos,
just al darrera de Cullell, en
l'elecció del Consell Nacional.
Ell és el portaveu oficial de
CDC, però en aquesta ocasió
ens parla a títol estrictament
personal:
s "A nivell personal lamen-
to la sortida de Miquell Se- <_
Mares, perquè som molt
amics. He de dir que hem
perdut un correligionari, pe-
rò no un amic. D'altra ban-
da, respecto profundament
la seva decisió".

—T'ho esperaves?
—Era de témer perquò Se-

llarès, des de feia un temps,
havia entrat en crisi i des-
confiava de l'opció política
de CDC. Des d'aquest punt
de vista considero que ha ,
estat molt conseqüent i molt
coherent. I en un moment
donat ha pres una decisió
important que, repeteixo, .
respecto profundament.

—Suposo que tant tu com
Josep M. Cullell i alguns altres

dreta

Josep M* Cullell, home de la mateixa tendència d'en Sellarès,
que també és seguida per en Jaume Camps.

haureu resultat els més direc-
tament afectats per aquesta
decisió...

—Jo particularment co-
nyinuo creient viable el na-
cionalisme possibilista de
CDC, perquè si no també
plegaria. El que et puc dir és
que tots hem intentat que
en Miquel seguís al nostre
costat. D'altra banda, el par-
tit ho ha valorat com una de-
cisió política i ho ha accep-
tat com a tal.

La resposta oficial de
CDC

i
Poc després dtíl dinar ofert

per Sellarès a la premsa, CDC

va fer pública una nota oficial
de puntualització en la qual
manifestava que "les condi-
cions" que demanava Sellarès
per tal de no abandonar el
partit consistien en una recti-
ficació pública dels dirigents
sobre el seu cessament de
responsable de la revista
"Convergència", que "Sella-
rès no s'havia manifestat
contrari a una política d'a-
proximació i, eventualment,
de fusió amb EDC i UDC,
tot i participar en les discus-
sions". "La projecció perso-
nal —deia el comunicat— no
pot ser l'argument últim
d'una opció política".

MERCÈ ROURE

El que fa quatre per l'esquerra se n'ha anat (Foto Car/es Prieto)
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La dreta pateix de miopia
Es comença a perfilar l'estil i el caire que Catalu-

nya prendrà en l'Estat espanyol que s'està configu-
rant. La Constitució espanyola, que va avançant arti-
cles a la comissió, ja ha establert dues bases impor-
tants: la definició de què és Catalunya i de quina és
la llengua del nostre país. El debat constitucional ha
descobert també, encara que amb els matisos que
impliquen la negociació i el pacte previs, quina pos-
tura defensava cada grup polític en aquest tema.

"La Constitució es fona-
menta en la indissoluble uni-
tat de la Nació espanyola, Pà-
tria comuna i indivisible de
tots els espanyols, i reconeix i
garanteix el dret a l'autonomia .
de les nacionalitats i regions
que la integren i la solidaritat
entre totes elles "Aquest és
l'article segon de la Constitu-
ció. Catalunya queda definida
com a nacionalitat.

"El castellà és la llengua
oficial de l'Estat. Tots els
espanyols tenen el deure de
conèixer-lo i el dret a usar-lo.
La resta de llengües d'Espa-
nya seran igualment oficials
en les comunitats autònomes
d'acord amb els seus respec-
tius Estatuts "El tercer article
de la Constitució deixa oberta
la porta a la possibilitat que el ,
català sigui la llengua oficial al
nostre país.

Es poden assenyalar ele-
ments negatius d'aquests dos
articles: les majúscules de Na-
ció espanyola i Pàtria comuna
i indivisible no són, evident-
ment, meves. Tampoc és sant
de la devoció socialista l'afir-
mació que tots els espanyols
tenen el deure de conèixer el
castellà. Però acollim-nos a ;
allò que és bo, que, a vegades,
s'ha de ser optimista: Catalu-
nya és una nacionalitat i el ca-
talà pot ser la nostra llengua
oficial.-. :. ... -

Aquests elements positius
cal convertir-los en realitats.
No pot passar el mateix que..
està passant amb la Generali-
tat. Es pot tenjr .Generalitat i

- no influir per a res en la políti- .
ca de Catalunya; com ha estat
succeint fins ara. No volem

.que es digui que Catalunya és
Una nacionalitat i que a la
pràctica no canviï res."

I de fet, com s'ha demos-
trat amb la Generalitat, no és

.tasca fàcil passar del terreny

de les paraules al dels fets. I
menys quan la que parla ós ta
dreta. Perquè quan parla la
dreta la cosa es posa compli-
cada. Complicada i divertida,
perquè cal veure les aber-
racions que és capaç de dir
fins que no es veu obligada a
acceptar la realitat, que, lògi-
cament, camina sempre en di-
recció contrària a la seva. ,

La dreta té miopies que no-
més es curen a cops de demo-
cràcia. La miopia de Catalu-
nya no l'ha superada fins que
unes eleccions i el vot popular
li han fet veure que la se-
nyera era la bandera de
Catalunya, que la Generalitat
era la nostra, institució auto-
nòmica, el català la llengua
d'un país, i que en definitiva,

. Catalunya era un país, una na-
cionalitat —com diu . la
Constitució— una nació —com
diem nosaltres— potser per a
distingir-ho de la Nació espa-
nyola, qué en diu la Constitu-
ció.

Aquesta setmana s'ha po-
sat d'actualitat la miopia de Ja
dreta valenciana; la miopia de
no voler acceptar la realitat
d'una comunitat cultural dels
Països Catalans, la miopia de
no voler, acceptar una se-
nyera que és la mateixa per a
tots, de voler seguir enredant
el poble aprofitant al màxim
les eines que li donen uns mit-
jans de comunicació de 'mas-
ses que segueixen en les se-
ves mans o unes corporacions
municipals que no han fet fora
els elements franquistes que
les ocupen. Quan l'alcalde de
València s'escandalitza per-
què a televisió ens escandalit-
za que a València puguin tenir
un alcalde d'aquest estil i, en-
cara més, que TVE i el minis-
tre de Cultura li facin cas. *

La dreta té miopies, massa
miopies. No veure els cente-

Montjuïc ple de treballadors que la dreta no veu
(Foto Tomi Sòcies}.

riars de milers de treballadors < tes de la llei d'acció sindical és
de la Construcció, Tèxtil, Me-
tall, Sanitat i Hosteleria a
Montjuic reivindicant un salari
digne, i continuar abatant, un
per un, els articles progressis-

miopia. La miopia d'una clas-
se social que vol anar a
contracorrent de la història.
Allà ells.

FRANCESC BAIGES

Xlü XIU AL PALAU
Suàrez li fa el salt a Tarradellas

Els consellers socialistes han
cantat les quaranta al President
Tarradellas. Han dit públicament '

. i de manera clara qe ja n'hi havia
prou, que les coses tenien un
nom i que ja estava bé de triom-
falismes inútils. Això, és clar, no
agrada pas a tothom. Més d'un
s'haurà hagut de mossegar la
llengua. Les postures al si del
Consell Executiu, això, sf sembla
que van quedant clares.
- D'una banda el President de la -
Generalitat i la UCD, evident-
ment amb matisos diferents. El
partit governamental fa tot el que
pot per treure importància a les
futures propostes socialistes,-

'que, per la seva dissort, seran un
fet dintre de poc. Per un altre
cantó, CDC i PSUC fan la viu-viu.

; S'apunten a treballar en l'elabo-
ració de propostes però actuen
també per altres camins. Les de- *

claracions de l'Antoni Gutiérrez
recomanant un govern de con-
fiança —tesi defensada per Tarr
radellas— és un exemple del que
estem dient. Els socialistes, per
la seva part, sembla que han re-
près la iniciativa i no estan dispo-
sats a cedir.

La seva ofensiva no es limita
només al cercle tancat i reduït
del Consell Executiu. En el dar-
rer viatge del President, a Reus,
el senador Carles Martí exposà
directament a Tarradellas allò
que es diu sense massa formula-
cions als bars, al carrer, als llocs,
de treball. Tarradellas s'empipà i
va reduir l'assumpte a una qües-
tió de tipus personal. La ignoràn-
cia del que ja ningú no pot igno-
rar semblà ser una constant en la
trajectòria del President. Recor-
deu, sinó, el xiulets a la plaça de
Sant Jaume el vint-i-tres d'abril.

-. Si no hi ha hagut res de nou,
el conseller .Joan Codina haurà
posat també els punts sobre les
is en l'acte inaugural del Congrés
Confederat de laUGT que s'inicià
el vint-i-cinc d'aquest mes a Bar-
celona. Una mica com a portaveu
de les nacionalitats, el conseller
de Treball haurà carregat neta-'
ment contra les autonomies sen-
se contingut, és a dir, totes les de
l'Estat.
. Seira injust, també és cert,
carregar tot el mort, o bona part
del mort de tot el que passa a la
Generalitat al seu\ President.

En Tarradellas sembla que ja
està una mica fins al nas del fet
que això no es reconegui, 'ull dir \
que ningú no hagi gosat afirmar
allò que en bona part és cert. En
Suàrez li ha fet el salt. Li ha fet el
salt perquè, dels acords de Ma-
drid, res de res. Tant poca cosa

que. ni s'atreveix a concretar
aquelles bonigues frases que.pre-
sidente i President signaren a
Madrid després de quinze dies
d'estada de Tarradellas a la capi-
tal.

D'això es dedueix clarament
que el govern Suàrez, de tot el
que signa, només compleix allò
que li dóna la real gana de com-
plir. Els seus pactes són paper
mullat. Per una vegada estarem
d'acord amb en Fraga. El dirigent
d'Aliança Popular va afirmar que
Suàrez va dir, de primer, que go-
vernaria després del quinze de ju-
ny, després que ho faria un cop
celebrades les municipals, ara
que fins que no s'hagués celebrat
el referèndum constitucional no
ho faria. Em penso que ja no
tindrà temps de fer-ho, va con-
cluoure l'home dels elàstics.

ANDREU SEGUÍ

EL NOTICIERO UNIVER-
SAL, en la seva edició del 22
de maig, en relació amb el te-
ma de les cambres agràries i
seguint amb el seu estil habi-
tual de manipular la informa-
ció, publicava que "La Federa-
ció de Treballadors del Camp
de la UGT havia obligat a la
Unió de Pagesos a batre's en
retirada", i que la UGT domi- | \
nava el sector agrari català,
sense oblidar que anunciava
el fracàs de la UP en el seu
boicot a les eleccions a "Cà-
maras Agrarias". Que no,
nens, que noi ue s'han equi-
vocat en tot I Que els campe-
rols de la UGT treballen a la
Terra (TTT) i no al Camp. Que
la FTT-UGT no s'ha instaurat
a Catalunya. Que el boicot de
la UP a les eleccions và ar-
ribar al 80%... iCom sereu
bons periodistes si no pareu
atenció i us equivoqueu així?
Que no, Porcioles i Cia., que ja
està bé de manipulació... Que
us heu passat... -

A ALLISTAR-SE, que és la
guerra. Així almenys ho dóna
a entendre l'autoanomenat
"Ejército de Oración y Sacrifir
cio por la Iglesia y por Espa-
na" que ha "editat un'full en el
qual, entre d'altres, s'hi poden
llegir sabroses frases com
aquestes:

"Al pas: que anem correm
el gravíssim perill de desem-
bocar en el Marxisme, sense
possibilitat de tornar enrera";
Causes? "Traicions,- imprevi-
sions, abandó dels mitjans es-
pirituals, etc" ; com? "Eritre-
gant-nos de ple a la'defensa
de Déu i de la Pàtria sense al-
tres armes que l'oració i el sa-
crifici, que són omnipotents.
La nostra fe ens salvarà/. Qui
són els qui formen l'esmentat
exèrcit? Doncs molts reve-
rends, etc. De menes de socis
n'hi ha dues: els pregants-
sacrificants i els benefactors.
En fi, per què parlar-ne més,
com va dir, algú, meitat frares,
meitat soldats.

EL CORREO DE LA CONS-
TRUCCIÓN és una revista diri-
gida als empresaris d'aquest
ram, però pel que diu, deu
anar en exclusiva pels grans
constructors i tota la màfia
d'especuladors que circula per
aquest país. En el seu número
de 13 de maig se les heu amb
Narcís Serra, tot esgarrifant-
se amb l'inquietant pregunta
'7'quó pasarà con la construc-
ción en Catalunya en manos
de1 un marxista?", i tement
"les expropiacions, el dirigis-
me burocràtic i els plans in-
cendiaris" que faran empassar
als constructors els socialistes
des de el poder.

La revista parla també d'u-
na tal "Inmobiliaria Lenin",
propietat de la Generalitat,
que es dedicarà a robar el tre-
ball als pobrets constructors i
que sumirà Barcelona ciutat
en el caos.per dedicar-se a
potenciar les comarquetes
d'extraradi. El terrible marxista
Narcís Serra obligarà als es-
peculadors —continua la
revisteta— a fugir a terres més
amables com el País Valen-
cià". Pel que es veu, encara hi
ha gent que no dubta del mar-
xisme dels socialistes catalans
i, francament sentim que els
especuladors fugin al País Va-
lencià, car el que desitjaríem
és que fugissin però molt molt
més lluny.
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L'HORA POLÍTICA
El finançament autonòmic arreu del món'

Qui ha de pagar les
autonomies i com cal fer-ho

Sortosament cada dia h i ha
més curiositat per informar-se
sobre el finançament de les
autonomies. És a dir: per sa-
ber el funcionament dels sis-
temes tributaris als països
amb subdivisions polítiques.

Convé recordar, pel que fa
a I Estatut de 1932 - a Catalu-
nya—, que l'aspecte tributari
fou gairebé marginat. Tan sols
el traspàs de la Contribució
Territorial (Rústica i Urbana)
fou realitzat i el de l'Impost
sobre Transmissions Patrimo-
nials previst no va assolir-se
plenament No oblidem que el
Govern autònom ya tenir una
molt curta durada. L'Estatut
l'aprovà el Parlament de la
República el 9 de Setembre -
de 1932. La negociació del
traspàs d'impostos va ésser
lenta i va sofrir seriosos re-
tards tan bon punt van gua-
nyar les dretes les eleccions
de Novembre de 1933. Du-
rant l'any 1934, entre el Go-
vern de Madrid i el de la Ge-
neralitat, van existir tensions
contínues, fins que, arran de la
Llei de Contractes de Conreus,
es vari produir els fets del 6
d'Octubre i l'Autonomia quedà
buida de contingut, a mans de
gestors nomenats a dit, men-
tre el President Companys i el
séu Govern eren a la presó.
Durant aquest període (Octu-
bre del 1934 a Febrer de .
1936) el poder central àdhuc
va sostreure als migrats òr-
gans autònoms ía funció de
recaptar els tributs. Quan af
Febrer del 1936 es va norma-
litzar l'exercici de les facultats
del Govern de Catalunya (amb
la reincorporació de Compa-
nys a la presidència), es va ini-
ciar una acceleració del tras-
pàs de les competències; però
no hi va haver temps car, pocs
mesos després, el 18 de Ju-
liol, va esclatar la guerra civil.
Potser caldria remarcar que —-
durant aquell període— s'ob-
serva un. compliment remar-
cable de les obligacions tribu-
tàries, ja que els contribuents ;
feien confiança als seus go-
vernants catalans, atès que la A
tasca de prestacions de ser- ,
veis comunitaris que realitza- ;
va la Generalitat fou lloable en
tot moment: tant pel que feia
a l'ensenyament i la sanitat,.
com a les xarxes viàries, per
citar uns exemples.. Cal afegir,
però, que fou amb l'emissió
de deute públic de la Genera-
litat que van finançar-se, en
bona part, els esmentats ser-
veis comunitaris.

Per trobar solucions als

problemes tributaris dels paï-
sos amb estats federats o
amb nacionalitats o regions
autònomes, no cal sortir de
l'Estat espanyol. Tenim el cas
de Navarra (i Alaba). La Dipu-
tació foral no solament té so-
birania tributària en els impos-
tos directes, sinó també en els
indirectes. I, sobretot, l'Admi-
nistració central no intervé ni
en l'establiment, ni en la re-
captació, ni en la fiscalització
de la seva gestió tributària. És
un model que té molts anys
de funcionament i una llarga
experiència acumulada. El cas
de Canàries és també particu-
lar: tenen els impostos indi-
rectes, r-que • graven, el
consum—, traspassats.

A nivell europeu el model
més significatiu es el de la Re-
pública Federal d'Alemanya.
Els impostos es reparteixen -
entre els ajuntaments, els
Lànder (Estats) i la Federació.
Als primers pertoca el 14 per
cent de l'Impost sobre les ren-
des de les Persones físiques,
una part de l'Impost5 Industrial
i la Contribució territorial
(Rústica i Urbana), a més d'al-
tres impostos menors. Als
Lànder-els correspon la resta
de l'Impost Industrial, el 43%
de l'Impost sobre les rendes
de les Persones físiques, el
50% del de Societats, el 35%
de la I.V.A (Impost sobre el
Valor Afegit), la totalitat.de
l'Impost sobre rendes del Ca-
pital, successíons^r?fd'altrès
sense massa força recaptatò- -
ria. Els percentatges esmen-
tats els.assenyala la Constitu-
ció, i la part corresponent ob-
tinguda a cada Lànder serveix
per a finançar les competèn-
cies pròpies; si bé l'I.V.A. es
reparteix bàsicament en fun-
ció del nombre d'habitants.

A Iraínda del Nord (Ulster)
existeixen: a) Tributs esta-
blerts- i recaptats pel Govern
autònom, que s'apliquen di-
rectament a satisfer els ser-
veis de competència exclussi- •
va de l'Ulster: i b) Tributs co-
muns del Regne Unit. El Go-
vern Central (del Regne Unit)
dóna compte al d'Irlanda del
Nord de les quantitats recap-
tades en l'esmentat territori i
de les despeses que ha tingut
en l'exercici de les competèn-
cies reservades —no
traspassades— en l'àmbit ter-
ritorial de l'Ulster. La diferèn-
cia resultant a favor d'Iralanda
del Nord es destina ai 1) con-
tribuir als serveis denominats
"imperials" (defensa, assump-
tes exteriors, etc). mitjançant

1.-. Sistema tributari espanyol.- Està en transformació i tendeix a
homologar-se amb la resta dels de la CEE. Està format per:

a) Impostos sobre la renda de les persones físiques; de les Societats
i els que graven el consum: Tràfic i Luxe (aquests darrers impostos se-
ran aviat substituïts per l'Impost sobre el Valor Afegit, IVA)

En la reforma tributària està prevista la desaparició dels cinc impos-
tos a compte de les rendes de les persones físiques i Societats (Rústi-
ca, Urbana, Treball personal —IRTP—, Capital i Industrial. Les quotes f i -
xes de Rústica, Urbana i Industrial, si bé desapareixen com a impostos
estatals, subsistiran com a exaccions municipals)
. b)\ Impost sobre el Patrimoni, sobre Transmissions patrimonials
(compa-venda de finques, etc) i. Successions (tant per causa de mort,
com donacions de vida) . "

c) Renda de Duanes, Monopolis, Impostos especiasl (alcohols, etc) i
taxes.

2.- Deute públic- Venda de paper per part d'un organisme a canvi
d'uns interessos periòdics (Semblant a l'emissió d'accions)

3.-IVA (Impost sobre el Valor Afegit).- Impost que s'aplica a la dife-
rència entre el cost dels materials i serveis adquirits a d'altres empre-
ses i el preu de venda.

una quantitat global, concer-
tada; i 2) la resta torna neta a
Irlanda del Nort.

Els governs regionals d'Ità-
lia, amb diferents graus d'au-
tonomia, no han obtingut so-
birania tributària. Les àmplies
competències traspassades
originen, en el seu exercici,
unes despeses que son sufra-
gades mitjançant aportacions
de l'Estat italià (transferèn-
cies), deute públic i, en menor
mesura, àmb impostots regio-
nals. . • .,

La devolució de poders a
Escòcia i Gales, en tràmit, se-
gueix la línia italiana: amplitud
de competències quant a serr
veis traspassats/ sistema de
subvencions estatals i deute'
públic per a finançar-los.

Catalunya i Espanya

Els socialistes, a nivell de
l'Estat espanyol, recullen ía
posició defensada conjunta-
mente del PSC i la F.C.
del PSOE en les "Jornades
sobre financiació a les auto-
nomies" celebrades a Sevilla
dels dies 6 i 7 dels present
mes de Mig; posició que se-
gueix la línia del ' sistema
alemany: impostos compar-
tits, impostos cedits totalment
(es a dir: atribució a la Hisen-
da autonòmica de. tota la
quantitat recaptada) i tributs
propis. Només la renda-1 de
Duanes seria totalment per a
l'Administració Central.. > •

L'esborrany de Constitució,
en ja seva redacció actual, no
impedeix que això sigui pos-
sible; però tampoc hi ha un
mandat exprés en aquest sen-
tit, ("art. 149: Los recursos de
las comunidades autónomas
estarén constituidos por: a)
Impuestos cedidos total o pa-
cialmente por el Estado...").
Aplicat aquest article amb un
criteri restrictiu margina tota
possibilitat de finançar amb
autonomia les competències
traspassades. L'úriic que re-
sulta clar es que, si governen
els socialistes (sols o amb la
resta de Toposció), no amb to-
paran cap impediment consti-
tucional per a dotar a les Hi-
sendes autonòmiques de re-
cursos, dintre del marc es-
mentat a les jornades de Sevi-
lla.

JOSEP SUBIRATS
(SENADOR DE

L'ENTESA)

CALENDARI

Dimecres, 17 de maig

—El Governador Civil de
Barcelona, Belloch Puig, ha
demanat la seva dimissió al
Ministre de l'Interior.

—També ha dimitit el tinent
general Vega Rodríguez, que
fins ara ha ocupat el càrrec de
Cap de l'Estat Major def Exèr-
cit.

—Les eleccions parcials al
Senat han estat guanyades
pel PS, ja que els dos escons
senatorials han estat ocupats
per membres d'aquest partit.

Dijous, 18 de maig

—La Coalició Socialistes de
Catalunya ha manifestat, que
no acceptarà cap tipus de re-
modelació del Consell Execu-
tiu de la Generalitat.

-Prop de 300.000 treba-
lladors de les diferents bran-
ques en vaga s'han, reunit a
Montjuïc per a protestar les
posicions de la patronal; es
van reunir treballadros del
Metall, la Construcció, el Tèx-
til, l'Hostaleria, els Proveï-
ments i la Sanitat privada. - ,

Divendres, 19 de maig

—Els treballadors de Mer-'
. cabarna i del Mercat del Peix
han tornat al treball, segons
han decidit a última hora d'a-
vui, en assemblea.

—Els debats constitucionals
del Congrés s'han tancat avui
amb un acord unànim pel que
fa a les llibertats públiques.

—El Consell de Ministres
han anomenat al tinent gene-
ral Tomàs de Liniers per a
ocupar el càrrec de Cap de
l'Estat Major de l'Exèrcit.

Dissabte, 20 de maig

—El /'..batlle' de Barcelona,
Socías, demanarà la seva di-
missió si el govern no li dóna
els 4.000 milions que neces-
sita l'Ajuntament de Barcelo-
na.

-E l Consell Nacional de
Convergència Democràtica de
Catalunya ha aprovat la fusió"
d'aquest partit amb l'Esquer-
ra Democràtica de Catalunya,
d'en Trias Fargas.

—Alfonso Guerra ha mani-
festat a Sevilla que el terme

marxista no sortirà de la de-
claració política del PSOE.

Diumenge, 21 de maig

—Les eleccions a Cambres
Agràries han estat un gran fra- .
càs del govern: a Catalunya /
han votat el 23'5%, essent la
mitjana estatal d'un 35'3%.

—El Consell General del
PSC, que s'ha reunit a Valls
durant aquest cap de setma-
na, ha decidit de prendre una
política molt més activa, de
treball i dé crítica, pel que fa a
la Generalitat de Catalunya.

Dilluns, 22 de maig

-La fusió de CDC i EDC ja .
s'ha consumat; Trias Fargas .
ocupa el lloc de president del
partit, mentre que Pujol n'és

.el secretari general. El nou
partit es continua anomenant .
Convergència Democràtica.

—El regidor de l'Ajunta-
ment de Barcelona, Jacint So-
ler Padró ha dimitit del seu *
càrrec; se sap que Socias li ha"
acceptat aquesta decisió.

-La UCD i el PSOE cer-
quen un acord per a l'article
constitucional de l'ense-.
nyament. • ' • ~

Dimarts, 32 da maig

—El ministre d'afers estran-
gers espanyol, Marcelino Ore-
ja, ha viatjat per sorpresa a
París i a Ginebra per a~
entrevistar-se amb el presi-T
dent de,Mauritània, i els seus.
col·legues maurità i saudí.

—La Federació de Madrid-
del PSOE vol mantenir el.ter-y.;

me,marxista dels Estatuts del ï
partit. . -•. -/

QUÈ PASSARÀ?

—Que després dè l'estiu es
tornaran a celebrar eleccions
legislatives, la qual cosa supo-
saria que es tornarien a ajor-
nar les municipals.1

. . —Que després del desastre
de les Cambres Agràries, el
govern haurà de fer alguna
cosa amb els pagesos; que en
farà?.

ERNEST BLANCH

SUBSCRIVIU-VOS A L'HORA SOCIALISTA
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iL'alternativa de poder es reforça
L'HORA POLÍTICA

PSOE: el llarg camí
cap a La Moncloa

La política espanyola ha estat dominada aquesta
darrera setmana pel rellançament a tots els nivells
del que significa tan l'alternativa de govern com l'al-
ternativa de poder per part del Partido Socialista
Obrero Espanol.

En primer lloc, les declara-
cions del primer secretari del
PSOE.entorn a l'abandó del
marxisme per part del partit;
en segon, la sortida a la llum
pública a diverses . publica-
cions de dos possibles gabi-
nets socialistes a l'ombra per
part del primer partit de l'opo-
sició; en tercer lloc, les elec-
cions a senadors a Astúries i
Alacant i per acabar la cam-

. panya ara iniciada dels tres
cents dies de parlamentaris
socialistes. Analitzem un per
un aquests diversos, elements.

Marxisme sí* marxisme
no

. Ja han passat bastants dies
desde les. explosives declara-
cions de Felipe Gonzélez a
Barcelona, respecte al possi-
ble abandó del marxisme per >
part- del Partido Socialista
Obrero Espanol. Aquestes ja
han estat analitzades desde
diversos sectors, essent-ne
fruit les múltiples versions i in-
terpretacions que se li han do-
nat.

En el nostre número ante-
rior les analitzàvem en profun-
ditat i per això no +ii reincidi-
rem ara; malgrat això, però,
amb la claredat que dóna el

' temps passat, podem parlar
d'alguns elements que, o bé
no ha estat comentats en pro-
funditat o han passat desaper-
cebuts per la majoria de co-
mentaristes polítics.

En primer lloc, les declara-'
cions les va fer a Barcelona en

'lloc de a Madrid on, en princi-
pi, es més lògic pensar que
haurien d'haver estat fetes. A
Catalunya s'està portant a ter-
me un procés d'unitat socia-
lista molt singular i és molt
evident que afirmacions d'a-
questà mena no fan altre cosa
que enterbolir-lo. Però unes
declaracions que, a priori, se
suposa que han de tenir una
gran trascendència i que, evi-
dentment, no es quedaran no-
més en paraules, necessiten
un marc adient. Felipe Gonzà-

lez defensa una esmena als
estatuts del partit fora d'èpo-
ca congressual i sap que, si no
ho fa en l'ocasió adequada, li
pot portar molts maldecaps.
No podia trobar millor ocasió
per a fe-ho que un sopar amb
els mitjans informatius barce-
lonins, on no se sent marcat
per una responsabilitat parla-
mentària o d'executiu del par-
tit. Aquest cop Felipe Gonzà-
lez no té que explicar él per-
què de la retirada de la pohèn-:
eia constitucional, rio té que
explicar el contingut de la se-
va darrera visita a La Mon-
cloa, se sent lliure i entre l'em-
barull de preguntes, decideix
treure el globus-sonda que vol
en dir aquestes declaracions.

. Diem globus-sonda i ja expli-.
carem perquè.

El fantasma dels
gabinets fantasma

El dilluns 15 de maig, a dos-1

dies només de les eleccions
parcials a senador per Astú-
ries i Alacant, apareix a/un
dels setmanaris de més im-
portància i influència política,
"Cambio 16", la llista del pos-
sible govern socialista. Es un
govern monocolor, tots els
seus membres són militants
del PSOE o del PSC i respo-
nen tant a una condició de
tècnics dels seus integrants
coma un desig de conjunció
de les diferents tendències
presents al si del partit. La
imatge de partit fort amb ho-
mes capaços d'abordar les di-
ferents tasques de govern és
evident que aconsegueix d'a-
treure vots indecissos a les
eleccions parcials quan, no ho
oblidem, el dimarts 16 de
maig està prohibida tota me-
na de propaganda electoral.
Qui ha donat a conèixer la llis-
ta de "ministrables" a fa
premsa? De quin sector del
partit ha sortit la iniciativa? El
setmanari no respon, però la
veritat és que la llista ha sortit
de dins el partit i el mateix

partit rio ha desmentit la comr

posició de la mateixa i, el que
també és evident, al partit li
ha satisfet que la publiques-
sin. Si les declaracions de Fe-
lipe Gonzélez van ser a títol
personal, el diputat i membre
de la Comissió Executiva1 que
va filtrar la llista a la premsa
també ho va fer a títol perso-
nal i, per tant, sense l'aquies-
cència de la Comissió Executi-
va. .

Tres dies després de la pu-
blicació de "Cambio 16", un
altre setmanari polític estatal,
"Posible", llença al carrer una
nova llista de Govern socialis-
ta. A diferència de Tanterior,
aquesta no és monocolor i in-
clou noms com Garrigues

. Walker o .Fernàndez Ordóiiez,
• ' procedents de sectors de

UCD.. ' ,
El setmanari insisteix en

que la composició d'aquest.
, gabinet fantasma . és respon-

sabilitat seva; però la veritat
es que, si bé els noms.no esls
ha donat ningú directament,
una mà de dinsTExecutiva del
PSOE ha guiat hàbilment a la

-redacció de "Posible" perquè .
pogués donar a la llum pública
aquesta nova llista. Maniobra

. de sectors poc conformes
'-' amb els noms de la llista de
,. "Cambio 16"? No, però tam-
.,• poc es pot afirmar, rotunda-

ment. Qui ha guiat a la gent
de "Posible" per a confeccio-
nar aquesta segona llista ho
ha fet a títol personal i, per
tant, sense l'aquiescència de
l'Executiva del PSOE. Però
aquesta no ho ha desmentit,
com tampoc va desmentir la
de "Cambio 16" i, no ens en-
ganyem, tant la publicació
d'una llista com de l'altra, li
agraden.

A què'vé aquesta ofensiva
del PSOE per intentar donar la
imatge de partit fort i capaç
d'assumir les tasques de Go-
vern? Diguem que és el segon
globus-sonda de la setmana.

Astúries i Alacant
El dimecres 17 se celebren

les eleccions parcials al Senat
a les províncies d'Astúries i
Alacant. Els dos escons els
ocupa el PSOE, cosa d'altra
banda de" tot previssible, però

President-del Govern
Ministre de l'Interior
Ministre de Hisenda
Ministre de Defensa
Afers Exteriors
Justícia . ' • , " ,
Obres Públiques i Urbanisme
Educació i Ciència
Trebali
•Indústria i Energia ;

Agricultura . . . . .
Comerç i Turisme
Cultura •- • ' -

^ Transports
Sanitat * ' . •
Regions
Relacions amb les Cortes
Relacions amb Europa
Condició Femenina •
Presidència

Segons "Posiblé',
Felipe Gonzàlez
Alfonso Guerra
Fernàndez Ordónez
Manuel Díez-Alegría
Miguel Boyer
Fernàndez Viagas
Garrigues Walker
Luis Gómez Llorente

- Jerónimo Saavedra
Juliàn García
Pep Jai
García Díez

. Rafael Ballesteros
Txiqui Benegas
Guillermo Galeote
Joan.Reventós
Peces-Barba
Luis Yànez

. Çarmen^ García, Bloise
Luis Fajardo

Segons "Cambio 16"
Felipe Gonzàlez
Enrique Múgica
Miguel Boyer .
Gutiérrez Mellado
Fernando Moràn
Gregorio Peces-Barba -
Enrique Barón , '
Gómez Llorente
Eduardo Martin
Javier Solana
Saez Cosculluela
Velasco Rami
Marta Mata

. Miguel Muniz
Guillermo Galeote

•

Carmen García Bloise
Alfonso Guerra

No està llunyà el dia en que Suàrez concedirà /'alternativa

no pel percentatge de vots
que es pensava i amb un mar-
ge d'abstenció notable. Què
ha passat? .

En primer lloc els dos es-
cons són, ,a priori, socialistes.

Quin millor mètode per '
treure importànicà a la victò-
ria que ja es preveu, que un
índex d'abstenció elevat. Per
part del Govern, no se li recor-
da al ciutadà el seu dret i deu-
re de votar, no s'anuncia als
mitjans de comunicació de
l'estat la possibilitat de dues
hor.es de temps lliure dels tre-
balladors per poder exercir el
vot i per altra banda, no hi ha
res decissiu a jugar-s'hi a
aquestes eleccions.

Els alarmistes no han dub-
tat a qualificar, l'abstenció
com un desencís del poble
vers la democràcia, però no
oblidem que índex d'abstenció
com els d'Astúries i Alacant
són els normals de qualsevol
elecció parcial a Europa.
Aquestes eleccions parcials,
doncs, no serveixen de barò-
metre per conèixer la variació
de vot de l'electorat i, en can-

. vi, consagren l'existència de
quatre espais polítics perfec-
tament delimitats. El fet que
el PSOE baixi un o dos punts
respecte el 15 de juny no ha
preocupat ningú, sinó que la
presència de dos senadors so-
cialistes més, ha fet reforçar la
campanya d'alternativa de po-
der que el PSOE havia.iniciat i
així s'ha demostrat amb les
nombroses declaracions post-
electorals. -

Diputat socialista, 300
dies d'exercici

Per una'campanya de po-
tenciació i rellançament man-
ca un element, el rendiment
de comptes. Això és el- que
disposa a fer el PSOE els pro-
pers dies. Sota el lema de
"PSOE, 300 dies al parla-
ment" els diferents diputats
es disposen a sortir al carrer i
donar comptes als electors
que els van escollir deTactivi-
tat que han dut a terme en
aquests trescents dies.

Així, la passada setmana
vàrem poder veure l'inefable
espectacle de contemplar l'Al-
fonso Guerra a una parada del
partit a-Sevilla, tot explicant a
la gent a què s'ha dedicat
aquests darrers temps. .

Per un cantó, el PSOE ex-
. posarà als seus votants en

què ha consistit l'activitat a
. l'oposició, quins han sigut els

seus èxits i, per descomptat,
no s'oblidaran d'exposar- els
avantatges i la consecució
d'èxits més grans que suposa-
rien un govern socialista. El'
camí de la Moncloa també
passa pel carrer.

El camí que porta a La
Moncloa

Poc a poc es fa cada cop
més evident per les diferents
forces polítiques la necessitat
d'unes immediates eleccions
legislatives després de l'apro-
vació de la Constitució per
Referèndum.

Per poc que les coses anes-
sin normalment, el Partido
Socialista Obrero Espanol ob-
tindria el percentatge neces-
sari per accedir af govern o
amb altres paraules, es veuria
obligat a accedir-hi.

Per una acció de tanta tras-
cendència el PSOE ha d'arri-
bar a aquesta situació amb
una sèrie d'interrogants re-
solts. Anirà al Govern sol o
anirà amb algú? Cas de no go-
vernar sols, amb qui es gover-
na? Amb quin programa s'ac-
cedeix al poder? Interrogants
com aquests i molts més que
hi ha a l'ànim dels diferents lí-
ders socialistes i que, evident-
ment, no es resolen d'un dia
per l'altre. La crisi econòmica,
d'altra banda, és molt possible
que augmenti als propers me-
sos i que un govern socialista
provocarà l'esglai de nombro-
sos empresaris que correrien
a posar mil i una traves al nor-

ma l desenvolupament del po-
der. Es pot governaren aques-
tes condicions? Totes aques-
tes preguntes necessiten d'un
ampli debat per a obtenir res-
posta, debat que no s'ha ini-
ciat encara al partit que es
qualifica de "alternativa de
poder", però que diversos sec-
tors estan interessats a co-

• ménçar. Els globus-sonda de
les declaracions de Felipe

. Gonzàlez o de la sortida a la
llum pública dels diferents ga-
binets a la sombra no respo-
nen més que a l'interès en
mesurar l'acceptació o no de
llurs tesis per part dels dife-
rents sectors ficats enmig de
la discusió. Els viaranys del
poder amaguen nombroses
sorpreses i, tinguem-ho pre-
sent, aquestes tot just acaben
de comejiçar.

FRANCESC
NAVARRO
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Des de I meu escó

Constitució, sessió contínua
Aquesta setmana no hi ha ha-

gut Ple. Però ha calgut anar a les
Corts. Entrant al passadís centra],
passada la porta giratòria i prop
de la de l'hemicicle, hi ha un tau-
lell d'anuncis en un cavallet:
16,30: CONSTITUCIÓN. Només
falta afegir-hi el cartellet de "se-
sión contínua" per arrodonir la
impressió que - anem a pujar a

. una sala d'art i assaig, a dalt de la
sala de gran públic que és l'hemi-
cicle. Efectivament, pugem al se-
gon pis. Devia ser una mena o al-
tra de golfes del segle passat, i
això segurament ha permès la
seva renovació fora de la gama
dels roigs. Aquí ressalten els tons
de fusta i el verd vell sobre els
blancs de les parets i els sostres.
- La sala més gran d'aquest se-

gon pis va hostatjar en les seves
primeres sessions el Senat, do-
blement vexat pel relegament a
les golfes i a un segon terme ler
gislatiu. Per una comissió de 36
membres, la sala és prou ampla, i
fins han posat taulell davant els
sillons. Al davant dels esglaons
més alts hi tenim la presidència.
Als costats i al darrera hi ha la
premsa, o millor dit, els periodis-
tes que ja comencem a distingir i
conèixer, i a la paret posterior
unes finestretes per oh es gover-
na tot el sistema de micros. La
semblança amb una cabina de
projecció arrodoneix la impressió
inicial: sala d'art i assaig, potser
més d'assaig que d'art. Ja. ho
veurem. La pel·lícula, més que de
guerra és de combat, de Projecte
de Constitució. Els diputats que
hi assistim, ara som públic, ara
som actors. Alguns, però, no «ois

són actors gairebé sempre, sinó
guionistes, director... Pels Socia-
listes de Catalunya qui té en
aquella sala tots els fils a les
mans, és l'Eduardo Martín. I no li
envegem la feina, els que hi
anem per torn, segons la temàti-
ca a discutir, a atrapar l'altre lloc
que Socialistes de Catalunya te-
nim a la Comissió, quan en Joan
Reventós no és à la Secretaria.

Tots els.diputats tenim a les'
• mans un avantprojecte amb 161

articles i els trets particulars dels
ponents, que van ser prou divul'
gats per la premsa; a més, un vo-
lum,, amb 779 esmenes' i un
quadernet-índex. I teninr també
el projecte definitiu amb 159
punts i l'explicació, punt per
punt, de les esmenes assumides i
de les que s'hauran de discutir i
votar a la Comissió.

Tota aquesta paperassa i algu-
na més de personal s'empila en
el taulellet què cada membre de
la Comissió té al davant, i amb
aquesta munició i l'arma del rrïi-
cro, es munta el foc granejat de
la discussió del text de la Consti-
tució, sota la direcció dels guio-
nistes de cada grup parlamentari,
que projecten cada setmana es-
tratègia i tàctica, contactes pre-
vis, punts de consens i de discre--
pància i que, a cada moment, re-

. dacten i presenten l'esmena "in
voce" que cal, i et diuen com cal -
votar.^ •

Com en el cine, cada episodi
(cada article) pot acabar bé (36
vots a favor, cap en contra) o ma-

, lament (17 en contra, 19 a favor,
o viceversa). Divendres '19 de
maig, hi ha hagut episodis de to-

ta menar Però un comentari per-
sonal i' una intervenció pública
m'han ajudat a definir el nivell, el
to de la pel·lícula que, episodi per
episodi, s'està rodant.

Un company socialista ja gran,
i amb una profunda cicatriu al
front que fa pensar en la guerra,
compara aquesta discussió amb
la que ell de jove oient va seguir
quan es feia la Constitució del
31 . "Aquello eran discusiones de
altura; esto parece una guerrilla".
L'ofusca la joventut del record? 0
és cert unnivelt més arran de te-
rra?

Un diputat UCD s'exaspera
davant les reticències socialistes
que estiren tots els fils per tal
que l'article 20 no faci necessària
l'autorització per a les reunions
públiques; només la. comunicació
de les que es volen fer en llocs de
trànsit. "Parece que sus senorías.
—diu als socialistes— se encuen-
tren en Manderley y obsesiona-
dos en la búsqueda del cadàver
de Rebeca". Un altre símil cine-
matogràfic ben concret. I potser
és veritat: dessota la guerrilla de
la discussió dels articles de cada
dia, el cadàver del franquisme és
obsessivament buscat per acon-
seguir enterrar-lo en alguns ca- .
sos. En altres... . ' \

La setmana pròxima, com
anuncien en els cines, veurem,
què haurà passat en l'article 26,
el d'educació. Mentrestant, estu-
diem el guió.-•'. .

MARTA MATA
i GARRIGA

Fuerza Nueva

Inpunitat, fins quan?

EL GALLINER
Una constitució per a tots

El període démocratitzadqr què es va iniciar després de la mort
de Franco cobrirà la seva etapa més important el dia que la Consti-
tució sigui sotmesa a referèndum. En aquest text legal han de que-
dar plasmats els acords necessaris per establir un pacte mínim de
convivència entre tots els ciutadans que viuen a l'Estat espanyol.

Convindria força que aquesta fos la filosofia que imprengnés
l'actuació de tots els grups polítics la llei constitucional, donat que
una actitud contrària pot dur com a conseqüència que una gran
part dels ciutadans se senti incòmoda amb els acords que ara s'es-
tan adoptant. ' . " . ' - .

Des d'aquestes columnes hem afirmat algunes vegades que una
constitució no ha de prefigurar un model de societat, doncs
aquests models tenen el seu lloc escaient en els programes dels
partits polítics. Tanmateix, la Unió del Centre Democràtic i Aliança
Popular sembla que no ho entenguin així. Dels vint-i-tants articles
que s'han aprovat fins ara —molts d'elís referits a qüestions
transcendents—, han estat aprovats a la comissió que debateix el
text per disset vots contra dinou. Els vots a favor han vingut, en ge-
neral dels dos partits esmentats, sense que els hagi importat que
els partits que tenen al davant representen, en xifres absolutes, a
un major nombre de ciutadans que ells mateixos" ,; En aquestes
circumstàncies no es pot parlar de consens sinó de desori. Estem
en perill de repetir les experiències d'altres constitucions de la his-
tòria espanyola en què mig país, el de dretes, li va fer empassar a
l'altre mig país la seva constitució, amb el resultat que la Constitu-
ció, més que de pacte, feia de camp de batalla on s'enfrontaven les
diverses ideologies. Queda poc temps perquè UCD i AP reflexionin
sobre si volen o no una Constitució de consens. En tot cas, damunt
seu caurà la responsabilitat històrica. -.' . • " • ; -. -

La amnèsia de Monsenor
Tarancón X ;

I ja que parlem de responsabilitats històriques) crec que cal es-
mentar aquí el document difós la passada setmana pel cardenal
Tarancón en el qual carregava contra els partits. L'Església jeràr-
quica sembla que no acabi d'entendre què la seva millor política és
no fer política, i quan arriben qüestions importants en què es discu-
teixen els seus privilegis tradicionals en matèries temporals, parla i
pren partit. • ' , - ' - - • : - . . • .

En la carta a què fèiem referència, el cardenal Tarancón ha fet
una severa crítica als partits polítics perquè, com afirma el presi-
dent de la Conferència Episcopal, no acaben de definirquins són
els seus-plans i quin és el seu pensament. w ; * - ..

- No s'amaga a ningú que la carta anava dirigida contra el partit
governamental eh el moment en què s'anaven a discutir la cita ex-
pressa de l'Església Catòlica i el tema de l'ensenyament privat a la
Constitució. - .
'? És indubtable que la seva presa de posició ha tingut èxit a curt
termini,1 els grups demòcristians'd'UCD han hagut d'activar la se-,
va doble militància político-religiosa en el debat constitucional. Pe-,
rò l'actitud de monsenyor Tarancón no ha agradat a la majoria dels
catòlics. Una crítica d'aquest tipus només es pot entèdre corri una
arma de doble tall, qúe a la llarga es podria aixecar contra la pròpia
democràcia.

Fa molt pocs anys que l'Església va demanar perdó públicament
per la seva actitud bel·ligerant en la darrera guerra civil.

És una autèntica llàstima que algunes de les altes jerarquies
perdin la memòria amb tanta facilitat. -

PERE-OR1OL COSTA

D'un temps ençà, tots els ac-
tes, manifestacions o reunions
democràtiques es veuen enterbo-
lides per les accions d'aquells

, que no accepten la democràcia
com a forma de convivència i de
govern. Ens referim a l'extrema
dreta.

Cl diumenge passat, a San S.e-
. bastien, va haver-hi uns incidents

que, per la seva gravetat, ja ves-
sen el got de la paciència. A un
acte organitzat per la organitza-
ció ultra-dretana Fuerza Nueva
es van produir una sèrie de tiro-
teigs i disturbis que, a no ser per
la calma del poble donostiarra,
haguessin pogut acabar en ca-
tàstrofe.

Al acabar l'acte, la Guàrdia Ci-
vil va regirar tots els cotxes que
venien de la reunió. Resultat: la
intervenció per part de la Guàrdia
Civil de quatre pistoles, dos re-
vòlvers, un rifle, una pistola simu-
lada, una escopeta de canons re-
tallats i nombroses porres i cade-
nes.

La Constitución, que ara està
a l'etapa de discusió, preveu a
l'article 21 la prohibició de les
associacions polítiques amb caire
para-militar o d'aquelles que per-
segueixin fins tipificats com a de-
licte. La Associación política
Fuerza Nueva ja ha demostrat
prou el seu caire para-militar i els
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CASA I FAMÍLIA,
MAS I TERRA...

CATALUNYA

"f&JÏ!? <*$•";* '.'" '

0 és que Fuerza Nueva no és una organització para-militar?

seus fins no son altres que la im-
plantació d'una dictadura feixis-
ta. Per la gravetat dels constants
incidents que promou, per la im-
punitat de que gaudeix i pel perill
que representa, no podem espe-
rar l'aprovació de la Constitució
perquè fuerza Nueva deixi de ser
legal. Per la seva constant trans-

gressió de les lleis, Fuerza Nueva '
ja ha deixat de ser legal. Esperem ^
que el govern, de UCD també 1000 FAMÍLIES CATALANES - . , r > ; -. - ; i
se'n adoni i que els tribunals dic- - de Enric Jardí ' ' .'" - U
•:« ;..>.+f^;a I *, i m n . . n ;+ n + ^ 'k Q A'~ E n aquest volum. Enric.Jardí ens fa una exposició de les - „>,
t in JUStíCia. La impuni ta t S ha d a - - famílies que configuren la personalitat cultural de Catalunya. - ^
c a D a r > ' ' - • " " . - / « N r v A n r r '"' * "•'*''* ' • ~'-;~ ' " ' ' ' " " ' • • ] •
. - . ". - • " , : ? - • C ï r ' V I 1 1 I r P ^ f \ S ' Prego m'enviïn contra r··mbottam·nt. ' \

. V ü ^ A - ' V - ' A M-JKJI \. , un uamplar da 1000 FAMÍLIES CATALANES - •

' • " ' " " ' ' . ' ' _ ' - , ' _ _ « • ' GRUP «MUNDO^ D'EDICIONS ' A * ™ C . " Z Z " Z Z Z " '.'"} \
' •• -. ' F , A L T E S . ; . . - ' . . . , , . . . . - • • •.••'.: t:' w* z z z z z : ;



iL·ln tema fins ara marginati
L'HORA POLÍTICA

L'Estatut del Refugiat polític
. Una de les tasques principals en l'etapa de transi-
ció predemocràtica en què ens trobem immersos, ós
la de l'adequació legislativa davant del buit que en
matèries molt precises ha suposat la llarga dictadura
franquista. En aquest sentit, el tema del refugiat
polític ha estat sistemàticament marginat i tot just
ara s'han iniciat els debats que hauran de portar-nos
la definitiva elaboració de l'Estatut corresponent.

No cal dir que un tema com
aquest, i des de la seva pròpia
denominació/ configura tota
una presa de posició política
davant d'una rea Fitat que ens
envolta dia a dia. En aquests
moments se'ns fa més viva \<

. punyent que mai la presència
d'una nombrosa colònia de re- .
fugiats polítics procedents, en.
la seva gran majoria, dels paí-
sos del denominat Con Sud
llatino-americà. I és en aquest
cas on els contradiccions en-
tre una legislació aprovada en
les moments de la riuada emi-
gratòria dels ciutadans de
l'Estat espanyol per. crear
fonts de treball i les situacions
quotidianes d'avui dia, són de-
cididament escandaloses:
Quan l'Estat promulga la Llei
del 30 de desembre de 1969,
ampliada per l'Ordre ministe-
rial del 15 de gener de 1970,
equipara, per pròpia decisió i
unilateralment, els ciutadans
procedents d'Amèrica Llatina,
Filipines, Andorra, Portugal,, i
Brasil, als ciutadans espanyols
en tots els drets, entre els
quals hi ha els molt impor-
tants de residència, treball,
seguretat social,./etc. .En
aquests texts legals el fran-
quisme empra tota la retòrica
i els tòpics de la "Hispanidad"
i de la "Madre Pàtria", però a
l'hora de la realitat, és a dir,
avui, la mateixa burocràcia de
í'Estat esborra amb el colze
tot el què ahir mateix va es-'
criure amb la mà.

En aquest sentit i per tal"de
donar solució a una situació
que en molts casos resulta an-
goixosa, cal anar cap a l'ela-
boració i aprovació d'un Esta-
tut del Refugiat Polític. I per
tal de definir els drets essen-
cials del refugiat polític, s'han
traçat quatre línies que per-
meten analitzar les seves ca-
racterístiques principals. -

. * a) En primer terme, aques-
ta qualificació s'aplica a la
persona que té temors fona-
mentats d'ésser perseguida
per motius de raça, nacionali-
tat, religió, pel fet d'integrar
un determinat grup social o bé
per les seves opinions políti-
ques i que per tant es troba
foragitada del seu país. Un
principi fonamental estableix
que l'asil que concedeix un
Estat, serà respectat pels al-
tres Estats.

b) En segon lloc, es fa ne-
cessari afirmar que cap perso-
na que sigui objecte de perse-
cució per qualsevol dels mo-
tius expressats més amunt, no
serà rebutjada a les fronteres
o bé, si ja les hagués traspas-
sades, no podré ésser expul-
sada, ni tampoc lliurada a l'Es-
tat què la persegueix. Cal tenir
molt present que l'entrada il-r
legal en un Estat que pot do-
nar l'asil, no serà mai motiu
per no admetre el refugiat en
qüestió.

c) També s'està d'acord en
afirmar que, en tot cas i mo-
ment, el refugiat polític gaudi-

CADA MATI LLEGIU

diari
en català

DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.
, - Un diari per^al futur •.., r;.-

suBscRiviú-yòs-Hí ;

rà dels drets humans fona-
mentals i que, com a mínim,
tindrà els mateixos drets que
els estrangers. Un punt essen-
cial, és el de proveir el refugiat
d'un document d'identitat que
el permeti de desplaçar-se

. lliurement, tant a l'interior de
l'Estat que l'empara, com a
l'exterior.

dj Per últim,.els Estats sig-
nants de l'Estatut, no concedi-
ran mai l'extradició dels refu-
giats polítics. En, cas d'intent,
d'expulsió, caldrà comptar
amb un adequat procediment
judicial que admeti l'apel·la-
ció. Sempre, però, el refugiat
podrà comptar amb un termini
adequat de temps per ta\ de
poder-se acollir a un altre
país. , '••

Una sèrie d'entitats i asso-
ciacions del nostre país han
treballat fermament en aquest
terreny, tot proposant que"
l'Estat espanyol s'adhereixi a
la Convenció Internacional de
Ginebra del 28 de juliol de
1951, relativa a l'Estatut del
Refugiat Polític, i al protocol
del 10 de gener de 1967,-que
complementa l'anterior Con--
venció. També es demana
l'adhesió al conveni sobre els
apàtrides, del 28 de setembre
de 1954 i l'acord europeu so-
bre l'abolició de visats pels re-
fugiats, del 20 de setembre de
1959. Tota aquesta'sèrie de
disposicions internacionals
donen la pauta per a conferir
un Estatut que es pot enriquir
amb; alguns elements de gran
importància en el tractament
dels casos que es poden pre-
sentar. Cal fugir d'una vegada
de la vella i atrotinada llei d'a-
sil de 1855.
, Un dels problemes princi-
pals amb què hom topa en el
moment d'atorgar l'asil a un
refugiat polític, és la dificultat
d'aportar proves segons les
quals l'interessat es veu per-
seguit en el seu país d'origen
per algunes de les causes as-
senyalades abans. Moltes ve-
gades la persona perseguida
ha hagut de fugir sense cap
mena de documents i sovint
se li fa difícil d'aportar testi-
monis de les seves afirma-
cions, per quant això pot sig-
nificar posar en perill terceres
persones. Tot fa pensar en la

Milers de treballadors llatino-americans s'han vist abocats a l'exili

necessitat de comptar amb
una sèrie de garanties que fa-
cin que el dret d'asil no sigui
una pura entel·lèquia jurídica,
sinó una realitat operant. Es
en aquest sentit que s'ha pro-
posat que l'Estatut del Refu-
giat Polític contempli la crea-
ció d'un organisme autònom
que estigui encarregat de les
funcions de l'Estat relatives a
refugiats i apàtrides.

Els estudis que s'han fet
sobre eh tema fan creure qué
l'esmentat organisme ha de
respondre a les següents ca-
racterístiques;

L'òrgan que hauria de tre-
ballar en les peticions d'asil,
hauria de tenir una composi-
ció plural amb el Ministeri
d'Afers Exteriors i amb la par-
ticipació dels organismes inte-"
ressats en la protecció dels
Drets de l'Homó. També cal-
dria comptar amb la presència
d'un representant de la Co-
missió de les Nacions Unides
per als refugiats. Pel cas que
es denegui el refugi, cal
comptar amb un procediment
judicial que contempli'totes
les garanties i en el qual serà
oït preceptivament el repre-
sentant de les Nacions Uni-
des.

En el cas que la petició de
refugi polític es sol·liciti a la
frontera de l'Estat; s'haurà de
concedir sempre, sí és que la
persona interessada va pro-
veïda dels corresponents do—
cuments de viatge i, entretant v
es tramitarà la sol·licitud d'a-
S i l . . - ."• - : .. , , ' , '•• • - ; · . , /

Cap refugiat polític, ni cap
persona admesa provisional-
ment, podrà ésser expulsada
del territori de l'Estat. Hi pot
haver l'é~xcepció pels casos
que puguin afectar la segure-
tat de l'Estat, però aleshores
s'ha de procedir segons les
garanties judicials que corres-
ponguin.

En darrer terme, i d'acord a
les singularíssimes circums-
tàncies que tant ens afecten,
creiem que en la concessió de
l'Estatut de Refugiat Polític
s'hauran de prendre en espe-
cial consideració les peticions
de les persones originàries
dels països de l'Amèrica Llati-
na, Filipines, Sàhara Occiden-
tal i de la Guinea Equatorial;
com també les sol·licituds que
facin referència al retroba-
ment familiar.,

JOAN GARCIA GRAU

El Zaire i les grands potències

Sembla que no passi el temps. ..
Hom pensava que la intervenció .
anglo-francesa a Suez va passar
fa un miler d'anys, que les inter-
vencions nord-americanes a Ni-
caragua, la República Dominica-
na o Indoxina ja fa molts anys
que van passar, o que la inter-
venció soviètica a Txecoslovà-
quia es perd a la nit dels temps.
Però no és veritat: francesos i
belgues ens han tornat a la reali-
tat i ens han fet comprendre altre
cop que el colonialisme a un país
ho s'acaba amb la independèn-
cia. , ' '

El rriés-que-sabut pretexte de

"rescatar els súbdits..." ha estat
de nou esgrimit per la intervenció
militar de potències europees a
un país africà. Aquesta vegada li
ha tocat al Zaire, i per obra i grà-
cia de francesos i belgues, el co-
rromput règim de Mobutu acon-
seguirà quedar-se al poder fins
que sigui necessari el recanvi.

El Zaire ós avui un país-tap
que serveix els interessos geo-

- polítics de les grans potències. La
seva situació, entre països de rè-
gim progressista i països reaccio-
naris, el fan blanc desitjat per uns
i altres, tot intentant de captar-lo
cép la seva òrbita. D'aquesta ma-1

nera, s'ha* convertit en el camp
de batalla on ha esclatat al tensió
dels dos blocs. El fet de la inge-
rència estrangera a la contesa ha
contribuït a amplificar et proble-
ma, convertint-lo en una prova
de força de les grans potències,
que amb la vaga excusa de socó-
rrer els súbdits de les respectives
nacions han manipulat la contesa

. a. conveniència seva, evitant així
que al Zaire pogués instaurar-se
urv- govern popular que podria
atemptar contra -els interessos

• econòmics de lés respectives po-
tències. , . .

• • • " > , ;. . ,;. ' . F . S .

L'Hora Sociàlísta/7



Catalunya, el seu poble i la Generalitat

ons
Jà fa gairebé un any que es van celebrar les darrere;

eleccions generals. D'aleshores ençà l'ambient popula
ha sofert una baixada. " L'expressió "des-
encís popular" ha estat encunyada per la coalició sena
torial Entesa dels Catalans en llançar la seva campa
nya "Guanyem la Constitució, guanyem l'Estatut". Les
raons d'aquest desencís.són les que volem estudiar er
aquest reportatge. . ; .

El diputat comunista Pere Ar-
diaca, comentant aquest des-
encís, deia "aquesta docepció
només la poden sentir els no
militants. Deixar-se guanyar
per aquesta decepció ós el que
vol la UCD". La realitat és que
aquest desencís ós innegable, si
bè no tothom el considera del tot
negatiu. "La reacció popular del
dia de Sant Jordi deixa clar que
a la gent no se la pot enredar
així com així; en aquest sentit,
el desencís, s'ha de valorar po-
sitivament", afirmava - l'Empar
Pineda, del Moviment Comunista
de Catalunya. ... ,

El primer argument que cal es-
mentar és l'adveniment d'una
Generalitat amb vicis poc demo-
cràtics. El presidencialisme que
la domina no és ben acollit. I
aquest presidencialisme és, no
cal dir-hò, evident. El mateix pre-
sident hó deia a Madrid,"tant en
Suàrez com jo som presiden-
cialistes". De detalls representa-
tius d'aquest presidencialisme,
n'hem tingut a cabassos: des de
la cura d'en Tarràdellas per afegir
una menció explícita a la Presi-
dència en tot document que par-
lés del Consell Executiu de la Ge-

' neralitat, fins a la forma de dur *
les negociacions amb l'Adminis-
tració Central, passant per com
s'han elaborat tots els docu-
ments que han sortit del Palau. A
tall d'exemple assenyalem un pa-
ràgraf del document resultant de
les converses de l'Abril Martorell
amb en Tarradellas: "S'ha con-
cretat que les dues vice-
presidències de la Comissió
Mixta, una designada pel Go-
vern i l'altra pel President de la
Generalitat siguin..." És a dir,
l'Administració Central la presen-.
tava el Govern i la catalana el

\ President. • -

Assemblea de
parlamentaris, sí o no

La no vinculació entre presi-
' dent, consellers i parlamentaris

fa que aquesta situació no millo-
ri. Per això, l'esmentada delega-
ció de funcions 9 la descongela-
ció de l'Assemblea de Parlamen-
taris poden ser dues sortides
possibles a aquesta situació.
L'Empar Pineda no era, però,
massa optimista en front d'a- .
questes possibilitats: "Tar-
radellas li ha agafat gust al lloc
i no delegarà funcions ni que el
matin. Tampoc crec que l'As-
semblea de Parlamentaris aca-
bi pèr funcionar mai. Ha estat
una enredada: Vàrem enterrar
l'Assemblea de Catalunya per-
què hi havia l'Assemblea de
Parlamentaris, i ara no hi ha ni
una cosa ni l'altra. A hores d'a-
ra, crec que l'organisme que s'-
haurà de potenciar és el Parla-
ment de Catalunya". .

El tema de l'Assemblea de
Parlamentaris, però, no ós vist
igual des de totes les òptiques
polítiques. El primer que cal con-
siderar és de la presidència d'a-

quest organisme/ Recordem qu«
es va oferir en un moment dona
la presidència a en Tarradellas
De tota manera, no hi hagué res
posta a aquesta oferta. En princi
pi, doncs, el convocant d'uní
possible reunió de l'Assembleí
de Parlamentaris hauria de ser e
seu president d'edat Josep An-
dreu i Abelló. "Jo estaria dispo-
sat a presidir-la cinc minuts,
fins que es nomenés el presi-
dent definitiu, però penso que
l'Assemblea de Parlamentaris
l'hauria de presidir un parla-
mentari", ens deia el diputat so-
cialista esmentat. Com deia er
Carles Martí, "una Generalitat
sense Assemblea de Parlamen-
taris no és tal Generalitat". Pe-
rò, és força incert saber què pas-
saria en cas de convocar-se J'As-
semblea7 especialment - després
de la seva darrera reunió, que al-
guns, com en Macià Alavedra
han preferit de~ qualificar d'"as-
semblea de parlamentaris reu-
nits" més que de "reunió de
l'Assemblea de Parlamenta-
ris". El diputat d'EDC ens co-

• mentava què considera urgent 18
reunió de l'Assemblea, però sen-
se que això suposi un enfronta-
ment arrjb la Generalitat. , , , iK

Juli Busquets, que va. arribar
tard expressament a la reunió en
la que els parlamentaris van
aprovar el Reglament intern de la
Generalitat, no veu clar què pas-
saria si es convoqués l'Assem-
blea: "Tant aquí com a la resta
de l'Estat, l'única oposició som
els socialistes, i existeix el pe-
rill que, si.convoquem l'Assem-
blea, només hi anem nosaltres
i en Xirinacs". La postura dels
comunistes i de la gent del Pacte

•• davant d'aquesta possibilitat és
una incògnita. Josep M.a Cullell,
de l'Executiu de CDC, ens deixa-
va en l'ambigüitat: "La situació
actual no es resol amb l'As-
semblea de Parlamentaris". El
diputat comunista Pere Ardiaca
també deixava plantejat el pro-
blema: "Nosaltres som partida-
ris de l'Assemblea, però amb la
presència de tots els parfamen-
taris; que no hi vagin solament
els comunistes i els socialistes.
La complicació seguiria plante-
jada en el cas que hi anessin
només socialistes, comunistes
i els del Pacte. Hi ha el perill
que el remei sigui pitjor que la
malaltia". D'altra gent, especial-
ment entre els socialistes, seria
partidària de forçar-ne la convo-
catòria. "Sabríem qui ós nacio-
nalista i qui no. Hi.ha partits
que ja els va bé que l'Assem-
blea estigui congelada. Po-
saríem TUCD entre l'espasa i la
paret". Així s'expressava en Car-
les Martí. I en forma semblant
l'Andreu i Abelló: "Estic conven-
çut que no ens quedaríem sols;
no els quedaria altre remei que
seguir-nos. Si no, quedarien en
evidència. I, donat el cas, crec
que cal evidenciar les postures
dels diferents partits polítics
davant del poble de Catalu-
nya".

*f.-.

La presència dels comunistes
en aquesta Assemblea de Parla-
mentaris cal, sé suposa, donar-la
per descomptada. Difícilment,
vistes les seves darreres actituds,
en serien els convocants, però un
cop preparada no en serien pas.
absents. La presència de CDC ja
és més difícil d'endevinar. El con-
seller comunista Ramon Espasa
ens afirmava que "CDC ha aug-
mentat la seva actitud, crítica
front el marasme de,la Genera- ,
litat i, potser, serien majors les
possibilitats de la seva partici-
pació". Per altra banda, el sena-
dor socialista de l 'Entesa, 'Ale-
xandre C^ici, ho veu més compli-
cat: "CDC fa el joc de la UCD, i
evidentment UCD no tó massa
interès en canviar la situació
actual. Suposant que vingues-
sin els comunistes, tampoc se
la podria fer funcionar. La imat-
ge del Front Popular és, avui
per avui, espantosa. De tota
manera, si la convocatòria de
l'Assemblea es fa solament per
elaborar l'Estatut, ós molt pro-
bable que CDC no veges inter-
ferències amb el govern de la
Generalitat".

El fet és que la manca de fun-
cionament de l'Assemblea de
Parlamentaris resta incidència
popular als afers polítics del país.
Per això, una nova convocatòria
per a procedir a l'elaboració de
l'Estatut sembla força encertada,
principalment pèr a tenir-la pre-
parada el dia següent" de l'apro-
vació per referèndum de la Cons-
titució de l'Estat.

Unes comissions amb
moltes omissions

Una altra de les raons del de-
sencís popular és la manca de
poder real de la Generalitat. Avui
per avui, encara estem esperant

.que arribi,la primera competèn-
cia sobre la qual l'òrgan autonò-
mic català pugui governar. I. el
curiós del cas és que, des de' fa
mig any. aproximadament, hi ha
constituïdes dues comissions de
traspàs de competències.1 una
d'estatals i l'altra de funcions fins
ara depenents de les Diputacions
provincials. "L'altre dia, llegint

el diari.—comentava incrèdul el
comunista Acarin, membre de la
Comissió mixta de; traspàs de
serveis de l'Estat—, vaig veure
que només funcionava una
subcomissió de les que han de
traspassar els serveis de les
Diputacions. Vaig pensar que
era una errada". Però no, no era
una errada. Com ens confirmava
un membre d'aquesta comissió,
Quim Ferrer "l'única subcomis-,
sió que ha acabat quasi del tot
els seus treballs ós la de Cultü-:

ra i Agricultura. De fet, només
funcionen dues subcomissions.
Probablement, l'altra —què és
la de Governació—, acabi a fi-
nals de juliol". I és que les sub-
comissions no funcionen totes a
l'hora. "S'hauria de nomenar
més gent per a cobrir totes les
subcomissions". Aquesta situa-
ció es insostenible, ningú nol'en-
tén i cal exigir l'immediat traspàs
de totes les competències de les
Diputacions. "No és que Tar-
radellas hagi raléntit la comis-
sió sinó que li ha donat poca
importància. L'acumulació ex-
cessiva de funcions en les se-
ves mans ha fet que no urgís el
funcionament d'aquesta co-
missió, la qual cosa ha estat un
error que s'ha de subsanar im-
mediatament". .

Sigui com sigui, s'han d'arbi-
trar les solucions que caigui per-
què a finals de juny s'hagi resolt
un traspàs que ja fa temps s'hau-
ria d'haver fet.;

Pel que fa als traspassos de
competències estatals, el primer
que s'ha de dir és que encara es-
tan per veure, i això, clar, també
és font de desànim, encara que
segons l'Empar Pineda aquesta
manca de traspassos no n'és \a
font principal; "Ja feia mòlts a-
nys que no en teníem, de com-
petències, i en canvi no ens
havíem trobat amb una situa-
ció' com aquesta", ens deia la
dirigent del Moviment Comunisr
ta. El que està molt clar és que la
UCD no vol traspassar res i que,
per tant, les actituds triomfalistes
estan fora de lloc. "No és cert
que el traspàs de competències
sigui millor ara que el 32, ans
al contrari", ens assegurava Pe-
re Ardiaca, que ha viscut els dos
moments històrics.
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J No; com ens deia l'Acarin, "si
hi ha una cosa que no es pot
ser des de la Comissió mixta ós
triomfalista". Per això, ser-ho és
confondre, amagar, la veritat,
amagar els .responsables reals.

Per acabar, doncs, amb aquest.
- triomfalisme negatiu cal una polí-

tica informativa, clara, que fins
ara ha mancat. Que no passi que
la Comissió Diputacions-
Generalitat estigui aturada i nin-
gú no en sàpiga .la raó. Que no
hagi de dimitir el cap de premsa
de la Generalitat perquè no rep
informació. Que es practiqui una
política de portes obertes, trans-
parent en totes les qüestions fo-

- hamentals. Que.s'acabi amb la
. situació de difosa ambigüitat que

embolcalla la nostra institució
^'d'autogovern. . i

Tarradellas i la UCD \

El darrer punt que.cal esmen-
tar ' com a . responsable del

, desengany popular és la vincula-
ció que s'ha fet del president a la
UCD. Aquesta tesi no es cor-

"<

;recta: les coincidències entre la
ipolítica que -ha :dut a terme el
(President i els interessos del par-1

jtit de govern hanestat purament
•^accidentals, segons es desprèn
'.ide les opinions que hem sondejat
•i"-en fonts properes a la Generali-
•" tat. El que sí ós cert és que el

triomfalisme en les declaracions
del president, les continuades
crides a la moderació i els elogis
;a en Suàrez són, evidentment,
molt ben encaixats per la UCD!
Com ens comentava el conseller
Espasa "això respon m e s a

' Jraons psicològiques que políti-
ques". Davant d'aquesta situa-
!c'ó és interessant recollir unes
'afirmacions del senador Cirici en
què opina que "el president ha

~ assumit aquest paper d'atansa-
•' ment a la UCD perquè creu que

,és la millor forma d'aconseguir
••* traspassos. Quan, dies després
'• de les eleccions; Tarradellas Va
u anar a Madrid, l'Antoni Gutiér-
3 rez em va dir que potser era mi-
"''Hor, ja que a l'esquerra no ens

jdonarien res, i potser anant-hi
;6ll sí que estarien disposats a

o;;fer concessions. La pràctica.

» ' . %. . • • / . . ' •

però, ha demostrar el contrari".
. Caldrà, doncs, canviar la pràc-

tica. El desencant del poble de
Catalunya ho exigeix així.

FRANCESC BAIGES

Tarradellas :la dre
voldria fer-ne
el seu instrument
La situació actual de la Generalitat pro-

visional és preocupant. Que existeix un
desencantament creixent de l'opinió pú-
blica és un fet objectiu, que ben pocs s'a-
treveixen avui da negar. Les manifesta-
cions d'aquest desencantament es multi-
pliquen. Es parla cada vegada més d'una
certa inoperància de la Generalitat i es
vincula, en concret, la pròpia gestió per-
sonal del president a aquestes crítiques.
Així, Tarradellas està convertint-se en la
víctima d'una onada de decepció i críti-
ques populars. I la realitat és més com-
plexa. Es menysté, per exemple, el fet que
la responsabilitat fonamental dels proble-
mes actuals radica en la resistència que el
govern de Madrid posa a un efectiu tras-
pàs de serveis. Però el fet de la crítica po-
pular al president ós ací, i de res serveix
tractar de dissimular-ho. Són prou cone-
gudes les reaccions d'amplis sectors de
manifestants que, el passat 23 d'abril, in-
terpretaren les paraules de Tarradellas
com una invitació a la passivitat, a la des-
mobilització. Així mateix, les reaccions
dels congressistes de CC.OO., dels assis-
tents a la festa del PSUC del Baix Llobre-
gat, o dels vaguistes del metell que, a la
Via Laietana, esbroncaren l'automòbil
presidencial. Qui veges en aquests fets
una intencionalitat. concreta, propiciada
des de la direcció de les organitzacions
implicades, s'equivocaria de mig a mig.
Portaveus qualificats de Comissions o del
PSUC s'han esforçat, per exemple, a mi-
nimitzar i desautoritzar aquestes reac-
cions espontànies de la base.
, Paral·lelament, assistim a un crescendo

de les expressions de suport "entusiasta"
. dels franquistes d'ahir mateix; de i'alta
burgesia, dels sectors més conservadors
de la nostra societat, que tracten de pre-
sentar el president com una mena de be-;
nedicció divina que els treurà les casta-
nyes del foc, després de la desfeta electo-
ral del 15 de juny. De López Rodó a Fraga
lribarne, del comte de Godó al senyor
Porcioles, els "nous tarradellistes" contri-
bueixen activament a crear un ambient de
confusió i de desencís entre les masses
populars.

Cal dir que l'instint popular és sempre
agut. Avui, senzillament, els homes i les
dones de la nostra terra es demanen per
què els qui avui prodiguen els elogis més

encesos i incondicionals al president Tar-
radellas són precisament els qui, encara
no fa quatre dies, donaven el més ferm
suport a la dictadura franquista i negaven
el pa i la sa! a les més elementals reivindi-
cacions nacionals del poble català.

Les pròpies actituds del president no
han contribuït precisament a combatre
aquesta instrumentalització cínica i inte-
ressada que es fa de la seva figura. Amb
els seus abundants elogis al president
Suàrez i el seu govern, que ha contrastat
amb l'absència de qualsevulga crítica a
les ostensibles resistències que Madrid
posa a dotar efectivament a la Generalitat
provisional, Tarradellas ha contribuït, pot-
ser involuntàriament, a crear aquesta si-
tuació de fet. Una segona fase d'aquest
procés, que no podem deixar de qualificar
de summament negatiu, podria ésser una
pèrdua de força del president davant del
govern de Madrid. La visita de Tar-
radellas a la capital de l'Estat, amb motiu
de l'exposició de Joan Miró, sembla
ésser-ne un indici. Si aquesta tendència a
la minimització s'accentués, podria
produir-se una situació molt difícil en el
complex procés de recuperació de la nos-
tra primera institució nacional. ^Cóm
evitar-ho? Ben simplement: amb una no-
va política a la Generalitat provisional
que, recercant de nou el suport actiu i la
confiança del poble de Catalunya, reforci
cada vegada més la política del Consell
Executiu i del propi president.

RAIMON OBIOLS

La proposta socialista
—Reconeixement explícit i va- talans amb la màxima urgència,

loració de les resistències que el Accelerar al màxim.el traspàs de
govern Suàrez i l'alta burocràcia serveis de les.Diputacions, creant'
de'l'Estat posen al traspàs de una dinàmica de democratització
serveis. . en el seu si.

^La Generalitat provisional ha —Abordar de manera jmme-
de demanar en tot moment un diata l'elaboració d'un avantprò-
suport popular actiu per tal de jecte d'Estatut; 1 convocatòria, en

-vèncer aquestes resistències. Les conseqüència, de l'Assemblea de
solucions passen per la unitat: la Parlamentaris. " -
mobilització del poble de Catalu- —Co-responsabilitat, iniciativa/
nya. ' ' \ * i protagonisme del Consell Exe-
• —Aquest suport popular actiu cutiu de la Generalitat provisio-
sols serà possible si s'informa nal. '. ' . ' , " "
àmpliament i amb veracitat de ' —Coordinació del treball del
les dificultats existents. '"- Consell Executiu.'

—Resoldré els afers interns ca- —Sistematització de les reia-

cions del Consell Executiu amb
les Comissions Mixtes.

—Posta immediata en marxa
dels sub-grups encara inactius de
la Comissió de- traspassos
Generalitat-Diputacions; elabo-
ració d'un calendari accelerat de
traspassos que caldria compli-
mentar a finals de juny; explica-
ció pública d'això. • •

—Elaboració permanent en el
si del Consell Executiu de l'estra-
tègia negociadora amb l'Admi-
nistració Central. ' -
: -íNo establiment de diferèn-
cies entre Consellers "Polítics i
Tècnics. - ••'-/'

—Seguiment i impuls polític
conjunt, per part dels consellers
que són al mateix temps dipu-
tats, en els problemes i dificultats
que sorgeixin en els treballs de la
Comissió Mixta Estat-
Generalitàt.

—Proposta de crear, comis-
sions gestores a les quatre Dipu-
tacions ^Provincials.

—Proposta perquè la Generali-
* tat provisional convoqui els par-
lamentaris de Catalunya per tal
d'informar-los de la situació ac-
tual dels traspassos.

%
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L'HORA CIUTADANA Sobre el traspàs a la població dels béns sindicals

El Pòsit de Port de
La Selva, un exemple
entre mil

El Pòsit de Pescadors del Port de La Selva és
una de les moltes institucions gremials d'aquest
tipus que foren ocupades pel sindicat vertical ar-
ran de l'any 39. L'origen d'aquest petit poble de la
Costa Brava, la seva extensió als camps de la cul-
tura i de la vida associativa la convertiren en un
estament enterament popular. És per això que
avui, abolida la CIMS franquista, és inadmissible
que el control d'aquestes institucions passi a or-
ganismes foranis i centralistes en lloc d'ésser re-
tornats als seus autèntics propietaris: .els pesca-
dors i el poble del Port de la Selva. D'exemples
com el que, comentem', en trobem molts al llarg
de tota la nostra geografia, tant en Pòsits expro-
piats, com en altres entitats sindicals o populars.

Des de Llançà a Tortosa, a
tots els ports pequers de la
nostra costa es crearen Gre-
mis de Pescadors, essent el
més antic del qual en tenim
dades la confraria de Berga-
ners de Badalona, creada el
1628, que es transformà en
"Gremio de Mareantes" el
1802. En la seva major part, a
partir de 1920 es Convertiren
en Pòsits de Pescadors.

El Port de la Selva, que el
1787 es constituí en vila inde-
pendent de la de la Selva del
Mar, de la qual formava part
com a barri de pescadors fins
aquella data, és una de les vi-
les de la costa en què l'esperit
associatiu i cooperatiu més es
manifesta.

Si ens remuntem a l'any
1131, trobarem que Hug III,
comte d'Empúries, concedí
privilegi al Monestir de Sant
Pere de Roda per a la pesca
eh aquelles aigües.

Sembla que fou per mitjà
del Monestir que es construí
un art comunal que de primer
es guardà a la Selva de Mar i
que, una vegada desaparegut
el perill que suposaven les
correries dels pirates i corsaris
que arsolaren las corts del
Cap de Creus, l'art comunal
passà a guardar-se al Port de
la- Selva, primer a l'església i

* més tard a la "casa del Gre-
mi", que encara existeix.

Aquest art es feia servis
quan entravan a la badia
grans quantitats de tonyines.
En aquest cas, es tocaven les
campanes i tot el poble deixa-
va la feina per tal de col·labo-
rar a la seva pesca. El que se'n
treia es repartia proporcional-
ment de la següenta manera:

1/3 par als patrons dels '
arts anomenats de anomenats
de "Port de Reig", que feien la
tancada amb alls, encarrilant
el peix cap a "l'art gros".

Les altres 2/3 parts es re-
partien en tantes parts con
veiçns hi havia al poble, amb
l'única diferència que els pes-
cadors professionals tenian
dues parts, mentre que els
terrassans, que també hi co l -
laboraven, en tenien solament
una. Tenint fins i tot en comp-,
te, per at repartiment, els fills .
dels Port que estaven fent el
servei militar.

Encar que, oficialment, es
constituí el 1832 l'anomenat
"Gremio de Mareantes", a
partir de 1826 ja es parla eh
documents, del Gremi de Pes-
cadors i es troben factures, a
partir d'aquella data, de les
construccions de les "boti-
gues" o refugis de Cala Prona/
Cala Taballera i Cala de la Ca-
tiva, així com de conservació
de l'art gros, construcció de
peus d'aigua a les cales Prona
i Taballera , del rnollet de la de
la Cativa i altres.

El 1830, mancomunada-
ment, el Gremi i l'Ajuntament
construeixen la Casa del Gre-
mi i l'Ajuntament (aquest dar-
rer, actualment caserna de la
Guardia Civil), edificis que es-
tan l'un al costat de l'altre.

El 1920 es creà el Pòsit
amb les seccions: cultural, so-

cors i germandat, encunyant
moneda pròpia el 1.921.

El cooperativisme prengué
tal increment al Port de la Sel-
va que el Pòsit arribà a tenir:
cooperativa de consum, coo-
perativa d'utensilis de pesca,
magatzem de peix, frigorífic,
salador d'anxova i de sardina,
trull o molí d'oli, cafè, sala de
ball —que a là vegada servia
de teatre i últimament de
cinema—, vehicles de trans-
port, local per a tenyir les xar-
xes, etc. A la vegada donava
ajuda als malalts, crèdits per
la cooperativa de consum, ad-
quisició d'enbarcacions i or-
meigs de pesca, entre altres
coses.

Un Patrimoni usurpat al
poble

El Pòsit de Pescadors , que
acabada la nostra guerra fou
transformat en l'actual^-"Co-
fradia de Pescadores/, tenia,
segons sembla, les propietats
immobiliàries següentes: el
local de là cooperativa, gran
edifici situat davant del mar,
el de la Casa del Gremi, també
davant del mar, i l'illa d'edifi-
cis que formen per una banda
l'anomenat "moll d'en Balleu"
per l'altra el " moll de la Tim-
ba" (tres cares al mar), i per
l'altra al carrer de l'Illa, la va-
loració dels quals tant sols
com a solars no té preu, ja que
tant poden valer cinc-cents
com mil milions de pessetes.

La platja de Port de la Selva; els pescadors volen el seu Pòsit

Doncs bé, segons el projec-
te governamental, els bons de
les "Cofradies de Pescadora"
passaren al Ministeri de
Transports i Comunicacions
(vegi's el n° 786 del 4 de
març de la revista Triunfo,
pàg. 18) ,

O eia que els béns adquirits
pels nostres avatpassats, que
eren del Pòsit i que por una
disposició feixiste passaren a
convertir-se en "Cofradía de
Pescadores" passaran a ésser
propietat del dit Ministeri.

Què hi diuen les Sindicals
obreres?

Què hi diuen els Partits
polítics?

Què hi diu el poble del Port
de la Selva?

Certament, avui el Port de
la Selva viu més de cara al tu-
risme que a la pesca, l'evolu-
ció del temps ha fet que cada
dia quedin menys pescadors,
però els béns del Pòsit eren
béns del comú, ja què eren ex-
cepció els veïns que no en
fossin membres; per tant,
aquests béns són del poble i,
mentre hi hagi pescadors, els
han d'administrar ells, i si un
dia desapareixen i, per tant,
desapareix el Pòsit, ja que en-
cara es coneix amb aquest
nom, han de passar al comú,
al poble que els va adquirir.

Amb les rendes d'aquest
patrimoni,. ben administrat,
adequat al temps actual, es

poder mantenir, per una ban-
da, les despeses del Pòsit, i
per l'altra encara- potser po-
dria servir per a crear, par
exemple, una Casa de Cultura,
i per ajudar a incrementar les
migrades pensions de jubila-
ció que reben els pescadros
jubilats, etc.

Això es el que pensem els
socialistes catalans, això ós el
qua han de defensar les sindi-
cals obreres, això es el que
defensarem a les Corts i al Se-
nat el dia que el projecte so?
bre els béns sindicals es posi a
discussió, i confiem que esta-
ran al nostre costat els socia-
listes de l'Estat així com els
partits polítics catalans, algun
dels més destacats dirigents
dels quals té casa, precisa-
ment, al Port de la Selva.

Què hi diuen els anoments
o que s'anomenèn "indepen-
dents" del Port de la Selva?
Faran el joc a la proposta go-
vernamental i deixaran que els
béns del poble passin a mans
estranyes?

Què hi diuen els afiliats de
l'Esquerra de Catalunya i de
Convergència Democràtica de
Catalunya que hi ha al Port?

Ens ajudaran? Podrem for-
mar un sol bloc per a defensar
el patrimoni del poble?

Aixi ho esperem.

- J.NADAL

El PSC organitza un curset sobre el tema

Partits i ecologia:
més val tard que mai
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L'ecologia preocupa. Els par-
tits polítics, tots per desgràcia, s'-
han adonat del problema massa
tard i encara no és perfectament
assumit. Si hom ha començat a
tenir consciència del problema
és, probablement, perquè els mo-
viments populars, de base, han
sortit al carrer per a intentar de
resoldre o, com a mínim, reivindi-
car un entorn digne i d'acord
amb els interessos propis de la
seva classe, al mateix temps que
han exigit de les organitzacions
polítiques una postura pública.

Els problemes ecològics a
Catalunya són cada dia més
greus i el deteiorament del nostre
entorn és més patent. Però això
no ho podem reduir a un simple
problema de conservació de.la
Natura, sinó que el nostre entorn
és lligat íntimament als contin-
guts sòcio-políttes que ens envol-
tem, doncs una opció ecològica o

-una altra signifiquen- una presa
de posició de classe determina-
da. D'aquí ve Ja necessitat que
els partits polítics d'esquerra in-,
cloguin en els seus propis pro-
grames de lluita aquesta realitat,
i això perquè, si bé, hem dit que la

lluita ecològica tè un contingut
propi, no vol dir que mecànica-
ment l'hagin de separar de les or-
ganitzacions estables. És per això
que els partits polítics han d'om-
plir de contigut les reivindica-
cions ecològiques d'acord amb el
concepte de model de societat
que propugnen, comptant amb el
model de creixement que com-
porta una opció de les classes
treballadores enfrontat amb el de
ta burgesia.

En aquest sentit, és esperan-
çador que els primers passos del
Partit Socialista de Catalunya
s'hagin pres ja formalment. En la
Conferència Nacional del Front
de Lluita Urbana i Comarcal, ce-
lebrat a Terrassa, hom va arribar
a dues conclusions que, en fornia
de resolucions, incideixen direc-
tament en aquest problema:

1.— La profunda preocupació
pel que fa a l'altemativa energèti-
ca» amb les connotacions tècni-
ques i polítiques que vénen impli-
cades amb l'energia nuclear, do- -
nant suport i sol·licitant del PSC
que, a través del Gabinet Tècnic i
de la via político-parlamentària,
s'íhiciï un debat en profunditat

sobre el tema nuclear i el model
de creixement que comporta
(moratòria de 5 anys en el que fa
referència a les Centrals NU-
clears, petroli de les costes de
Tarragona, investigació de l'ener-
gia solar...).
" 2.— La potenciació i creació,
dins del PSC, d'un Comitè Ecolò-
gic estable que assumeixi la di-
recció política del moviment, i
que tracti d'aconseguir la partici-
pació dels militants socialistes
organitzats, sense pretensió de
capitalitzar els fets, en els dife-
rents grups que ja treballen a
Catalunya, potenciant la creació
de Comitès- locals que permetin
de plantejar els problemes que
afecten les nostres poblacions,
siguin conjunturals o t>ó estables,
dotant-los d'un contingut polític i
ideològic, de manera que els so-
cialistes puguem passar a la ini-
ciativa impulsant lluites concre-
tes en les reivindicacions ecolò-
giques. . *. . . .

Es esperançador que un partit
polític assumeixi formalment i
explícitament —doncs molts dels
seus x mij'itants .són. ja irntnecsos
en, T les' , . /.'reivindicà, cions'

ecològiques— el seu afany de
participació i de donar resposta a
aquestes lluites populars. I el que
és més important és que en els
seus mateixos programes de for-
mació, aquesta realitat es tingui
en consideració, perquè demos-
tra que aquesta preocupació no
és merament formal sinó que té
un contingut autèntic. En aquest
sentit s'està organitzant un curs,,
que durarà tot un cap de setma-
na, per als militants del PSC per
a aprofundir en aquesta proble-
màtica. I donar ple contingut
polític al problema ecològic.

Aquest curs, que començarà
dissabte dia 10 de juny a la tarda
i que durarà tot diumenge acaba-

, rà de plantejar els temes «colo-,
gícs, desenvoluparà temes com
"Antecedents de l'ecologisme",
"Problemàtica ecològica general
a Catalunya", "Anàlisi de les llui-
tes ecològiques'" "L'altemativa
energètica", "La degradació del
medi ambient": , . , . .
- D'aquest curs pot-sortir-la

•; concreció dels acords presos à la
* conferència de Terrassa i l'opera-
, tivitat d'aquest Comitè Ecològic.

VÍCTORAYALA



L'alcalde no respecta els acords amb els partits
L'HORA CIUTADANA

Vilanova: l'Ajuntament frustra
l'urbanisme democràtic

Hi ha ajuntaments a Catalunya que mai no han
volgut acceptar que en aquest país va haver-hi elec-
cions generals el 15 de juny i no han fet més que
aférrir-se a la seva poltrona fins que, oficialment, al-
gú els faci fora a cops de urna. N'hi ha d'altres que,
ep veure el resultat electoral gens favorable als seus
tradicionals protectors, es decidiren a fer pactes
amb les forces legitimades pel vot popular, en un in-
tent de netejar la seva imatge i el seu passat fran-
quista i aplanar-se el terreny de cara a unes elec-
cions municipals que es veien immediates.

• - El procés que han seguit
.. aquests ajuntaments del se-

gon tipus ha estat més sofisti-
, cat i variat que el dels neta-

ment bunkerians. Les contra-
diccions provocades pels can-

. vis precipitats de camises, de
banderes i de reivindicacions
al carrer no han estat assimi-
lades per molts d'aquests
ajuntaments i al final se'ls ha

..vist el llautó. •",-.-'
Aquest ha estat el cas de

l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i, concretament, el cas
de l'alcalde d'aquesta ciutat,
Josep Piqué, artífex, director i
motorde l'evolució municipal
en els últims dos anys. Josep
Piqué fou nomenat alcalde l'u
de -febrer del 76, mentre als
carrers de Barcelona, la policia
carregava contra milers de
manifestants que exigien "Lli-
bertat, Amnistia i Estatut
d'Autonomia"; Convergència

.. Socialista de Catalunya, llançà
aleshores un comunicat clan-
destí en el qual acusava el nou
alcalde d'ésser l'home de pa-
lla d'un important grup econò-
mic vilanoví al qual estava
vinculat Antonio Ferrer Pi, al-

. calde de la ciutat durant més
de vint anys i de passat molt
negre en els anys de dictadu-
ra. - '• " -

Josep Piqué, que no estava
marcat per un passat fosc ni
havia estat mai un home del
Movimiento, intentà de totes
passades- de crear-se" una
imatge d'home democràtic i
progressista, desmarcant-se
de les acusacions de depen-
dència que se li havien fet, i
intentant un apropament cap
als partits polítics amb inci-
dència a la ciutat. Així, sota

. les pressions dels partits i les
associacions de veïns i enti-
tats ciutadanes, l'Ajuntament
demanà una "àmplia amnis-
tia", s'adherí al'Congrés, de
Cultura Catalana, aconseguí
l'oficialitat del nom de la ciu-
tat en català, aprovà el canvi

N dels noms dels carrers, reivin-
dicà la memòria del president
Francesc Macià com a fill de
Vilanova i algunes accions
més, gens mancades d'opor-
tunisme i populisme.

Contradicions
oportunistes

Les contradiccions també
s'anaven palesant. A rel de les
mobilitzacions- de Sant Jordi
del 77, l'Ajuntament reivindi-

. cà un. estatut. d'autonomia
(sense fer referència, al del
32), pocs mesos després.

,jd'haver-se adherit al "Consejo
General de. Catalunya" que en

aquelles èpoques s'havien in-
ventat a Madrid. Temps des-
prés, l'Ajuntament es negà a.
reconèixer una comissió de
control constituïda per la ma-
joria dé partits vilanovins ar-
gumentant que' "ja eren prou
grans perquè ningú els con-
trolés" i al cap d'uns mesos,
acceptava la creació d'una co-
missió mixta partits-Ajun-
taments per a'confeccionar un
nou pla general d'Ordenació
urbana i per a gestionar l'ur-
banisme local fins que aquest
entrés en funcionament. , .

El 23 de desembre els par-
tits majoritàriament votats a
Vilanova signaven amb l'Ajun-..
tament un protocol que s'ano-;/
menà "el Pacte de la Casa de
la Vila", pel qual èl Consistori
prenia el compromís tàcit de
no prendre cap acord en ma-
tèria d'urbanisme que no ha-
gués aprovat abans la Comis-

s ió Mixta. ELpacte va sorgifde
la impugnació de tres plans
parcials formulada per les
AA.VV. vilanovines per creure
que hipotecaven el creixe-
ment urbà de la ciutats

Les tensions en el si d'a-
questa Comissió Mixta s,han
succeït des del primer dia. Els
representants col·locats per
l'Ajuntament en ella eren, a
més de l'alcalde, dos regidors
que es dediquen a negocis im-
mobiliaris. L'elecció de l'arqui-
tecte director del nou pla ge-
neral fou conflictiva car l'Ajun-
tament i els altres partits, a
excepció del PSC, intentaven
vetar l'accés d'un arquitecte
per considerar-lo socialista,
quan anteriorment ja havien
acordat la seva contractació.
- Però els problemes greus

han sorgit ara, quan la Comis-
sió havia començat a treballar
en coses concretes, malgrat
les poques facilitats concedi-
des per l'Ajuntament, en la
paralització d'urbanitzacions
clandestines i en la suspensió
de llicències d'edificació.

Estranys interessos
entorn.d'un solar

' Paral·lelament, el PSC de
Vilanova presentà una impug-
nació a una llicència, concedi-
da per l'Ajuntament, d'edifica-
ció de pisos en un ampli solar •
de quasi 20.000 m2 al centre
de la vila, on s'aixecava la fà-
brica de teixits Marquès S. À.,
per il·legalitats en la conces-
sió. Els socialistes demanaven
la nul·litat de la llicència i que;
un cop aturades les.obres,
s'encetés un debat ciutadà
per replantejar l'ordenació del.
solar a fi que. el poble de Vila-

nova sortís el més beneficiat
possible de l'aprofitament d'a-
quest solar.

La impugnació socialista
fou, desestimada per l'Ajunta-
ment, el qual es tragué de la
mànega una modificació del
sector amb la qual, segons ell, ..
la il·legalitat en que havia cai-
gut quedava subsanada.

El solar del Marquès entra-
va, però, entre els afectats per
la suspensió de llicències se-
gons havia quedat acordat a
la Comissió Mixta. Malgrat ai-
xò, en el ple en què s'aprova-
ren aquestes suspensions es
va fer-una excepció especial
per al cas Marquès i la seva
llicència no fou suspesa.
' L'Ajuntament havia trencat
un dels acords de la Comissió,
però no era l'únic. Dies abans
havia portat al ple un punt re-
ferent a un dels plans impug-
nats per les AA.VV. malgrat
que no arribà a aprovar-lo, i
també la creació d'una estació
d'autobusos abans que es de-
cidís a la Comissió. Agafant-
se al poder que li atorga la llei,
l'Ajuntament, i especialment
l'alcalde Piqué, ha optat per la
postura dura i autoritària, al

marge dels acords concrets
amb les forces democràti-
ques. . '

Davant d'aquest imcompli-
ment dels acords, el PSC
abandonà la Comissió Mixta
adduint que no podien conti-
nuar donant una imatge de-
mocràtica a un ajuntament
antidemocràtic i després de
recordar a l'alcalde i als. repre-
sentants de l'Ajuntament a la
Comissió que la seva obliga-
ció moral era la de dimitir en
el cas que el ple aprovés qual-
sevol tema que no hagués es-
tat acordat per la Comissió.
Paradoxalment els dos regi-
dors que.hi ha a la Comissió
havien defensat el respecte
als acords que fou vulnerat
per l'alcalde.

El PSC ha iniciat una cam-
panya d'informació pública
entorn del seu abandó de la
Comissió i el tema., del solar
del Marquès, detonant de la
situació. La resta de partits, a
excepció' de la UCD, (PSUC,
ERC i CDC) es replanteja ara

/• el futur de la Comissió i la se-
va continuïtat. El pacte entre
un ajuntament anti-demo-

,cràtic i les forces representatj-

L'antiga fàbrica Marquès, cen-
tre d'especulacions i motiu de
trencaments

ves de la població ha quedat
trencat per l'actitud d'un ajun-
tament que no ha abandonat
encara els seus orígens fran-
quistes. La Comissió Mixta, ú-
nic organisme de cooperació
poder-oposició, ha quedat fe-
rida de mort.

XAVIER CAPDEVILA

Ordenació del Territori, l'Urbanisme i l'Habitatge

La política municipal dels socialistes
Amb la instauració dels

Ajuntaments democràtics, la
Generalitat Provisional estarà
en condicions d'elaborar dues
polítiques fonamentals per a'
Catalunya: , . . >
' —L'estudi d'una nova divi- •
sió comarcal, amb la partici-
pació dels representants dels
pobles, ciutats i comarques
històriques.

—El Pla Territorial dé.Çata- -
lunya que indicarà els grans
eixos del desenvolupament de
les activitats econòmiques i
socials en el. territori del Prin-
cipat.
-• Els socialistes creiem que
elsproblemes de les Regions
Metropolitanes, concretament
els de la Regió Primera de la
Generalitat (comarques histò-
riques del Barcelonès, Vallès
Occidental i Oriental, Baix Llo-
bregat i Maresme) requerei-
xen un tractament especial. El
futur de les institucions admi-
nistratives participants en
"aquest territori', (C.M.P.,
I.P.U.R., etc.) haurà de ser de-
cidit en el marc del debat en-
torn del Pla Territorial de Ca-
talunya. '

.En tot cas, els socialistes
defensarem la. ubicació dels
serveis administratius i tèc-
nics de la Generalitat fora de
Barcelona ciutat, amb bones'
comunicacions amb ella i amb
les capçaleres de comarques.
- Igualment requereixen

tràc-
tament'especial els problemes
de les comarques pirinenques
i de j'antiga vegueria de l'E-
bre. És per això que els con-

sells comarcals provisionals
hauran de comptar, en.
aquests dos casos, amb una
coordinació a nivell regional
que ja avui s'esta constituint.

A nivell urbanístic s'haurà
d'accelerar l'adaptació a la
nova llei del sòl dels plans ja
aprovats, els que ho hagin es-
tat en data recent i que incor-
porin aspectes positius per
l'ordenació urbana de les po-
blacions. Això permetrà d'uti-
litzar amb prudència la conge-
lació de llicències en zones de
nova' urbanització, per tal
d'obtenir dels propietaris i
dels promotors una actitud
més responsable en les zones
ja prou densificades. En el
mateix sentit s'utilitzaran les
delimitacions del casc urbà.

És de desitjar que l'aprova-
ció dels plans generals, plans
parciais i normes de delimita-
ció dels casc o subsidiàries
que s'escaiguin després de la
formació dels nous consisto-
ris, vagin precedides d'una in-
formació completa \ entene-
dora a les associacions de
veïns, entitats cíviques i ciuta-
dans interessats.

Totes aquelles actuacions
que signifiquen una modifica-
ció substancial de les carac-
terístiques físiques, econòmi-
ques, socials o ecològiques
del territori municipal seran
objecte de debat obert i de co-
municació als organismes co-
marcals provisionals.

Un altre problema que cal-
drà incloure entre els priorita-
ris és el de l'habitatge; caldrà
fer un balanç de la situació

dels blocs d'habitatges cons- .
trults en els darrers 40 anys
per organismes oficials o em-
preses privades que estiguin"
en males condicions o esti-
guin mancats dels serveis ur-
banístics elementals. Aquest
problema no té solució imme-
diata: és el resultat de molts
anys d'especulació i corrup-
ció. Però cal establir, des del
primer dia:

1- Totes aquelles respon-
sabilitats que és puguin fer re-
caure a sobre d'institucions,
persones o empreses exis-
tents. Els recursos previstos al
Pacte de la Moncloa es desti-
naran a reparacions de blocs
de promoció oficial.

2- Un servei d'informació
útil per al ciutadà afectat en el
que fa referència a les possibi-
litats d'acció, reclamació o f i-
nançament, per resoldre els
problemes de l'habitatge.

3- Les possibilitats d'esta-
bliment de patronats munici-
pals d'habitatge per tal d'inte-
grar, en el seu moment, les
agències comarcals del sol i
de l'habitatge.

Es crearà, finalment, un
plànol dels espais a protegir
dins del territori municipal —i
èn connexió amb els organis-,
mes comarcals provisionals—,
així com les possibilitats de
fer-ho, bé per la via dels plans
especials o d'altres figures
previstes en l'actual llei del
sòl, o bé mitjançant l'estricte
compliment dels plans vigens.

PAU RIVAL

L'Hora Socialista/11



JU nuJtm UL·L· TKEBALL

I
La jornada de vaga deixà al descobert l'actitud dels empresaris

La patronal, contra l'acció sindical
Barcelona va viure, dijous de la darrera setmana,

una jornada de mobilització obrera que es pot consi-
derar com la més important que ha viscut aquesta
ciutat en molt de temps.

En aquesta ocasió els tres rams de la producció
més importants en quant a nombre de treballadors
(construcció, tèxtil i metall) es varen unir per multi-
plicar la seva força i aconseguir d'aquesta manera
incidir en el búnquer en què darrerament es mou la
patronal.

No creiem que aquesta va-
ga general de 24 hores que
afectà a 800.000 treballadors
fos debades. Tot un potencial
obrer es féu palès i dóna idea
del que es pot aconseguir si la
unitat d'acció continua essent
un objectiu de les centrals sin-
dicals. 800.000 treballadors
sortiren al carrer a fer un cop
de força i donar un toc d'alerta
del que podria ésser una res-
posta obrera si es continuen
negant els drets fonamentals
dels treballadors.
' Les centrals sindicals con-

voca nts (ÜGT i CCOO) esti-
gueren a l'alçada de les cir-
cunstàncies. Convocaren la
jornada tot demostrant la seva
capacitat de mobilització i la
responsabilitat . amb què
aquesta transcorregué. Ara no
s'han d'adormir i cal que l'ex-
periència marqui J'activitat fu-

tura tot aconseguint un grau
més elevat de consciència'i
reduint les dosis dè demagò-
gia en què sovint es cau en
jornades d'aquest tipus. Ara
cal que, sempre que sigui pos-
sible, la unitat es converteixi
en l'eix de l'actuació sindical.

Una mobilització
exemplar

El fet que l'avinguda M8

Cristina i més de la meitat de
la plaça d'Espanya estiguessin
ocupades per milers i milers
de treballadors de totes les
edats i sexes és una bona pro-
va que no es pot jugar amb la
classe obrera. Una gran mas-
sa i milers de banderes i pan-
cartes vermelles voleiant per
damunt de la gernació resu-
meixen prou bé l'esperit de la
jornada. Molts dels assistents
duien adhesius de tots els sin-
dicats com per dir que, per da-
munt de les centrals, en
aquesta memorable jornada el
més important era la unitat
sindical. Poques, o cap con-
signa partidista, com a màxim
els diferents sectors, Hostale-
ria inclosa, cridaven les seves
—malgrat l'esperit unitari que
pretenia la jornada— però tots

ells s'aplegavan a l'hora de
cridar "el pueblo unido jamàs

, seré vencido" o "Aquí estén,
estos son los qüe aguantan la
nación". v *

Amb la perspectiva que ens
dóna ser una publicació set-
manal podem afirmar que
aquesta jornada ha estat posi-
tiva en tots els sentits, o com
ens deia Manuel Jiménez,
membre de la Comissió nego-
ciadora del conveni de la
construcció i membre de l'e-
xecutiva estatal del sindicat
de la construcció d'U GT, "La
valoració que jo faig no és
tan sols positiva, sinó posi-
tivíssima. Les repercussions
que tindrà eh el nostre sec-
tor són molt grans.. Perco-
mençar, la patronal que està
tancada del tot, haurà rebu-
tun toc d'atenció sobre él fet
que no estem disposats a
passar pel tub: D'altra ban-
da la concentració massiva
ha demostrat el grau de ma-
duresa que han aconseguit
els treballadors del sector".-

De fet totes les valoracions
de la joranada coincideixen.
Celestino Gonzélez, membre
de la comissió deliberadora
del conveni tèxtil, ens deia
que "la volorem com a molt
positiva, tenint en compte
les circumstàncies del sec-
tor, de gran divisió en sub-
sectors a què el vertical ha-
via sotmès aquest ram, pe-
rò, tant la vaga anterior de
recolzament del conveni que
es fèu el 12 del mes passat
com aquesta, han demostrat
un alt nivell de combativitat
i de consciència de tots els
treballadors per la importàn-
cia que te aconseguir aquest
conveni-marc. També s'ha
demostrat amb aquesta va-
ga el poder de convocatòria
de les centrals majoritàries
com UGT i CCOO".

Els d'hostaleria que no esti-
gueren a la convocatòria de
bon principi, sinó que si afegi-
ren més tard, conscients de
fer coincidir la vaga que'te-
nien prevista amb la dels al-
tres sectors, també aconse-
guiren un gran èxit. El secreta-

. _ ; ? • » ; • • ;
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Una mobilització obrera amb pocs precedents

ri del sindicat d'hosteleria de
la UGT, J.A. Pérez, ens deia el
dia següent de la vaga "ha
estat un gran èxit car avui ja
hem tingut el primer contac-
te amb la patronal sense la
presència de la CGT". Com
és sabut la vaga d'hosteleria
anava encaminada a impedir
la presència de la CGT —
central groga— en les nego-
ciacions del conveni.

L'acció sindical
conflictiva

Si a l'hora de valorar
aquesta jornada tothom ha
coincidit a fer-ho de forma po-
sitiva, també hi ha coincidèn-
cies, però aquesta vegada de
caire diferent/quant als punts
de la negociació que estan re-
sultant més conflictius. Anto-
nio Puertas, secretari general
de la Federació del Metall
d'UGT, ens explicava que així
com els punts més importants
de la negociació del conveni
són els que afecten la massa
salarial bruta la jubilació als
seixanta anys, el control de la

gestió de l'empresa, els que
han resultat més conflictius i
davant dels que la patronal
més s'ha tancat han estat els
de l'acció sindical i l'amnistia
laboral. "La patronal, des del
primer moment —deia Anto-
nio Puerta—, ens ha estat
dient que no, a totes les nos-
tres propostes, d'una forma
absolutament irresponsable;

Pel que fa al tèxtil la nego-
ciació està centrada en les
taules salarials. Ens deia Ce-
lestino Gonzélez que "des-
prés es negociarà el sou mí-
nim intersectorial i aquells
aspectes que no tinguin re-
percussió econòmica, com
pot ésser l'acció sindical
dintre l'empresa, que ós de
vital importància per a no-
saltres ho aconseguiren sen-
se necessitat d'anar als
EEUU. Ho aconseguirem
amb les nostres mobilitza-
cions, responsables però
fermes".

El punt conflictiu" del con-
veni de la construcció està
centrat fonamentalment en la
qüestió de les taules de rendi-

ment que vóP imposar la pa-
tronal, i de les quals els treba-
lladors no volen ni sentir-ne
parlar. "Acceptar aquestes
taules —deia Manuel Ji-
hménez— significaria que les
centrals sindicals quedaríem
desqualificades devant dels
treballadors i això ós preci-
sament el que vol la patro-
na: que les acceptem i que
perdem la confiança dels
treballadors. Però no estem
disposats a acceptar-les, el
que hem proposat ós la
creació d'una comissió for-
mada per treballadors de to-
tes les categories laborals i
per representants de la pa-
tronal, i que aquesta comis-
sió vagi elaborant les taules
de rendiment, poc a poc, pe-
rò sobre segur". .

D'ara endavant la patronal
haurà d'anar amb compte'i
haurà de canviar la seva acti-
tud en les negociacions amb
les centrals sindicals; *De mo-
ment, primer avís.

JOSEP M'SERRA

HXí
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Mentre uns es manifestaven, d'altres s'ho miraven. UGT-CCOO han demostrat el seu poder de convocatòria. (Fotos Tomi)

L'Hora Socialista/12



La U. de P., autèntic sindicat del camp
L'HORA DEL TREBALL

Els pagesos han donat una lliçó
El darrer cap de setmana se celebraren les elec-

cions a "Càmaras Agrarias", precedides d'una dura
campanya electoral. A Catalunya la Unió de Page-
sos, en propugnar el boicot, ha lliurat una forta bata-
lla contra els sindicats "independents" de la Page-
sia? —UCD, en la qual ha estat inqüestionablement
guanyadora.

EÍs sindicats—UCD i el
Govern— (dem hauran de pensar-
se molt bé a partir d'ara la seva
actuació aquí, a Catalunya. Els

diners i el poder no són factors
que puguin fer decantar cap a un
lloc o un altre al pagès català. La
seva alternativa la tenen molt

clara i així ho han demostrat.
Malgrat la tensió amb què

acabà la campanya electoral, i els
incidents que es produïren en el
seu desenvolupament, no hi ha-
gué cap anormalitat durant les
votacions. Un membre de la Unió
de Pagesos i alhora militant del
Partit Socialista de Catalunya,
Jordi Nadal, fou brutalment agre-
dit mentre enganxava cartells
propugnant fabstenció. Actua-
cions com aquesta no podran
afectar ara, com ho han fet mai,

Cap a l'organisme de serveis agraris
Convençuts d'haver estat fidels als desigs de la

pagesia, que ha mostrat la seva voluntat no partici-
pant en les eleccions a les "Càmaras agrarias" en
un percentatge que se situa entorn del 80% a nivell
de tot Catalunya, i malgrat les irregularitats que
s'han donat en aquestes elecciones, així com la '
mistificació dels resultats que fa el Govern Central, .
l'amenaça a la llibertat sindical ha resultat fallida,
donat el resultat,que demostra ben clarament que
ningú no pot defensar les CA. sense fer el ridícul
més espantós (cal tenir en compte els enormes mit-
jans de què disposava el Govern, ajudat pels sindi-
cats grocs). , " . ;

, Davant d'aquests resultats fem unavcrida a tota
la pagesia perquè reflexioni;.així com a tots els ciu-
tadans de Catalunya ja que hem de tenir ben pre-
sent que, donat el refús aconseguit, no hem de
moure ni un sol dit per uns organismes que estaven
destinats a impedir-nos el lliure exercici de les lli-
bertats democràtiques i en concret de la llibertat
sindical. . ,

Per això U.P. prosseguirà els §eus esforços per
tal de dur a terme ('alternativa que proposàvem:

1 er/. Volem eleccions sindicals al camp, netes,
que determinin la participació dels sindicats en el
Consell - d'Agricultura. - " . '

2 on/. Volem un organisme de Serveis Agraris al
camp, exclusivament tècnic i administratiu. >
•3 er/. Volem el nostre patrimoni sindical sencer, i
l'hem de poder administrar els pagesos mitjançant
les cooperatives, únic mitjà just de traspassar-lo de
les mans de les antigues Germandats als pagesos.

I tot això perquè, una vegada més, la pagesia de
Catalunya, mostrant una voluntat ferma de rebuig
total a les CA. amb un boicot massiu, ha provat la
seva irrenunciable voluntat de contribuir a la cons-
trucció d'una Generalitat que sigui realment el Go-
vern autònom de Catalunya.

Barcelona, 21 de Maig 1978

. COMUNICAT DE LA UNIÓ DE
PAGESOS

la voluntat d'un poble que lluita
per la seva autonomia. Autono-
mia que a Catalunya passa tam-
bé per la negativa a participar en
aquestes "Càmaras", que de fet
són solament un producte cen-
tralista per a dominar el camp i
que a més, aquí, hipotecarien la
futura actuació de la Generalitat.

Ens atrevim a dir que qualifi-
car aquestes eleccions com a de-
mocràtiques no respon a la reali-
tat. Molts factors han ajudat a
aquesta desqualificació demo-
cràtica, malgrat que el transcurs
de les votacions sO que ho ha es-
tat. Primer dé tot cal destacar un
cens mal fet i sense la participa-
ció dels interessats. D'altra ban-
da, i com ja hem apuntat, les
coaccions han estat a l'ordre del
dia, amenaces d'ordre econòmic
també. Molts dels candidats sig-
naren sense saber massa bé el
que feien, tant és així que molts
d'ells s'han posat a disposició de
la Unió. de Pagesos.

Ara ja no hi ha volta de full, la
gran abstenció de la nostra page-
sia ha donat la darrera prova, si
és que algú en necessitava més,,
que la Unió de Pagesos és l'au-
tèntic sindicat pagès de Catalu
nya. Les invencions i creacions
de sindicats fantasmes a darrera
hora (com els Jóvenes Agricultu-
res, la Pagesia i Ramaderia dels
PPCC) no tenen re's a fer, el Go-
vern ja pot agafar el "portante" i
tornar-se'n cap a la capital del

La UGT de l'Estat celebra el seu XXXI Congrés a Barcelona

Les centrals, eix de la negociació
Aquest cap de setmana

(del 25 al 28 de maig) se cele-
bra al Palau de Congressos de

" Montjuïc el XXXI Congrés fè-
deraí de la Unió General de
Treballadors. Aquest Congrés,
primer que se celebra en la le-
galitat —car el XXX Congrés,
com es recordarà, ho féu en la
"permissitivitat"— marca un
pas endavant en l'estructura-
ció de la central després d'a-
questa etapa en què ha vist un
creixement espectacular del
seu nombre de militants.

Aquest Congrés es duu a
terme a Barcelona en record
d'aquell primer que també es
va fer aquí, i com un pas vers
el camí descentralitzador ini-
ciat per la UGT. La Comissió
executiva federal presenta als
delegats un detallat i complet
informe de la gestió que ha
dut a terme en aquests dotze
mesos de treball intens. L'in-
forme consta de nou capítols:
Secretaria General, organitza-
ció, administració, coordinació
de federacions d'indústria,
premsa i informació, relacions
internacionals, propaganda,
formació i emigració.

Un programa
mínim

Tanmateix es presenta un
programa mínim aprovat pel
comitè federal en la seva reu-
nió del 12-13 de març én el
qual es presenten tot un se-
guit de mesures programàti-
ques per a la seva votació —i
aprovació en el seu cas— en el
Congrés federal.

Entre les mesures de tipus
socio-pplític que es proposen,

""està la que diu que, en les ne-

gociacions de convenis d'àm-
bits extra-empresarials i en les
empreses d'àmbit superior a
la província, els subjectes d'a-
questa negociació siguin les
centrals sindicals més repre-
sentatives. En aquelles em-
preses d'àmbit no superior a
la província proposen que si-
guin els treballadors, a través
d'un referèndum, els qui de-
terminin, en cada cas, si el
subjecte de la negociació són
les seccions sindicals o els
Comitès d'empresa.

També es proposen tot un
seguit de drets deies seccions
sindicals en què estan inclo-
sos totsels drets fonamentals
reconeguts a qualsevol país
democràtic.

Pel que fa a les reivindica-
cions laborals, entre molts al-
tres punts es proposa una jor-
nada de 40 hores, vacances
de 30 dies anuals, el control
dels treballadors per garantir
l'estabilitat en el lloc de tre-
ball, control sobre la organit-'
zació del treball. En les mesu-
res econòmiques, s'exigeix la
socialització dels següents
sectors de la producció: Les
indústries productores i distri-
buïdores d'energia: refineries
de petroli, fàbriques de gas,,
centrals elèctriques, hidràuli-.
ques, -tèrmiques, solars, etc;
les indústries extractores de
minerals fonamentals pel seu
contingut energètic o aplica-
ció industrial; les indústries de
transformats bàsics metàl·lics,
i, en concret, la siderúrgia in-
tegral; els gran grups banca-
ris, nacionalització de la gran
banca, junt amb l'increment
de les possibilitats financeres
de les Caixes d'estalvi i la po-

tenciació del crèdit oficial; les
gran empreses del transport
públic i les entitats creditícies.

D'altra banda en l'esmentat
programa mínim s'exigeix una
reforma agrària que creï ex-
plotacions socialment efi-
cients. Es demana, com a mí-
nim, l'expropiació dels latifun-
dis i prioritàriament quan els
seus propietaris siguin absen-
tistes o practiquin un cultiu
deficient i socialment inade-
quat; l'establiment d'explota-
cions col·lectives, etc.

A part d'aquest programa

mínim s'han recollit totes les
esmenes presentades per les
diferents federacions i unions.
Tot aquest material queda re-
collit en un gruixut llihre en-
tregat a tots els delegats uge-
tistes.

Amb aquest Congrés la
UGT prendrà una, nova em-
branzida de cara al futur que,
de ben cert, estarà ple de llui-
tes, i el moviment obrer asso-
lirà un nivell de protagonisme
que no s'havia conegut fins
ara.

regne, aquí ja río hi té cap lloc, si
és que l'hi ha tingut alguna vega-
da. A les legislatives en va tenir
una primera prova, ara ja ha tin-
gut la definitiva: a Catalunya
qualsevulga actuació al camp ha
de passar per la Unió de Pager
sos, i qui no ho vegi que es posi
ujleres. :•.;.•:. . '

La victòria d'aquestes elec-
cions ha estat la victòria dé l'abs-
tenció, abstenció que ha repre-
sentat un vot actiu. Aquest vot es
pot qualificar com el d'un verita-
ble referèndum pagès i aquesta
vegada sí que ha tingut èxit, mal-
grat la televisió i d'altres mitjans
qüe ha posat en funcionament el
govern. Bona prova d'això que
diem ha estat el fet que molta
gent, que en bona lletra no ha-
gués anat a votar, ho va fer. A
Mataró concretament, s'hi varen
presentar gent amb una gran po-
tència econòmica, Mercedes in-
clòs. Amb aquesta opció els pa-
gesos de Catalunya han donat
una lliçó a la resta dels ciutadans.

Ara, a prendre'n bona nota
tots. '•'

MARIA ARRES

Resultat
per

comarques

(% d'abstenció)

Barcelona
Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Berguedà
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occ.
Vallès Or.

Lleida
Alt Urgell
Garrigues
Noguer
Pallars
La Segarra
El Segrià
Solsonès
Urgell
Vall d'Aran

Girona
Alt Empordà
Baix Empordè
La Cerdanya
La Garrotxa
Gironès-Banyoles
Ripollès
La Selva

Tarragona
Alt Camp
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Penedès
Conca de Barberà
Montsià
Priorat /
Ribera d'Ebre
Tarragonès
Terra Alta

D'aquestes dades
Unió de Pagesos es

87,3
79,2
68,8
71,5
61
72,5
65,5
64,8
57,75
62,8

68,4
90,6
85,4
75,5 •
82,7
91,2
79
88,8
27

71,8
83,7
34,1
68,1
63,5
54,1
54

90
81,4
77,4
90,7
54,3
78,9
78,1
89,2
88
80,6

de la
dedueix

una abstenció al voltant d'un
80%.

L'Hora Socialista/13



JL>JI i u i

societat

El travoHisme: una moda
o una forma de vida?
El llençament ha estat l'habi-

tual: de cop i volta, una pel·lícula
—més aviat dolenta en aquest
cas— crea uns prototipus hu-
mans i, simultàniament, els
mitjans de comunicació recullen
l'ona, articles, fotografies, repor-
tatges; han nascut uns nous
ídols; ha aparegut una moda. La
d'ara mateix es diu Travolta i ve
abrigallada amb una pel·lícula
mediocre però d'èxit, "La fiebre
del sàbado noche". Llargues
cues d'aquests joves que acaben
d'obtenir ara via lliure als seus
drets polítics, que no cívics, po-
sen de manifest que el llança-
ment d'aquest prototipus de
pinxo-boig-pel-ball ha estat

.«l'adequat. Que aquesta innega-
ble expectació respongui à les
possibles exigències dels joves
abans del seu descobriment del

"travoltisme és una cosa que se
m'escapa,.només els joves po-
den dir si han aconseguit d'iden-
tificar-se amb els personatges,
amb els models de conducta que
destrament, desgrana el film;
només els joves podrien, a fi de
comptes, haver-se sentit moles-
tos pel "retrat" que d'ells hom
ha pretès d'oferir en imatges.
Però, en realitat, sembla que la
inversió econòmica realitzada en
el llançament i promoció de la
pel·lícula comptava, per enda-.
vant, amb una certa mena d'ad-
hesió. A què?

_ De fet, la història pròtagohit-,
zada per Tony Manero i Stepha-
nie Mangano és una cosa tan
simple com noi-troba-noia-pérd-
la-noia-la-torna-a-trobar, vulgar,
habitual, quotidià; tots ens po-
dem identificar amb quelcom de

tan elemental. Però hi ha l'en-
torn, que és el que converteix en

. peculiar i simptomàtica la pel-
lículaf Tony i Stephanie esfjsn
bojos pel ball i per l'èxit. Pel que
fa a això darrer, els mitjans que
tenen al seu abast per aconse-
guir-ho són clars, el ball, la roba
selecta, la cura del seu aspecte
físic, el domicili en una zona de
moda de la ciutat. L'èxit significa

. la felicitat, i la felicitat la donen
aquestes petites coses: ballar
bé, millor que ningú, vestir bé
—cadascú té el seu gust— i viure
en un lloc adient. El treball im-
porta en tant que proporciona
els diners que es despenen en.
les coses que fan la felicitat, en-
tre les quals també pot comptar-
se el coneixement dels ídols mu-
sicals o esportius. El sexe exis-
teix com a necessitat física que
cal satisfer, es tracta, diríem, de
follar, no de fer. l'amor. La pel-
lícula reivindica, amb aquest
entorn, la figura desprestigiada
del pinxo, de qui ens diu -una
cosa com aquesta és la feliç i
despreocupada vida d'uns nois
i noies moderns que frueixen
amb les coses que els pot oferir
la societat: discoteques, moda,
febre de dissabte per suportar
amb bona cara una família insu-
portable o una feina monòtona.
Això és l'èxit, aquesta és la vida
que li va a la joventut, a aquesta
majoria de joves amb una pre-
paració cultural Standard i1 sense
pretensions d'esdevenir "savis";
la seva parcel·la de poder és a la
discoteca, i el secret de la seva
seguretat personal en la cura del
seu aspecte físic.

Curiosament, el fenomen —la

moda— Travolta no és un fet
aïllat. La seva acceptació, exis-
tent des del mateix moment que
els mitjans de comunicació
aliens al cinema recullen el fet,
es recolza precisament en el fet
que els models de conducta que
ofereix a la imitació del públic
són no només assequibles sinó
desitjats —conscientment o in-
conscient— per aquest públic;
és*à dir, que estem preparats per
assumir un model de vida tan
estúpid i inútil —per a mi aquests
són qualificatius suaus—, com el
que ens proposa la pel·lícula.
Que l'anècdota del film passi als
Estats Units només- serveix per
a> convèncer-nos, als espanyols,
que: no som tan lluny d'aquella
"modèlica" societat. Que l'as-
pecte, físic —la roba, els vestits
amb què ens vestim—.compta
més que nosaltres mateixos als
ulls d'aquesta entel·lèquia tan
pròxima anomenada societat és
una cosa a la qual ja estem acos-
tumats; que el ball pot esdevenir
un refugi de soledats no confes-
sades ni conscienciades és evi-
dent; que un bon "po|vo" indis-
criminat és l'alliberament d'una ,
agressivitat latent i que, final- .
ment, tot això ha de ser prou
perquè es produeixi la reconci-
liació dels individus amb la socie-
tat, són els mecanismes que' el
poder —tots sabem on viu i els
noms que té— ha ofert a les joves
generacions per desviar un camp
d'interessos que tendeix a girar-

"se en contra seva. Mentre els
jòVes estiguin entretinguts ams
el ball, amb la moda, no hi haurà
raó per oferir-los res més.

MARGARITA RIVIÈRE

musica

Serrat canta als immigrats
"Joan' Manuel Serrat

1978" és el títol del darrer
disc del "noi del Poble Sec".
Sembla que aquest any és
fructífer per a ell, ja que a
principis del mateix va. sortir
a la venda un. LP. en català,
amb poemes de Joan Salvat-
Papasseit titulat "Res no és
mesquí", en el qual Serrat
retia homenatge-al gran poe-
ta barceloní, com anterior-
ment ho féu amb Miguel Her-
nàndez i Antonio Machado.

En aquest darrer disc apa-
reix un Serrat molt urbà, cons-
cient dels problemes d'una
gran ciutat, ressaltant-los amb

• més crueltat que altres vega-
des. D'alguna manera sembla
que la majoria de cançons del
disc van dedicades.a aquesta
gran part del públic que sem-
blava haver oblidat darrera-
ment, com ho són els immi-
grats que, a Catalunya, són
gran part de la població. A les
lletres s'hi reflexa un intent
d'explicar-los una mica als an-
dalusos, extremenys, arago-
nesos, gallecs, castellans i
murcians que viuen i treballen
al nostre país, el que és Cata-
lunya; ja que Serrat sempre
s'ha considerat part d'ells, car
la seva família materna vé de
l'Aragó. Cosa que alguna gent
de la "nova cançó" encara /io_
li ha perdonat. I com a prova
de la seva doble nacionalitat, .
ha volgut oferir-nos dos dis-
cos ben diferents, -un d'un.
gran poeta català, musicat ja
per molts cantants de la
"cançó" i un altre més sen-
zill, tant musicalment com
poètica; dedicat a tota ia gent .
que s'ha vist obligada a venir
al nostre país, intentant expli-
car-los-moltes coses, des de
la història de Catalunya, com

en la cançó "Por las paredes
(mil anos hace)" —que per
cert està dedicada al senador
de l'Entesa dels Catalans
Alexandre Cirici Pellicer— fins
una imitació de l'estil de Ma-
nolo Escobar amb una lletra
totalment diferent a les que
ens té. acostumats el cantant
"almeriense", ja que en ella
hi reflexa cruelment el realis-
me d!una ciutat com Badalo-
na, amb les seves coses bones
(les que menys) í dolentes (les
que més) i que anomena "Qué
bonha es Badalona", passant
per cançons com "Ciudada-
no", on ens conta les diferèn-
cies socials que hi ha a una
ciutat, reflexant la tristesa i
rutina que suposen viure a
una ciutat com la nostra, en
la qual uns viuen bé a costa
dels altres. Els "Ciudadanos
importantes'7 la gent encisa-
dora que especula amb el.
treball, l'aigua, l'aire i el carrer
dels treballadors que .s'amun-
teguen a amargues "colme-
n a s " . - - • : . " • '- -

En línies generals, el disc.
està molt bé. I ef més impor-
tant és que sembla que Joan
Manuel Serrat està en plena
producció i, millor encara, a
més és de bona qualitat; Al-
gú, en broma, dirà aljò tan
utilitzat en aquestes ocasions
que" el matrimoni li prova. Jo
no gosaria ,dir, tant, ja que
Serrat sempre ha estat un
home amb gran capacitat de
producció, , ^ . .-.

•En definitiva, és un disc
que val la pena escoltar, en-
cara que no ha. tingut gaire
publicitat; però opino que és
francament - interessant. Jo,
me'l compraria. Ja ho he fet.

XAVIER SABATÉ

ÏÏÜ A, DR I W LAT

València com a problema

La Història de la Humanitat ós plena de fets gran-
diosos i espectaculars, les causes del quals han estat
petites anècdotes sense importància. Aquesta despro-
porció entre l'origen casual d'un esdeveniment i la se-
va transcendència arriba fins als nostres dies amb una
regularitat alarmant: la caiguda d'una poma va perme-
tre Newton de descobrir la llei de la gravetat, una inno-
cent aventura extramatrimonial desencadenà la guer-
ra de Troia, i l'Armada Invencible se'n va anar en orris
a causa d'una tempesta inoportuna... ;. .

Treure les coses de polleguera

Aquests dies hem tingut ocasió de constatar la im-
penitent tendència humana de treure les coses de po-
lleguera. Els fets són els següents: a l'espai cultural de
TVE, "Hora 5", que s'emet per la primera cadena a les
tres de la tarda i que dirigeix el periodista Manuel
Martín Ferrand, hom va comentar l'aparició de l'Obra
Poètica d'Ausiàs March, tot l|egint-ne un fragment de
la contraportada en què es qualifica a Ausiàs March
com un dels més grans poetes "catalans" de tots els
temps. Dies més tard, i davant de la protesta de certs
elements valencians, Martín Ferrand convoca al ma-
teix espai els responsables de l'edició, Pere Gimferrèr i
Joaquim Molas, juntament amb un professor agregat
de Lingüística de la Universitat de València; en el de-
bat s'arriba a l'acord que el valencià forma part de la
llengua catalana. Aquestes afirmacions aixequen la
pell primíssima de la dreta valenciana, que es manifes-

ta amb una desproporció insòlita: dotze persones tan-
cades a la Diputació, aldarulls pels carrers, telegrames
de protesta per part de les autoritats exigint "el escla-
recimiento de los hechos y la búsqueda de los respon-
sables de la camparia"; les accions culminen amb la
pintada del domicili del filòleg i Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, Sr. Sanchis Guarner. Com a cloenda"
temporal del tema, el propi ministre de Cultura lamen-
ta públicament la intervenció televisiva i obliga a
Martín Ferrand a incloure en el mateix espai la vocife-
rant protesta de quatre genets dè l'Apocalipsi catala-
nista que, segons ells, s'està abatent irremissibüment
sobre el "Reino de Valencià". .

La valencianitat d'Ausías March

Seria fàcil, molt fàcil potser, dir que no ha estat res,
que són els de sempre i que sempre ho seran. Tanma-
teix seria poc convincent afirmar de nou l'escàs afany
imperialista desplegat per una cultura, la catalana abo-
cada a la resistència i. aixecada amb penes i treballs
gairebé sempre des del Principat. Potser precisament
per aquest desinterès de Catalunya envers el redreça-
ment cultural del País Valencià succeeixen aquests
daltabaixos d'identitat cultural. Perquè, cal preguntar-
se, on era la burgesia valenciana benpensant sota el
franquisme? On era quan l'únic centre productor de
cultura autòctona com era la llibreria Tres i Quatre
cremava dia si dia també sota els còctels ultres? On
era aquesta burgesia que ara reivindica la valencianitat

d'Ausiàs March quan ni tan sols gosaven editar Blasco
Ibànez? Què feia en definitiva, aquesta burgesia, per
proporcionar identitat cultural al poble de València, fo-
ra d'orquestrar monòtones campanyes de premsa con-
tra un inexistent imperialisme català? -..:.

Aberracions històriques i lingüístiques

Seria massa fàcil insisteixo desqualificar aquesta
actitud pel fet que els seus promotors siguin membres
del búnquer ideològic més ferreny. Avui, dimarts, els
telespectadors de tot l'Estat, i sobretot els dels País
Valencià, han tremolat sota l'amenaça d'un catalanis-
me anexionista que intenta anorrear tota expressió
cultural que no passi pels dictats de Barcelona. Avui,
amb el vist-i-plau del propi Ministre de Cultura (I), s'-
han vessat les més grans aberracions històriques i lin-
güístiques alhora que s'ens desprestigiava com a po-
ble capdavanter de là pròpia identitat nacional. La dre-
ta valenciana, incapaç de fer amics a casa seva, està
inflant un enemic exterior inexistent. El mètode de la
por ja el coneixem, però les seus conseqüències en un
medi solcat per la demagògia de la burgesia i per la
crònica indecisió que fins ara han mantingut els partits
d'esquerra, ens són encara avui imprevisibles. Tan im-
previsibles com una poma madura a la mà del sr. New-
ton. . . ' - .

JOAN BARRIL I CUXART
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La Rambla l'ha consagrat L· JtlUJtUi UL· XUT

pintor de dues brotxes
El dilluns passat, dia 22, es va celebrar al cinema

Maldà la pre-estrena de la pel·lícula de Ventura Pons
que havia estat seleccionada per anar al festival de
Cannes-78, "Ocana, retrat intermitent", què, com
diu l'anunci, és una pel·lícula catalana parlada en an-
dalús i de la qual el principal personatge ós èl cone-
gut animador "ramblero", travesti, teatrer, cantaor,
provocador, pintor de les dues brotxes i, en definiti-
va, polifacòtic alhora que marginat, Pepe Ocana.
. Una bona estona abans
d'iniciar-se la projecció, l'en-
trada a les galeries Maldà del
carrer del Pi, on hi ha el cine-
ma, era plena de gent. Allà t'hi
podies trobar tota mena de
gent. Així vaig veure Lluís Mi-
quel Cebrià, secretari de
premsa de la Generalitat; Biel
Moll, conegut actor mallorquí;
els diputats Solé Barberà i
Raimon Obiols, el senador Ci-
rici, els directors de cinema
Antoni Ribes i Josep Ma Forn i
l'actriu Mary Santpere entre
els més populars; després, to-
ta la troupe d'Ocana, una colla
de gais, alguns fotògrafs i crí-
tics cinematogràfics i una pila
de curiosos que esperaven
l'entrada triomfal per les esca-
les del cinema, guarnides amb
flors, d'Ocafia, Ventura Pons i
Camilo, que van haver d'obrir-
se- pas entre el públic,
acomodant-se al pis de dalt i
penjant els mantons de Mani-
la que duien al balcó. Tal i
com se'ns va anunciar, s'ha-
vien donat-, més invitacions
que no pas localitats tenia el
cinema, per la qual cosa la
gent que no va poder seure a
les butaques ho va fer a terra
o bé es va quedar dreta i així,
entre rialles i aplaudiments, va
començar la projecció del film.

Tot sobre Ocana
Suposo que aquest és el tí-

"Des del
nostre

despatx"

PRÀCTICA PROFESSIONAL
. I LLUITA IDEOLÒGICA
Xerrades mantingudes amb

amics, tot parlant de les
lluites obreres i populars

viscudes des d'un despatx
laboraliste.

tol més adient per situar el
que- va ser la pel·lícula. Hi và-
rem poder veure Ocana con-
tant la seva vida des del prin-
cipi en un monòleg molt in-
tens i agradable, intercalat
amb escenes de la vida quoti-
diana i subconscient del pintor
de dues brotxes. Cap tros de
les històries que anava con-
tant de la seva vida sencera
tenia desperdici. Des de la se-
va infantesa dura, com la de
molts nens de pobles petits
andalusos com Cantillana,
aguditzada en ell pels seus
instints homosexuals que li
van comportar barreres molt
dures de superar, car havia
d'enfrontar-se a una societat
en la qual el masclisme era
l'única llei i qui no l'acceptava,
en sofria les conseqüències de
marginació i menyspreu. Però
malgrat això, Ocana recorda
també bons moments viscuts
a la seva infantesa, com els
banys, tot nu, al riu i lesrela-
cions homosexuals amb els
seus companys que foren l'ini-
ci, del descobriment del sexe.
Després les coses van empit-
jorar, doncs en fer-se gran
qualsevol intent d'expressar
una sensibilitat que tenia més
desenvolupada que els altres,
era rebut amb la incomprensió
i, en alguns casos, la violència.
Ens explica també que la pri-
mera vegada que va veure el
mar va ser quan estava a la
mili. Després la vinguda a
Barcelona, ciutat on pensava
trobar-se més lliure.

Una pclícula catalana hablada en andaluz.

Intermitències del
retrat

Tota aquesta biografia ve-
nia intercalada amb records
de les millors sensacions que
havia experimentat i la seva
afició pel color i ia pompositat
de les processons que l'havien
dut a refugiar-se en un misti-
cisme molt particular. Car
com ell mateix comentava, es
troba sempre amb la contra-
dicció del seu amor pel fetit-
xisme clerical i el seu odi als
capellans. Veu en les manifes-
tacions religioses com ara
processons, enterraments, ca- -
sa ments, bateigs una expres-
sió vital d'un poble, que a tra-
vés de tot això, expressa la se-
va creativitat. Tot això, tras-
plantat a una ciutat com Bar-
celona es converteix d'alguna
manera en una provocació en
venir acompanyat pel traves-
tisme i les formes alegres i vi-
tals del poble andalús davant
la seriositat d'una gran ciutat
com Barcelona on, per altra
banda, és millor acceptat per-
què és una ciutat mediter-
rània i cosmopolita. Aquesta

contínua provocació és el que
més agrada a Ocafta.

Durant els tres anys que
porta a la nostra ciutat, ha
aconseguit d'infiltrar-se en el
món de la marginació, car ell
mateix ós un marginat cons-
cient de ser-ho i, per tant, co- '
neix de ben aprop els senti-
ments i reaccions que experi-
menten la gent de Rambla,
com diu ell ..de la "de la Plaza
de Catalunya hasta el Puerto,
pues lo de arriba es otra co-
sa". A les intermitències de la
seva biografia s'hi pot veure
plàsticament tot el que ens
explica de les seves correries
per la Rambla, dels personat-
ges que hi viuen; la seva pas-^
sió per les processons, el
"cante" i el travestisme i totes
les sensacions que hom no
pot expressar en paraules.

La pel·lícula és una mera-
vellosa visió de la marginació
en tots els seus aspectes i, so-
bretot, una meravellosa visió
d'un personatge tremenda-
ment senzill i humà, amb to-
tes les seves contradiccions.

XAVIER SABATÉ

dones

Un tema candent:
"La violació

Ara fa un any, ens manifestà-
vem pels carrers de la nostra ciu-
tat en contra de les violacions;
avui és encara un fet per la solu-
ció del qual no s'ha fet res. Ac-
tualement és un acte que es de-
nuncia.

No fa gaires dies, una compa-
nya nostra s'ha vist atacada a la
una de la nit i al centre de la ciu-
tat, just en el moment en que uns
companys seus la deixaven a la
cantonada de casa seva. Era un
noi jove que va actuar amb clares
i evidents intencions d'abús físic,
però gràcies a la seva defensa, i
als seus crits demanant auxili,
l'agressor la va deixar (després
d'Haver-la agafat pel coll i haver-
li donat cops) en comprovar que
s'apropava una parella. La parella
en qüestió es va interessar per
ella, però no se'ls va ocórrer
acompanyar-la ni a- ella de
demanar-los-hi. El noi, en veure
altra vegada sola a la nostra
companya, la va tornar a seguir;
però com que passaven cotxes,
va mantenir les distàncies, cosa
que ella va aprofitar per accelerar

el pas fins a casa seva. Just quan
tacava la porta de l'escala, hi va
arribar el noi que va començar a
donar-hi cops/podent comprovar
l'endemà al matí que havia tren-
cat els vidres.

A fi de denunciar els. fets, la
nostra companya es va dirigir a la
Policia Municipal, que després de
fer-li explicar els fets amb tota
mena de detalls, li va dir que era
competència de la Policia Gover-
nativa, i que anés a denunciar-ho
allà, però no obstant, li va acon-
sellar que els companys que ha-
bitualment l'acompanyaven un
tros del camí, en lloc d'anar-se'n,
fessin veure que es despedien i
llavors la seguissin uns passos
més enrera/perquè si tornava a
sortir aquell xicot que l'havia ata-
cada, li donessin una bona pallis-
sa i el portessin llavors a la poli-
cia. Pensem que aquesta respos-
ta de la Policia Municipal és d'u-
na irresponsabilitat total i que cal
fer-ho constar
, La Policia Governativa va aixe-

car l'atestat de la seva declaració
i li va dir que ho passava al Jut-

gat de Guàrdia, sense deixar de
fer el comentari que està clar,
que amb la democràcia tothom
es veu capaç de fer el que vol.

El fet el varen considerar com
d'ABUSOS DESHONESTOS.

Creiem que en aquest com en
molts altres casos, la democràcia
(?) no hi té res a veure.

Influeix moltíssim el desequili-
bri entre l'educació sexual rebuda
i els mitjans de comunicació, que
estan oferint contínuament imat-
ges de dones-objectes, fàcils
d'obtenir, que res tenen a veure
amb la realitat quotidiana;

La dona avui fa treballs amb
horaris també nocturns: inferme-
res, telefonistes, etc. però la so-
cietat no posa els mitjans per a
protegir-la; començant per la
manca . de serveis públics en
aquestes hores de la nit i conti-
nuant amb la manca de vigilància
als barris així com també d'il·lu-
minació. -

EN RICA MATA

Un xic
dejpoc

CINEMA , :
Ja des del seu primer film

Marco Bellochio s'ha caracte-
ritzat com a director crític,
principalment de les diferents
institucions de la societat.
"Nel nome del Padre" és una
forta crítica de l'Església i de
les seves institucions. Eldirec-
tor no es limita a narrar la his-
tòria d'una escola de jesuïtes,
sinó que planteja el film de tal
forma que l'Església com a tal
no es lliura de cap acusació. El
protagonista, dins de l'escola
utilitzant els companys per
lluitar contra els mètodes
dogmàtics dels capellans.

La segona part de "Nové-
cento" de Bertolucci, ja és a
les pantallas del cinema Cal-
derón. Esperem que aquesta
divisió del film en dues obliga-
des sessions no afecti la me-
rescuda bona valoració.

TEATRE
Durant dues setmanes la

Companyia Mar i Cel repre-
sentarà la obra "Dansa de
Mort", textos d'August Strind-
berg, traducció de Feliu For-
mosa, direcció de Joan Lluís
Bozzo i escenografia de Dino
Ibànez i Antoni Roselló. L'obra
consta de molts elements,
tots ells entorn de les rela-
cions humanes, però no sols
planteja els problemes de se-
xe i soledat de la parella, com
han pretès algunes crítiques,
sinó també el problema d'al-
tres factors com la lluita pel
poder, el crim i la justícia i la
follia humana. El teatre no na-
turista de Strindberg ós trac-
tat per la companyia d'una
forma esperpèntica, cosa que
no desmillora l'obra, a\ contra-
ri, li dóna més sentit i vivaci-
tat.

MUSICA
Els esperats i desitjats "Lo-

le y Manuel" ja són a Barcelo-
na, i a més vénen acompa-
nyats pels actuals "reis" de la
música flamenca, La família
Montoya. L'actuació musical
no és excesivament llarga i
dóna pas al que és potser una
nova dimensió del flamenc,
una espècie de teatre inter-
pretat per la mateixa família
Montoya i col·laboradors que,
amb la naturalitat i el "salero"
que són característics en els
andalicos, fan una gran festa
sobre l'escenari. El "cante", el
ball, les palmes i les guitarres
d'aquests artistes tan purs i
espontanis són raons més que
suficients com per esperar
que el teatre Romea, fins el
dia 4 de juny, serà ple cada
dia de la setmana, per la tarda
à les 6'30 i per na nit a les
10'30. Preus populars.

EXPOSICIONS

. Al Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya i Balears (Plaça No-
va 5) hi ha una interessant ex-
: posició dels cartells que, en e
Maig del 68 francès, els estu-
diants de Belles Arts de París
varen fer en el Taller Popular,
que són les principals mani-
festacions gràfiques denun-
ciant la repressió d'aquells fa-
mosos dies.

HELENE
CASANELLAS
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El nou combat dels socialistes
a la (Generalitat provisional
Ve dé la pàg. 1 • -

Jo diria que la característica de
la política dels socialistes ha
estat la d'ésser una política
elàstica a l'entorn d'uns objec-
tius inflexibles. Sempre hem
pensat que ningú no té el dret
a jugar-se l'avenir d'un poble i
de la seva lluita a una sola carta.
Aquest és el sentit profund de
f afirmació que férem l'endemà
mateix de les eleccions del juny.
passat: "no hi ha d'haver ni ven-
cedors ni vençuts entre les for-
ces democràtiques de Catalu-
nya". Premeditadament hem
participat, d'una manera franca
i lleial, en una etapa provisional,
en la qual hem seguit vigilant pel
desenvolupament de la transició
cap a la democràcia i l'autono-
mia de Catalunya. L'obtenció
d'un consens, d'una política uni-
tària, ens ha obligat a recórrer a
tota la paciència del món, per tal
de mantenir unit i amb esperança
el poble de Catalunya. Però això
no pot fer-se al preu de la dimis-
sió o del silenci. No sols per urí
sentiment de fidelitat indeclina-
ble a la majoria de prop d'un mi-
lió d'homes i dones de Catalunya
que van votar l'opció socialista,
sinó perquè creiem, que no hi ha
res pitjor que l'actitud, que cal
refusar, de considerar que la po-
lítica ha de fer-se "per damunt"
del poble, creant falses il·lusions,

^ practicant el silenci com a norma
i evitant, per tant, que l'opinió
popular pugui fer-se un criteri
realista sobre la situació de cada
moment. Amb aquesta convic-
ció, creiem que hem anat carre-
gant-nos de raó, que el poble de
Catalunya veu quins són els es-
tils d'uns i altres, que tots hem
acumulat coneixements sobre
les dificultats del procés de tran-
sició a la democràcia i a l'auto-
govern i sobre el camí a seguir
per- ta) d'aconseguir la victòria.
Camí que jo resumiria amb les.
paraules següents: parlar sem-
pre clar i català, reconèixer
expifcitament que hi ha ene-
mics de l'autonomia als quals
cal vèncer {les resistències del
govern d'UCD i de l'alta burocrà-
cia estatal al traspàs de serveis
en són una bona prova), afirmar
que les bases del triomf no es-
tan en cap mena de providen-
cialisme sinó en la unitat i en
la mobilització tenaç i perma-
nent del poble de Catalunya.

No anem de victòria en
victòria

—Però la política d'unitat no

ha arribat ja al seu límit? Un
desencís popular innegable, no

-implica la necessitat de noves
propostes polítiques?

—En efecte: avui hi ha el pe-
rill d'un divorci creixent entre el
poble de Catalunya i la Genera-
litat provisional. Crec que no
hi ha ningú que pugui negar-ho
amb un mínim de seriositat. Si
comparem allò *que significà el
darrer 11 de Setembre, amb un
milió de ciutadans ferms i units
al carrer, amb la darrera mani-
festació del 23 d'Abril, tenim una
imatge ben gràfica d'un deterio-
rament. Cal afrontar decidida-
ment aquesta , situació, veure
quines en són les causes, com
combatre-les. Aquesta és una de
les motivacions bàsiques de la
nova política que hem llençat els
socialistes. I, ací, jo em crec
obligat a dir el següent: estic .
fermament persuadit que el de-
sencís popular no té. per causa
únicament, ni principalment, el
retard i les tergiversacions que
el govern Suàrez imposa en les
negociacions pel traspàs de ser-
veis a la Generalitat provisional.
Hi ha una causa que s'hi super-
posa, que té més pes encara,
i és que aquestes dificultats, el
sentit d'aquesta lluita, ho'm ha
volgut embolcallar-la (i el que
és més greu, des de Catalunya)
amb l'afirmació que estàvem en
el millor dels móns, que tot anar
va a bo i millor, que anàvem de
victòria en victòria. El poble ca-
talà, que no.té un pèl de ximple,
reacciona amb irritació al da-
vant d'aquests triomfalismes
estèrils, sobretot quan interpreta
que van seguits de crides a la
passivitat i a la desmobilització.
Per això, quan hom diu simple-
ment la veritat, com ho féu re-
centment Josep Lluís Sureda,
el vice-president de la Comissió .
Mixta * Estat-Generalitat, hom
sent quasi físicament que hi ha
una onada de recuperació de la
confiança popular. Quan no s'in-
forma a la gent, és perquè no es
confia en ella, o perquè no es
vol el seu suport actiu. I això, els
socialistes no ho admetrem mai.

Els socialistes seguiran a
la Generalitat

—Quin ós, succintament, el
sentit de l'actual ofensiva so-
cialista?
. —D'una banda hi ha un con-
junt de propostes de caràcter
polític i tècnic, que discutirem
amb les altres forces polítiques,

amb el Consell Executiu i amb el
president Tarradellas. Però el
principal no és això, sinó l'adop-
ció d'un nou estil, d'una nova

- col·locació dels socialistes en
là Generalitat provisional. D'al-
tra banda, hi ha ía reafirmació
enèrgica de la nostra voluntat
de presència decisiva en el Con-
sell Executiu i en la Generalitat
provisional. Presència marcada
per una voluntat unitària, de
suport i estímul. Però marcada
també per la convicció que
aquesta Generalitat provisional
és un terreny de lluita, on es
confronten interessos polítics i
de classe diversos, on cal vèn-
cer, dia a dia, amb fermesa i te-
nacitat, els intents dels qui des

'_ de fora de la Generalitat voldrien
que aquesta i l'autonomia es
buidessin de contingut popular,
del seu caràcter històricament
progressista. Suport i estímul,
doncs, però també crítica, i fins
polèmica i lluita contra tot allò
que apunti cap al buidament de
l'autonomia, cap al, divorci amb
les masses populars, cap a una
recuperació de l'espai polític
perdut per la burgesia en el curs
del "darrer període de la vjda po-
lítica catalana. En aquest combat
ens creiem legitimats per a re-
clamar un suport actiu dels. tre-
balladors, dels sectors populars,
dels professionals catalans que
volen una Catalunya en lluita per
un futur de llibertat i de progrés.
I també per a reclamar una acti-
tud ferma a les altres forces
d'esquerra, als partits obrers, als
sindicats i als moviments popu-
lars. . • :

—Quina pot ésser la reacció
de la resta dels partits polítics*•
al davant de la iniciativa dels
socialistes? - : .

—Partim de la base que tant
el PSUC com CDC estan insatis-
fets per la situació actual en-
cara que, de moment, no hagin
fet cap declaració al respecte.;
Nosaltres estem - disposats a-
mantenir amb ells tots els diàíegs
necessaris per a establir un camí
conjunt, que parteixi dels, obsta-
cles actuals, els detecti, en defi-.
neixi clarament les causes i els
responsables. Volem que, amb el
suport del poble de Catalunya,,
s'accentuï clarament la cores-
ponsabilització, la iniciativa i el
protagonisme del Consell Exe-
cutiu de' la Generalitat provisio-
nal com a c òrgan col·legiat
que configuri un veritable equip
polític, un equip de govern.
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El presidencialisme és
contraproduent

—No hi ha implícita, en tot
el que dius, la crítica a l'actitud
personalista del president Tar-
radellas?.

—Jo nò parlaria tant de per-
sonalisme com de presidencia-
lisme ultrancer. El presidencia-
lisme és un estil que no és ni
serà mai el. meu: No m'agrada ni
crec que agradi als socialistes i
als catalans. Si algun poble es
dóna constitucionalment aques-
ta fórmula, ho considero respec-
table. Però en una situació de
trànsit, de provisionalitat, com
l'actual, aquest estil és contra-
produent. Ara és el moment d'un
esforç unit i entusiasta de tots,
i això sols és possible sobre la
base de la confiança mútua entre
tots el que volem realment l'au-
togóvern català. Amb reserves,
desconfiances i actituds falsa-
ment autoritàries no es và en-
lloc. 0 millor dit: no s'avança
sinó que. es retrocedeix.. N'és
una'bona prova el que succeí
amb l'Assemblea de Parlamen-
taris. És palès que els socialistes,
i en part també els comunistes,
eris trobàrem sols, en minoria, a
l'hora de sustentar la vigència i
evident necessitat de mantenir
aquella estructura democràtica
i representativa, que comptava i
compta amb la confiança d'una
immensa majoria del poble. Per
això plantegem també avui, de
nou, la necessitat de convocar
l'Assemblea dels elegits pel po-
ble, per tal d'abordar l'elabora-
ció de l'avarit-projecte d'Estatut
d'Autonomia i rebre informació
completa i fidedigna sobre la
tasca de la Generalitat provi-
sional. • •

No volem cap crisi

—Llançada la nova política
socialista, què pot passar à la
Generalitat provisional? Exis-
teix la possibilitat d'una crisi?

-^No volem cap crisi. ..En
aquests moments no pretenem
cap altra política que no sigui

~de~sincera unitat catalana, fins
a la consecució- de l'Estatut i
l'elecció del Parlament de Cata-
lunya. Ara bé: que ningú es faci

.il·lusions sobre la nostra dispo-
nibilitat a cedir o a callar. Man-
tindrem en tot moment les nos-

tres posicions perquè Jes esti-
mem justes, necessàries i bene-
ficioses per a Catalunya. Si hi ha
crisi, no serà creada per nosal-
tres. Si es produís una exclusió
dels socialistes del Consell Exe-
cutiu, és evident que això ens be-
neficiaria enormement, en el pla

.polític i electoral. Si no desitgem
aquesta exclusió és perquè es-
tem en contra d'una divisió pro-

. funda que es crearia entre les
forces socials i polítiques de Ca-
talunya, és a dir, perquè "avant-
posem realment —no amb frases *; l

' altisonants sinó amb la realitat
- del nostre comportament polí- * '
. tic— els interessos general dels

treballadors! del poble de Ca- ; ^
talunya als interessos electorals :
del partit. I jo crec que és pre-
cisament aquesta constatació

; evident, .que una exclusió dels ":
socialistes ens donaria una ex- -
traordinària prima electoral, allò ,'"
que confereix a les nostres posi-

-cions actuals una gran força.
Creiem sincerament que-la po-
lítica que proposem permetrà de
fer un gran salt endavant: perrhe-^
trà arribar al ' proper 11 de Se-
tembre en una situació de con-.
fiança recobrada, d'unitat res- .
tablerta a l'entorn del combat ,.
contra un govern UCD i uns apa-
rells estatals qué volen retardar .
i buidar el contingut de la Ge-
neralitat provisional. Si no reei-
xim a fer prevaler els> nostres ^
punts de vista —i això, evident-
ment, és possible perquè com he .» '
assenyalat no disposem d'una
majoria absoluta— ens alegrarem ;
sincerament, si per una altravia v

, (per exemple per la via de la : 1 '_
"cordialitat" amb el govern Suà- ~;

, rez i els alts funcionaris centra-
' listes de Madrid) s'obté quelcom

de positiu. Però com que estem .;
persuadits que aquesta és una

•"'• via morta, lluitarem fins al final
• per a fer valer democràticament .

els nostres punts de vista. I; so- '-
bretotr.no callarem. En el curs- , .
dels propers mesos assistirem a -

', un veritable exercici de pedago-/ ,
*gia política a nivell de masses. í

• —ho repeteixo—.el poble és sem-
•.' pre més profundament intel·li-~r--v

.gent que alguns polítics:(sobretot' . S--.
, que els que es creuen genials). '

- El poble està fent balanç i farà, .-. Z\-
; en un moment determinat, l'in-/" .."

:- ventari definitiu d'aquest com- -:•
: bat. ...- -t -*-- ;« .-v. ".,. y- '""-;

FRANCESC
"Els socialistes no callarem". Centenars de milers de vots obliguen a parlar.
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