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EDITORIAL

Torna el pacte de la por
La Constitució pot quedar un altra cop seriosament encallada.

Manuel Fraga Iribarne, que sembla haver-se convertit en el líder i
mentor d'UCD en matèries constitucionals, no està disposat a ac-
ceptar que tots els vots dels ciutadans de l'Estat espanyol tinguin
el mateix valor. . » \

Si la dreta admetés que cada província tingues un nombre de
diputats proporcional al nombred'habitants, és molt probable que
l'esquerra, en aquest país, s'assegurés un gran avenç en les prope-
res eleccions, passi el que passi. Però Fraga i els joves ucedistes
són conscients que la seva força electoral es basa en les restes de
caciquisme que existeixen a les regions més deprimides de l'Estat
espanyol. Per això, no estan disposats a deixar que el vot d'un ha-
bitant d'Hospitalet o de Vallecas, per posar un exemple, valgui el
mateix que el d'un ciutadà de Sòria.

Un altre tema que la dreta no veu clar del tot és el del Senat. La
Cambra Alta, o esdevé un lloc de representació dels interessos de
les nacionalitats i regions que composen l'Estat o serà una tertúlia
de notables, on es podrà discutir de tot sense que aquestes discus-
sions serveixin gairebé per a res. Però AP I UCD, que han acceptat
à contracor el corrent autonomista, continuen sense entendre res
d e r e s . " '••'' .'; • / . , - ' • • • ? • - . . - • , .

Aquests són els dos temes clau que, de moment, obstrueixen
l'acord constitucional. El pacte de la por ha tornat a unir el partit de
Suérez amb els representants d'Alianza Popular.
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I Un home amb poder que ho exerceix cap càrrec

Manuel Ortínez, l'ombra
desconeguda del
president TarradellasAl voltant del president Tarradellas hi ha una fi-
gura poc coneguda popularment, que no té cap
càrrec a la Generalitat ni a la Diputació, i que, tan-
mateix, va ser la persona en la casa de la qual vis-
qué a Madrid el president, en arribar de l'exili per
sorpresa, i un dels qui es reuniren amb ell a la resi-
dència presidencial del Montseny, Font Marítima,
diumenge 7 de maig quan Tarradellas es dedicà a
examinar possibles canvis en el govern de la fràgil
Generalitat. : .

cops als nombrosos folis del
procés, no transcendí pública-
ment.

Abans de ser director del
Banc de Bilbao, Ortínez esta-
va destinat a ser conseller-
delegat del Banc Industrial de
Catalunya, càrrec que final-
ment ho va ocupar. Actual-
ment, Manuel Ortínez, de prop
de seixanta anys, casat, sense
fills, és el representant de la
Unió de Banques Suisses a
Espanya.

Aquesta, amb alguns afegi-
tons més amplis, fóra la bio-
grafia de Manuel Ortínez a nK
vell econòmic, empresarial.

cioles; d'Armand Carabén,
Pla; del periodista Manuel
Ibàfiez Escofet, que redactava
alguna publicació interna del

I, tanmateix, són pocs els
qui saben qui és, d'on surt
Manuel Ortínez. Una primera
aproximació voldrien ser unes
dades recollides en diversos
mitjans sobre la personalitat
d'un home que, voluntària-
ment, ha triat la discreció.

De "Hijos de José Ortí-
nez" a les esferes del
poder

Manuel Ortínez i Murt va
néixer a Igualada. Pertany a
una família tèxtil de tota la vi-
da, que encara regenta una fà-
brica, "Hijos de José Ortínez",
i ós cosí de Josep Riba Ortí-
nez, president de la Fira de
Mostres.

El primer càrrec amb exer-
cici de poder important va ser
el de director del SECEA, or-
ganisme que agrupa els fabri-
cants de cotó de Catalunya.
Un operació que no va con-
vèncer fabricants tan impor-
tants com Domingo Valls i Ta-
berner i Eusebi Bertran i Ser-
ra, consistent en defensar im- .
portacions de cotó dels Estats
Units, quan aquests tenien in-
teresos en el cotó que es con-
rea a Andalusia, va suposar la
seva sortida del càrrec.

Director del Banc de Bil-
bao/com a conseqüència de
la seva amistat amb el minis-
tre de Comerç Garcia Moncó,
i més tard director del Institut
Espanyol de Moneda Estran- '
gera (IEME). D'aquesta època,
explica ell mateix Tenècdota
que, mentre fou director de
I'l EM E,-ve fer tots els esforços
possibles per no haver de do-
nar mai la mà a en Franco. A
la segona meitat dels anys
seixanta, Ortínez es veié em-
bolicat, tot i que a segona fila,
en l'afer MATESA. Tanmateix,
el seu nom, que surt alguns

Els amics de Manuel
Ortínez

La clau de la seva amistat
amb Tarradellas i del seu pa-
per fonamental en la forma de
retorn del president, cal
cercar-la en les amistats de
Manuel Ortínez. Sembla que
foren els Valls i Taberner,
amics de Tarradellas en èpo-
ques difícils de la postguerra,
els qui dugueren Ortínez el
president. Hi ha qui diu, però
no ha . estat possible
confirmar-ho, que Ortínez aju-
dà Tarradellas per aconseguir
diners pel tractament mèdic
de la seva filla.

En un cas o en l'altrè, l'a-
mistat dels dos homes no és
cosa recent, com alguns han
cregut en reduir la relació al
moment que apareix Ortínez
com a enviat del president
Suàrez.

Manuel Ortínez, a més de
l'amistat amb Domingo Valls i
Taberner —tot i les tensions
hagudes al SECEA—, és amic
de l'economista Joan Sardà,
de l'advocat gironí Manuel
Ballvé i Prunes, un dels artífes
reals de la Carta Municipal de
Barcelona en temps de Por-

I, sobretot, ós amic i ha tin-
gut negocis amb Amadeu Cui-
to, avui dia de l'Agrupació Jo-
sep Pallach i abans del PSC-R.
Cuito pogué donar informa-
cions d'absoluta primera mà a
Josep Pallach perquè Ortínez
l'hi explicà.

Hi ha qui explica aquestes
amistats com una coincidèn-
cia del model polític i social
que voldrien per a Catalunya:
una política democràtica i l i-
beral tenyida de socialdemo-
cràcia suau, sense estridèn-
cies, un grup laic —adjectiu
més important del que
sembla— i amb alguna relació
fins i tot amb quelcom de tan
desconegut encara com la
maçoneria. Aquesta afirmació
no és pas gratuïta: 1) Al vol-
tant del president Tar-
radellas, —hi ha gent que hi ha
estat lligada, més recentment
com ara el seu secretari parti-
cular Lluís Gausachs; 2) a
l'enterrament de Josep Pa-
llach, una de les corones més
comentades era la de la Lògia
de Catalunya.

Aquestes asseveracions
contrasten amb d'altres, que
atribuïen militància d'Ortínez
a l'Opus Dei, com ha escrit
Jesús Infante en "La prodigio-
sa aventura del Opus Dei", de
l'editorial Ruedo Ibèrico, i que
totes les fonts consultades
han asegurat que no era certa. >
Un diputat del Congrés que
coneix Ortínez ha comentat:
Qui amb càrrec als ministeris
tècnics no ha estat prop de
l'Opus, no en el pla religiós si-
nó econòmic, en l'època que
Ortínez va ser director gene-
ral?"

Ambaixador amb
Gutiérrez Mellado

Home de gustos refinats,
Ortínez no és, tanmateix, un
potentat, econòmicament par-
lant. Una vegada va comentar
en una reunió d'amics: "D'a-
cord, jo no tinc gaires diners,
però he ajudat a guanyar-ne
molts .i; a més, visc divina-
ment..."

Ortínez, un rostre poc divulgat (foto Pere Mones)

Aquest home és amic per-
, sonal de ministres i figures
destacades de la vida política
actual, i va ser qui acompa-
nyà el 26 de novembre de
1976, "un home de confiança
de Suàrez, un tinent coronel
que ocupa càrrecs en l'admi-
nistració civil i que d'entrada
donà a Tarradellas el tracta-
ment de president", segons
l'explicació d'Ernest Udina en
el seu llibre biogràfic de Tar-
radellas, "L'aventura d'una f i -
delitat".

Hi ha qui afirma que el'mili-
tar que visità Tarradellas era
l'avui vice-president del Go-
vern general Gutiérrez Mella-
do, que anava no només com
a eqviat del president.Suàrez,
sinó com a delegat dels alts
càrrecs de V Exèrcit per a tenir
noticies d'un eventual retorn
de Tarradellas com a presi-
dent de la Generalitat.

Set mesos més tard, el 27
de juny de 1977, Tarradellas
tornava de l'exili a través d'u-
na operació que, externament,
muntaren Carles Sentís, nú-
mero u d'UCD a Catalunya, i
el senador basc Luis Olarra,
però que fou perfilada per Ma-

nuel Ortínez, assessor del pre-
sident Suàrez en temes cata-
lans per l'amistat que mante-
nia amb l'aleshores ministre
Osorio, home de confiança de
Suàrez. L'amistat Ortínez-
Osorio arrenca de l'època en
què Osorio era sots-secretati
de Comerç, i Ortínez director
general de l'IEME.

. Quan hi ha una crisi, com
ara la de començaments de
maig a la Generalitat, Manuel
Ortínez reapareix. Hi ha qui
diu que aquest home, que pre-
fereix l'exercici del poder a
l'ombra, pot arribar ben aviat
a un càrrec a la Generalitat.
D'altres, davant la seva mane-
ra de fer, creuen que seguirà
exercint . les seves facultats
discretament, deixant l'exter-
na glòria als altres. / '

Convindria, tanmateix, que
deixés escrites unes memò-
ries perquè els catalans sapi-
guem algun dia com es cuina-
ren el retorn de Tarradellas. i
aquests primers temps de la
Generalitat.

J.M. HUERTAS
CLAVERIA

Dins la Casa dels Canonges. Dalt de l'escala. Lluís Gausachs, un dels homes que més sap
del l'entorn del president.
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socialista: dos primers gols
Després de l'ofensiva política llançada pels socia-

listes a la Generalitat fa dues setmanes, les seves
conseqüències han començat a sentir-se a casa nos-
tra. Aquestes conseqüències han vingut principal-
ment reflectides pel desbloquejament que han sofert
les dues Comissions de traspàs de serveis a la Gene-
ralitat. . . - * . • • • • • ; . •

Hom comença a pensar,
però, si és la proximitat de.
l'estiu, la complexitat de la si-
tuació i el llenguatge que re-
quereix o els ritmes lents del
devenir històric, els responsa-
bles del fet que no es noti un
canvi real efectiu. Probable-
ment calgui, respondre que
una mica de tot. Hom es prer
gunta sí realment calen tantes
reunions prèvies per arribar a
la reunió definitiva. Hom es
pregunta.si no serà una mica.
de babau de no entendre el
triomfalisme que de vegades
s'usa en parlar de la marxa de
les coses al nostre, país, de no
entendre èl llenguatge èn què
es parla del traspàs de com-.
petències.

Per això, si una cosa cal en
aquesta Generalitat dels nos-
tres maldecaps, és la transpa-
rència informativa. Transpa-
rència informativa que no
s'haurà de concretar solament
en dir les coses que passen a
la Generalitat, sinó també en
dir-les en un llenguatge ente-
nedor. I no em refereixo a en-
tenedor en el sentit que s'ha-
gin d'usar paraules casolanes.
Entenedor en el sentit en que
es diguin les coses pel seu
nom.
. Tot,aquest preàmbul ve per

acarar, l'acompliment dels
acords Suàrez-Tarradellas. En
aquells acords, l'única cosa
clara que hi havia era un
atemptat contra le llengua ca-
talana que, després, sembla

. que ha fet marxa enrera: era
massa vergonyós. Però hi
havia, igualment, tres ele-
ments més: la . tutela dels
ajuntaments pèr part de la
Generalitat; la possibilitat
d'establir reunions conjuntes
del president amb els gover-,
nadors civils, i la necessitat
d'establir relacions antre l'Ad-,
ministració central i la Gene-

ralitat a l'hora de nomenar
..nous delegats ministerials a
Catalunya. Doncs bé, aquests
tres elements són entenedors
pel que fa a les paraules; però,
pel que fa als fets concrets,
ningú no sap què vol dir tot
aquest embolic. Els catalans,
socialista l'un —en Sureda— i
tarradéllista l'altre — en
Bricall—, van anar a Madrid a
veure què dimonis volia dir.tot
allò. I en Lavilla els va dir que
era molt complicat, que ca-
dascú n'entenia una cosa dife-

. rent i que caldrien noves reu-
nions per acabar de posar-se
d'acord: noves reunions, ai
las. .'[

I és que estem en temps de
reunions. També, reunió rera
reunió, avança la concreció de
l'esmentada ofensiva socialis-
ta. La primera .reunió va ser
entre els mateixos socialistes
per a posar d'acord les pro-
postes del Consell del PSC i
les de la FSC (PSOE). D'a-
questa reunió sortí un redac-
tat conjunt, de més de seixan-
ta planes, que se n'anà cap al..
Palau de la Generalitat. Di-

.vendres, el president Tar-
radellas rebia el plec. Dilluns,
en la reunió del 'Consell Exe-
cutiu de la Generalitat, el pre-
sident va creuré convenient
fer-ne una de separada amb
els socialistes, que ell convo-

' caria abans dels següent Con-
sell. I va de reunions.

Però l'ofensiva socialista ja
havia produït els seus primers
fruïts. . La Comissió
Diputacions-Generalitat ar-

. ribava a l'acord d'augmentar
eh nombre de subcomissions
en marxa, se n'agilitzaven els
debats. Governació i Urbanis-
me es resoldran en un parell
de setmanes. Una proposta:
un gol. Els avantatges de ju-
gar a l'ofensiva. -

El segon gol el van mate-

Temps de reunions, temps de solucions?

rialitzar a Madrid en Sureda i
en Lavilla. I un gol, si no de
bandera sí força bonic; a la fi
es desblòquejava el traspàs de
competències per part de l'Es-
tat, i el proper Consell de Mi-
nistres (ara sí) aprovarà, i pa-
ral·lelament a ell ho farà l'Exe-
cutiu de la Generalitat, els de-
crets de traspassos d'Agricul-
tura, Urbanisme, Activitats
perilloses i insalobres, Trans-,,
port, Comerç i Turisme. No-
més restà en Martín Villa, que
es nega a acceptar els acords
de traspassos, decidits en la*
plenària del 17 de abril, refe-
rents a Administració local.
Quan, a la f i , catalans i repre-

: sentants d'UCD es posen d'a-
cord per un traspàs, ve el mi-
nistre i diu que "nones". .

I és que Madrid (el govern
de Madrid) diu "nònes" a des-
fer "las provincias", de la ma-
teixa manera que diu "nones",
a debilitar els poders dels go-
vernadors civils. Però si Ma-
drid (el govern de Madrid) vol
construir unes autonomies

: ooherents, haurà de cedir, i dir
alguns "síes".

' . Que per això estan les
ofensives socialistes, per més
reunions que hi hagi per en-
tremig.

FRANCESC BAIGES

Els venedors de safrà
Això sí que ós Catalunya i

no aquella colla de venedors
de safrà de Barcelona, digué
el President de la Generalitat
mentre saludava als sardanis-
tes que, diumenge passat, van

Ireunir-se a Calella de la Costa
en l'aplec tradicional. L'home
estava satisfet. Alguns li deien
avi; no sabem si bel mot amb
què hom coneixia Macià o pel
seu nét, Anton, al qual acaba-
va d'anar a veure.

Tot va tan bé que segura-
ment no hauré d'anar a Ma-
drid, va comentar al periodis-
ta Albert Arbós. En aquest
punt, en el de no anar a Ma-
drid, coincidiren també els so-
cialistes, després de la reunió
que dilluns van tenir amb en
Tarradellas. La reunió ha es-
tat tan cordial com sempre,
và indicar Joan Reventós a la
sortida de l'entrevista. I vés é

saber.quina ha estat,.la cor-
dialitat de sempre! -

Sigui com sigui, el cert és .
que ara sí, ara els traspassos
sembla que s'acceleren de de-
bò. Haurien pogut estar en-
llestits abans, almenys alguns, •
però al President sembla que
li interessava més controlar
els governadors que aconse-
guir transferències. De" la pri-
mera manera era ell qui talla-
va el bacallà. Si, com ara,
sembla que la via dels tras-
passos comença a funcionar,
seran les diferents conselle-
ries les que ho faran.

v En Reventós, en Triginer, .
en Serra i en Codina sortien
l'altra dia somrients, després
d'haver fet saber les seves .
propostes al President de la
Generalitat. No és que en Tar-
radellas hagués dit cap cosa
de l'altra món: s'havia dignat,

això sí, a considerar-les. I, ta!
com ell és, aquest fet signifi-
ca, ja, molt. La remesa.pot
sortir rendable als socialistes,
un dels múltiples grups de ve- /
nedors de safrà. Últimament
han augmentat tant que cal-
drà que Catalunya es dedigui
a l'exportació del producte.
. En el capítol dels viatges,
aquest cap de setmana el Pre-
sident va al Delta de l'Ebre.
Una nova anada a Madrid no
és del tot descartada, donat
que no fa gaire Tarradellas di- -
gué que faria arribar al presi-
dent Suàrez, dintre de poc,
en el 'seu viatge a Madrid, les
mostres de solidaritat del po-
ble català amb el poble xilè,
per tal que siguin realitzades
les accions a alt nivell que
hom cregui oportunes. El que
sí sembla ja bastant fet és el
desplaçament de Tarradellas a

Saragossa a finals d'aquest,
mes.. '
• Passem ara a un altre te-

ma: dintre de poc farà un any
que els parlamentaris i, amb
ells, la premsa canallesca —
abans la premsa que circulava
per la Diputació era una altra
cosa— vam arribar al Pafau.
Comença a fer calor i ja ens
veiem gairebé a sobre aque-
lles llargues esperes que vam
haver de suportar -fa poc
menys d'un any. Ah! I que a
ningú se li acudeixi d'anar a
fer a un vaset després de tres
o quatre hores d'espera. Po-
drien sortir els reunits i es
quedaria sense cap mena d'in-
formació. * .

ANDREU SEGUÍ

ELS DIPUTATS SOCIA-
LISTES estan contents. Espe-
cialment els diputats socialis-
tes catalans perquè l'altra dia
s'assebentaren que no passa-
rien més problemes a les
Corts madrilenyes. Estava tant
tranquil el grup parlamentari
socialista llegint el Tele-
expres quan de cop i volta s'a-
donà astorat d'una notícia que
portava el rotatiu català de la
tarda. Els vint mil parlamenta-
ris socialistes catalans infor-
marien el diumenge dia 4 de
juny de les seves activitats al
Parlament pels diferents bar-
ris de Barcelona.

Dos problemes. Un. per a
l'alcalde Socías que es preo-
cupà per com es distribuiria
tanta gent. L'altra pel presi-
dent de les Corts, quan un
dels diputats socialistes cata-
lans entusiasmat per la bona
nova, s'aixecà i presentà pro-
jecte de llei perquè les Corts
fossin autogestionàries.

LA FESTA DELTREBALL
és per a molts una expressió
incomprensible. Per a mi, per
exemple. D'altra banda, però,
també és el.nom que els co-
munistes van donar a una fes-
ta que van organitzar per do-
nar publicitat a la revista Tre-
ball, el portaveu del PSU de C.
L'any passat la festa fou un
desastre econòmic important,
la raó fonamental que addui-
ren els responsables de l'orga-
nització fou que s'havia orga-
nitzat amb molt poca antela-
ció, només una setmana.

Aquest any ho volen asse-
gurar. Han començat ara ja a
preparar una segona festa del
Treball/Sembla ser que la fes-
ta tindrà lloc el mes de setem-
bre. I és que els comunistes
en això de fer autocrítiques
són els reis (bandera inclosa).

BARCELONA, ciutat de fi-
res i congressos, és a més a
més la ciutat de la gent que et
demana diners. Per tot arreu
et pot sortir algú demanant
peles per qualsevol motiu.
Normalment hi ha els roda-
móns, els aturats, els profes-
sionals de la comanda, els gi-
tanos, etcètera. Últimament
han aparegut els "krishnas"
que a canvi et donen caca-
huets, plantes aromàtiques o
estampetes.. També, dar-
rerament, es noten a faltar els
Hijos de Dios, potser perquè
quan la gent se n'ha assaben-
tat que allò del "Te amo",
anava "en serio", s'ho ha pres,
igualment, més "en serio" i
van més buscats.

Però la novetat rau en el fet
de que Taltra dia em van do-
nar una revista gratuïtament.
La sorpresa fou tan gran que
vaig estar a punt de donar-
los-hi peles només de la grà-
cia que m'havia fet. La llàsti-
ma fóu que la revista era
"Fuerza Nueva". És a dir que
de gràcia res. Per cert, encara
la tinc a casa. Qualsevol els
diu que no la vull. Si algú hi
està interessat que avisi.

L'Hora Socialista/3
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Mentre les competències segueixen sense passar a la Generalitat

Les Diputacions, un caos
Si partim de que les Diputacions a Catalunya es

remodelen després del desmantellament de la Gene-
ralitat dels anys 30 i que mai no han funcionat gaire
bé, imagineu ara amb la situació de buit de direcció
política i manca de definició d'objectius!

Si després del 15 de juny
. es va notar una certa vacil·la- -
ció entre els alts funcionaris i
estament polític de la Corpo-
ració (diputats provincials)
veiem que ara es van consoli-
dant certs elements reaccio-
naris i poc competents per do-
nar sortides a la problemàtica
general existent.

Si abans d'això funcionava
malament, ara no funciona
gens o es van deteriorant els
conflictes per manca de decis-
sions necessàries, situació
molt més greu tant de cara als

ciutadans com de cara als ma-
teixos funcionaris i treballa-
dors de la Corporació.

Com elements a tenir ert
. compte per comprendre lasi-
. tuació actual de les Diputa-

cions, ens trobem amb:
a) Pressupostos rígids i in-

flacionaris amb un servei de
recaptació d'impostos poc se-
riós i d'un volum que per
l'any 1977 i per la Diputació
de Barcelona era de 6.000
milions de pessetes només

.. de pressupost ordinari.
Existeix a més l'aprovació

seu país hi ha molts desapa-
reguts, s'ha solidaritzat amb
els vaguistes de fam d'arreu"
del món per la qüestió xilena i
s'ha pronunciat a favor de

•canvis democràtics.

Dimecres, 31 de maig
—El català arribarà a totes

les escoles el proper curs, se-
gons ha dit el ministre d'Edu-
cació, Sr. Inigo Cavero en una
interpelació del Senat.

—Matilde Urrutia, vídua de
Pablo Neruda, ha encetat una
vaga de fam en solidaritat
amb tots els xilens que en fan,
i per a demanar informació de
tots els morts i desapareguts.

Dijous, 1 de juny
—El projecte de Constitució

ha arribat a un ampli "dis-
sens"; el tàndem AP-UCD no
està d'acord amb la resta dels
grups parlamentaris eri la
qüestió dels criteris de reparti-
ment dels vots en les elec-
cions.

—Ha començat la XI Copa
del Món de Futbol a l'Argenti-
na, inaugurada pel president
d'aquell país, en Videla, de
qui, evidentment, s'ha fet pu-
blicitat gratuïta arreu del món.

Divendres, 2 de juny
—Uns 45 presos han fugit

de la presó Model per les
clavegueres, entre les 4 i les 5
hores de la tarda. Espectacu-
lar!!

—El Consell de Ministres,
entre d'altres coses, ha apro-
vat tres preautonomies més:
les de les Illes, Extremadura i
Castilla-León.

—Els grups Socialista i So-
cialistes de Catalunya han
amenaçat el govern amb una
vaga general si s'aprova l'ac-
tual projecte de llei d'Acció
Sindical.

Dissabte, 3 de juny
—El Director General d'Ins-

titucions Penitenciàries,
García Valdés, ha anunciat
que la Reforma continuarà en-
davant, malgrat els fugats de
la Model de Barcelona.

—L'Ambaixador de Xile a
Madrid ha reconegut que al

Diumenge, 4 de juny
—Una forta explosió s'ha,

produït a Barcelona deguda,
segons sembla, a una fuga de
gas "propano"; l'explosió ha
destrosat un restaurant i una
casa. El balanç de víctimes és
de dos morts, dotze ferits i 18
famílies sense llar.

—La carrera ultra d'atenp-
tats, que s'ha encetat dar-
rerament, podria culminar la
jornada "gloriosa" del 18-J,
és a dir, "del Alzamiento Na-
cional".

Dilluns, 5 de juny
; —La UCD estaria disposada
a participar en un govern de
coalició, sempre i quan no hi
participés l'AP.

—Han estat detinguts qua-
tre presos dels 45 que es van
fugar de la presó Model el
passat divendres.

Dimarts, 6 de juny
—Han estats acusats del

cas Moro sis membres de les
Brigades Roges, que van ser
detinguts el dia 19 de maig en
una impremta del grup.

QUÈ PASSARÀ?

—Que malgrat la fuga dels
presos de la Model, la Refor-
ma encetada per García Val-
dés-continuarà endavant.

—Que abans de convocar
una vaga general, els socialis-
tes s'ho pensaran dues vega-
des; no n'hi hauria prou
estirant-li les orelles al Suà-
rez?

ERNEST
BLANCH

de Pressupostos Extraordina-
ris (vies de Crèdit davant del
Banc de Crèdit Local) que per
l'any 1977 eren de 1.400 mi-
lions de pessetes, dels quals

. 1.000 milions eren per pagar
deutes anteriors, 260 per dèfi-

•;•>: cits i només 105 milions esta-
- - ven destinats a inversió, prin-

cipalment en construccions
civils, és a dir, en manteni-
,ment i ampliació de les insti- .
tucions actuals. Això no vol
ser sinó un exemple del nivell
inflacionari dels pressupostos,
de la necessitat de control
dels mateixos i del nivell de
responsabilitats a exigir d'ara
endavant.

b) Manca de control "dels
costos, de les despeses i dels
objectius de les inversions i,
per tant, escassa rendabilitat i

i eficàcia de les mateixes.
c) Organització del treball

deficient, jerarquitzada' i amb
total autonomia de les Jefatu-
res, que no tenen cap control
dels màxims responsables, la
qual cosa dóna una manca de
planificació, mínima, de con-
trol, i de criteris comuns amb
tota la seqüela d'abús i mal-
baratament que això compor-
ta. '•' • .

d) Problemes de personal
que s'agreugen donat que no
hi ha representants dels treba-
lladors, existeixen situacions

.de represàlia per motius sindi-
cals, manca de política de per-
sonal i de receptivitat a la pro-
blemàtica laboral interna, com

^ és per exemple l'augment de
sous per a aquest any i el pas
a les plantilles, per la inexis-
tència d'interlocutors per part
de la Diputació. ; "

Nosaltres,'que des del pri-
mer moment sempre hem de-
fensat tant els legítims inte-
ressos dels treballadors de
l'Administració oom una Ad-
ministració al servei de tot-
hom, fem una crida a l'opinió

_ pública per desvetllar part d'u-
na realitat que, com .a ciuta-

* dans, ens interessa a tots, així
com també volem aclarir que
els privilegis que es diu disfru-
ten els funcionaris, els disfruta
només una part molt reduïda
dels mateixos, que esperem, i
això és obra de tots; què en
unes futures Corporacions de-
mocràtiques, vagin desaparei-
xent per donar pas a una veri-
table professionalitat dels tre-
balladors de l'Administració;
una real' neutralitat i eficàcia

que des de sempre hem pro-
clamat.

Com es desbioqueja aques-
ta situació? Quina és la via
d'avenç? Per a nosaltres és:

1) Eleccions municipals
que democratitzin l'Adminis-
tració local i les seves institu-
cions i defineixin els objectius
socials de les seves inversions
i funcionament.

2) Traspàs de competèn-
cies a la Generalitat que inte-
grin els serveis, planifiquin
l'activitat, i controlin les Jefa-
tures en base a una definició
d'objectius, costos i organitza-
ció.

3) Democratització de les
estructures internes de les
Corporacions, la qual cosa exi-
geix el reconeixement dels
drets sindicals dels treballa-,
dors de l'Administració, dret a
eleccions sindicals i participa-
ció dels seus representants en
l'organització del treball, ne-
gociació col·lectiva i traspàs
de serveis a la Generalitat.

C . V .
(STAC - Diputació

: de Barcelona)

SUBSÇJUVIU-VOS A L'HORA SOCIALISTA

Nom......
Adreça
Població , t e l è fon
Se subscriu a L'HORA SOCIALISTA per un
L'import de la subscripció el farà
efectiu mitjançant T/. bancari

Gir postal
' • Autorizació bancària

Suscripció normal: 1.200

(ratllar a

Envieu aquest.butlletí a \ • ;

L'HORA SOCIALISTA, ' ? : >
Rambla de Catalunya, 92, -'- Barcelona-8. •; • ••'•-•
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Després de San Sebastiàn, Madrid
L'HORA POLÍTICA

L'auge del feixisme
L'ofensiva permanent de l'extrema dreta contra tot

allò que tingui caràcter democràtic ha tingut, aquesta
darrera setmana, un rellançament espectacular. Quan
ressonen encara els incidents provocat/s per Fuerza
Nueva en els seu míting de San Sebastiàn, ara arriben
les notícies de l'agressió a dos alumnes de l'Escóla de
Policia de Madrid per part d'elements identificats com
militants de Falange Espanola, i els incidents que han
passat a Madrid, el darrer cap de setmana, a càrrec
d'elements de l'esmentada ideologia.

Sota el títol de "Las razones
del odio hacia Fuerza Nueva", el
setmanari del matiex nom publi-
ca èn el seu n° 595 cor-
responent al 3 de juny de 1978
un extens article firmat pel seu
col·laborador habitual José Maria
Nin de Cardona, on la ultradreta
espanyola analitza el perquè de
la indiferència,^ndignació o bel·li-
gerància amb què la immensa
majoria de la població espanyola
respon als seus "ideals". .
. "Se'ns odia per la poderosa

raó de que Fuerza Nueva creu
profundament en Deu...Se'ns
odia per la raó suprema de que
Fuerza Nueva estima profunda-
ment Espanya...Se'ns mirà amb
enuig per una tercera raó: per
l'esperança d'establir a Espanya
d'una vegada un porgrama d'au-
tèntica justícia social...Se'ns odia
perquè*no admetem, en entraya-
ble identificació amb el pensa-
ment joseantonià, altre altemati- •
va que aquesta: o amb Moscú o
contra Moscú..." . Es clarifica-
dor el que la ultra-dreta espa-
nyola pensa d'ella mateixa.

Què és l'extrema dreta

Prop de mig centenar d'orga-
nitzacions es reclamen de la
ideologia feixista i totalitària. Si
bé en molts casos hi ha individus
que militen en més d'una i més
de dues al mateix temps. No als
partits, no al capitalisme, no al li-
beralisme, no al marxisme, no al
divorci; là seva ideologia es més
negativa i d'esperit de defensa
que altra cosa; els seus positivis-
mes: sí al feixïsmé,sí al totalitaris-
me, sí a l'integrisme, és a dir; ne-
gacions en.sí mateixes.

José Antonio Girón, Blas Pi-
nar, Fernàndez Cuesta, Royuela,
Covísa, Mota, aquests són tan
sols alguns dels nous cabdills de .
l'imperi, de la glòria i les Croades
immortals. Nous, però no, ja són
tan vells com els seus propis
"ideals", són tan vells com els
privilegis, les dictadures o la vio-
lència. Però si aquests són els
caps visibles de tot l'entramat
feixista, hi ha alguna cosa preo-
cupants: qui són els que formen
llurs files? els-militants anònims,
els que assisteixen als seus ac-
tes, els que s'hi senten identifi-
cats?

Responen en primer lloc al vell
funcionariat feixista, als que van
ocupar els seus càrrecs quan la

_ "liberación", els que van gaudir
de privilegis en una situació en
què molt pocs se'ls podien per-
metre; al seu costat, els joves ca-
dells, els que peguen, espanten i
maten; persones de determinats
ambients i cercles socials, estu-
diants de col·legis privats, molt
privats, els fills del franquisme
sociològic, del franquisme mili-
tants. Els que en el simbolisme
de la cambisa blava, la boina ver-
melía i la violència se senten rea-
litzats. Els nous feixistes, o els
feixistes de la transisció.

L'auge del feixisme

L'espectacular augment de t i -
rada de publicacions com "El

Alcàzar" o "Fuerza Nueva", les
cada cop més repetides concen-.
tracions feixistes alarmen més
d'un. Es el que ells qualifiquen
d'auge del feixisme o desencant
de la democràcia. Però no és
c e r t . •• :•''"• • - l - v - . ' • . " • . • • • • : • ' • • • . • . •••'_

El franquisme sociològic, el
feixisme, abans del 20 de No-
vembre de 1975, no va tenir cap
mena de necessitat d'organitzar-
se, no calia, no havien de con-
querir el poder perquè ja el te-
nien. Davant del progressiu des-
mantellament del règim franquis-
ta, que no del seu aparell, el
franquisme sociològic va veure
la necessitat d'organitzar-se, de
convertir-se en franquisme mili-
tant, i això ho ha fet molt bé a
les ales. més retrògrades de.
Alianza Popular o Unió de Centro
Democràtico, o bé a les organit-
zacions declaradament feixistes
com Fuerza Nueva o Falange Es-

panola. Malgrat que més d'un
pensi el contrari.'ía seva força és
la mateixa de sempre, es el ba-
rem electoral del 15 de juny. El
que passa es que s'han fet més
actius, han tret la violència al
carrer, han provat de multipli-
car-se per lluitar contra la histò-
ria. Però la Història és inexorable.

Qui els protegeix

La violència feixista ja ha ar-
ribat al límit. Si en el passat les
organitzacions i militants d'extre-
ma dreta eren protegits pel poder
i pel seu aparell policia!, que so-
vint se'n servia, això s'ha d'aca-
bar. ; " ••' • ;;•',• •. ; •:

Volem veure empresonats els
responsables del atemptat contra
"El Papus" i contra tants i tants
professionals de la informació;
volem veure empresonats els
responsables de les "razzias" que
amb estranya freqüència es pro-
dueixen a ciutats basques, volem
veure empresonats els que, amb
l'aparençà d'una ideologia políti-
ca no són altra cosa que camor-
ristes i delinqüents; Els volem
veure à la presó i volem que les
seves organitzacions siguin disol-
tes. La democràcia no és per
aquells que volen combatir-la.

F. ALTES E/s actes feixistes es produeixen cada cop amb més intensitat. Pe-
rò e/s seus assistents són sempre e/s mateixos.

Les relacions entre la Policia i el Poder
Polític elegit democràticament

Quan es planteja la reforma o
redefinició de les forces de Poli-
cia i les seves funcions en la nova
societat democràtica, s'inicia un
debat que parteix del concepte
d'aquestes funcions i de les rela-
cions que la Policia, com a insti-
tució de control social, manté
amb el Poder Polític. En aquesta
època de transició a la democrà-
cia, aquestes relacions es plante-
gen en relació amb els poders
democràtics, amb els òrgans de
Govern elegits democràticament.

Plantejar les relacions de la
Policfa amb el poder polític s'ha
de fer partint del concepte de la
policia com a subsistema, com
a auxiliar del poder polític, sense
oblidar que és, al mateix temps,
un subsistema de la justícia.
Elaborar una teoria que ens ajudi
a definir i retrobar el paper de les
forces de policia a la societat de-
mocràtica, no es pot fer sense
conjugar les funcions de subsis-
tema, en els dos aspectes es-
mentats.

Si bé les funcions de la policia
com a subsistema de la justícia
han estat àmpliament clarifica-
des (policia judicial, com a insti-
tució, de prevenció de la crimina-
litat i de seguretat ciutadana), les
funcions de la policia, com a sub-
sistema de| poder polític són
molt controvertides, i això és de-
gut a l'estret contacte que aques-
ta funció manté amb l'aparell
ideològic i el model de Societat
que els ciutadans, d'un País.ela-
borin. En aquests darrers anys (i
encara ara..., recordem les dar-
reres actuacions de les FOP en la
repressió de manifestacions; o
impedint certs actes: llibertat
d'expressió, 1.4 d'abril...) hem vis-
cut de forma directa la utilització
de les Forces de Policia com a
subsistema del poder polític, com
a braç auxiliar (i molt important)
per al manteniment en el poder

de certes minories. Aquesta fun-,
ció es basava en un concepte re-
pressiu i antipopular de la Policia,
amb urj marcat i potenciat anta-
gonisme amb les forces vives
polítiques i socials.

La policia, servei públic

Redefinir la funció de la policia
passa per la seva acceptació com
a servei públic al servei de la
majoria dels ciutadans. És a dir,
com a subsistema del poder
polític popular. •

L'anàlisi i definició de les rela-
cions de la Policia amb els òr-
gans de poder democràtics és la
pedra de toc de qualsevol refor-

'ma qué l'afecti. Sense una redefi-
nició profunda d'aquestes rela-
cions i el seu^emmarcàment en
un procés de descentralització de
les decisions polítiques, la "refor-
ma" de la Policia esdevé un ins-
trument demagògic del Govern o
de la classe dominant.

Aquestes relacions amb el po-
der polític passen, en primer lloc,
peí marc quotidià, d'actuació
dels membres de les forces de
policia, és a dir, en el marc dels
poder locals, els Ajuntaments.
Cal que la reforma i redefinició de
la Policia passi .per l'aprofundi-
ment de les Autonomies i per

una Llei de Règim Local demo-
cràtica que possibiliti un marc de
relació entre el poder local demo-
cràtic i les forces de Policia de la
localitat Només a partir de les
relacions entre els Ajuntaments
democràtics i la Policia és possi-
ble edificar un ordre públic de-
mocràtic. És a dir, un ordre pú-
blic més enllà de l'ordre als car-
rers, com era definit pels plante-
jaments liberals. Hem de tenir en
compte que moltes de les anor-
malitats en l'ordre públic són es-
tretament vinculades amb les in-
justícies socials i les actuacions
dels poders municipals, antide-
mocràtiques. L'ordre públic s'ha
de basar en un concepte dinàmic
i estretament vinculat amb el
model de societat i de lés rela-
cions de poder que s'hi donen.
Una concepció democràtica de
l'ordre públic incideix en tots els
aspectes de la vida quotidiana.
Concebuda com a servei públic,
la policia no té per què estar en
contradicció amb els interessos
populars.

La policia s'ha d'interesar
en el desenvolupament
democràtic

Com a servei públic, se la con-
cebeix cóni a servei civil, no mi-

V - '-3*
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Un uniforme que no canvia res

litar, és a dir, depenent funcional-
ment i orgànica de les Adminis-
tracions Locals elegides demo-
cràticament. Com a treballadors
que són de la Administració lo-
cal, els seus membres han de
mantenir estretes relacions amb
els ciutadans més propers, és a
dir, els del barri ó el poble, d'ac-
tuacions, i participar en la seva
vida. Com a ciutadans, s'han
d'integrar de ple en el desenvolu-
pament democràtic i, com a
membres d'una institució al ser-
vei dels ciutadans, s'han de re-
plantejar les seves relacions amb
la societat i els poders polítics. /
Plantejar des d'ara el problema
de la Policia i les seves relacions

\ amb els Poders polítics democrà-
tics és iniciar un procés ,d'inte-
gració en el desenvolupament
democràtic i, més^en concret,
amb el desenvolupament auto-
nòmic. Oblidar aquests aspectes
és mantenir unes forces de Poli-
cia, amb elevat, potencial repres-
siu, amb els estereotipus de la
dictadura, o sigui com a subsiste-
ma auxiliar d'una minoria de ciu-
tadans i, per tant, antidemocrà-
tic. Al mateix temps, actuarà com
a llast de l'evolució política i
mantindrà flotant el fantasma de
la involució i la dictadura.

Plantejar, des d'aquest mo-
ment, els aspectes anteriors, és
una tasca que s'imposa a totes
les forces polítiques i sindicals i,
en especial, a les forces políti-
ques socialistes, el plantejament
de les quals pel que fa a l'ordre
públic i a la seguretat ciutadana,
així com de la funció de la Poli-
cia, parteix de l'anàlisi i modifi-
cació de les estructures sòcio-
polítiques i la creació de condi-
cions objectives per a la transició
cap al model de societat Socia-
lista. '

EMILI GIRALT-GUARRO
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L'HORA POLÍTICA

"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
laboralista

DOPESA
GRUP «MUNDO» D'EDICIONS

Des de I meu escó

El Grup Parlamentari
Aviat farà un any del 15 de

juny i l'està fent d'aquelles tres
setmanes que el precediren. Tres
setmanes que el Partit sencer re-
corda segurament com les mi-
llors de la seva vida política fins
ara. Trucades, encartellades, ser-
vei d'ordre aquí i allà, altaveus i
micros, previsions, decepcions,
discussions, calendaris i horaris,
mítings, presentacions... i, final-
ment, la calma del 14 i el treball
del 15.

La història del grup parlamen-
tari comença aquella nit del 15 al
16 quan al salo de T'Hotel Mani-
la mirant a l'un i a l'altre, atents
al telèfon, anàyem .veient
estabilitzar-se els alts percentat-
ges inicials del recompte de vots
fet a cop de batent de là pipa de
l'Isidre Molas. Havíem guanyat i
això significava que un bon lot de
diputats i senadors socialistes
aniríem a Madrid.

Significava un canvi ara, natu-
ralment, a Catalunya i a Espa-
nya. Significava, és a dir, l'asse-
nyalava; ara que fa un any, si
passem balanç, i comparem se-
nyals, i realitats, veurem que el
que ha canviat no és tant, ni tan
arreu, com voldríem, però no tan
poc com molts ànims baixos i crí-
tics podrien denotar. Voler ser
Partit de lluita i de govern alhora,
no és senzill, i haver-lo de ser en
els moments actuals.de lluita i de
govern reals, però confosos, i li-
mitats, é's merrys senzill encara i,
sobretot, menys entusiasmador.
Com no ho és en general per a
tothom el notar tan poc el canvi
en el país; però el canvi'es va
fent, de la Universitat a la fàbrica
i del camp a la ciutat. Només cal
que pensem les següents parau-
les ara fa un any i ara: Claustres,
Centrals sindicals. Unió de Page-
sos, Comissions Municipals. El
contingut polític ha canviat molt.
Però també és cert que molts no-
ten ben poc el canvi en la seva vi-
da individual.

Entre els que més el notem no
hi ha dubte que hi som aquesta
mena de gent que en diem "els
parlamentaris", sotmesos a alti-
baixos de ritme setmanal si no
diari.

Aquests dies segurament ar-
ribarà a les vostres mans un petit
quadernet amb l'explicació dels
nostres 300 dies de parlamenta-
ris socialistes de Catalunya, al
costat dels companys socialistes
de la resta de l'Estat. No sé si dó-
na idea de tot el que es va fent a
les Corts, però segur que ho ar-
riba a donar-la de com ho vivim;
de com anant i tornant de Ma-
drid, asseguts a l'escó de l'Hemi-
cicle o a les comissions; o en la
reunió preparativa setmanal, so-
vint recordem aquelles tres set-
manes de cares i més cares, dis-

' cursos i carreteres de nit. f també
com ens pega i esperona alhora,
la consciència del país i del partit
ara; un partit que va ser fet per .
ètica socialista durant tants anys,
que va néixer com a partit el no-
vembre del 1976; que només
mig any després amb els matei-
xos estatuts i els mateixos ele-
ments humans es troba que ha
de portar una forta vida sindical,
una contradictòria vida de govern
d'unitat a la Generalitat —sense
gaire poder ni unitat—, una nova
vida parlamentària... a Madrid. A
Catalunya vam tenir l'Assemblea
de Parlamentaris amb aquella
data dej 25 de juny, la més emo-
cionant de la representació políti-
ca fins ara.

Però la vida parlamentària
madrilenya ens pertoca a nosal-
tres, diputats i senadors socialis-
tes de Catalunya, i val a dir que,
encara que sovint ens sentim
com en una altra galàxia, anem
tots en la mateixa nau espacial
del grup parlamentari, que es
reuneix setmanalment, que té un
local a Barcelona i un pis de veï-
nat en un barri popular de Madrid
amb una taverna gallega a sota
on es menja molt per preus mò-
dics i amb quatre o cinc habita-
cions i una saleta menjador amb
tresillo i tot... però on cap el nos-
tre Grup Parlamentari sencer,
com en una reunió de família. -

Dimecres passat a la 1 del
migdia vaig assistir a la ceunió
preparatòria de la sessió plenària
per part del grup del PSOE. Els
Socialistes de Catalunya hi po- .
dem anar si volem; de fet, nosal-
tres preparem setmanalment les
sessions en una reunió a Barce-
lona, dissabte o dilluns, però si
els del PSOE es reuneixen dime-
cres, de vegades hi ha últimes
notícies: com està el consens,
etc. . - . . . .

Ells s'han de veure per ara en
una gran sala de reunions del
Congrés amb presidència, micros
per a tothom. Més de cent parla-
mentaris en un grup li donen un
to de vida política molt diferent
del nostre. ^ V, ' .' .-. :

Aquell dimecres mateix a les
11 de la nit, nosaltres ens
reuníem, a la saleta familiar del
pis del carrer Argumosa. Parlà-
vem, i rèiem-tots alhora, tot re- •
bent els detalls dels llocs on
havíem de ser a là presentació
del fullet, però sense fer gaire so-
roll perquè un senador indepen- •
dent dormia allà al costat. I mi-
rant el fullet, amb la llista de mo-
cions, interpel·lacions, etc. pen-
sava en com aquesta relació per-
sonal entre els quinze diputats i „
cinc senadors socialistes de
Catalunya, no hi quedava reflexa-

da i té en canvi una incidència
política important. "

Diria que la mida del grup de
la vintena que es pot reunir en
una saleta familiar, dóna per una
banda, prou elements per actuar

~a les comissions i per l'altra de-
sinfla el parlamentarisme verba-
lista i ens ajuda al realisme polí-
t i c - . - . • • - • -

Si aconseguíssim trobar el lloc
del grup parlamentari en l'orga-
nització del nbu partit —comú-
nicació general de l'un a
l'altre i de l'altre a l'un—, én defi-
nitiva-penso que tots plegats hi
sortiríem guanyant personalment
i política. . . .

Que personalment i política és
important veure la força de la iro-
nia de l'Ernest Lluch manejant
les xifres i els conceptes econò-
mics; que en Fuertes i Cigarràn
introdueixen la realitat laboral
dels. "currantes" catalans de la
manera més directa, que l'An-
dreu i en Ramos ens fan el pont
de visions generals i d'anècdotes
amb l'abans de la guerra, que la-
Rosina La jo i jo mateixa els fem
sempre tocar de peus a terra en
el món de l'escola i de la cultura,
que en Pep Jai s'abstreu dels dis-
cursos però no deixa de dir-les
ben clares al Ministre, que en Ci-
rici, en Lorda i en Busquets tom-
bant per Europa també fan la se-
va feina, que quan en Raimon
Obiols es despenja parlant de les
municipals i l'hemicicle sembla el
Júpiter tronant i que allà a prime-
ra fila hi tenim en Reventós i en
Triginer.no sols per les ocasjons
solemnes sinó per les seves.es-
pecialitats concretes. • •

I que tots plegats cabem en
una saleta familiar on es pot dis-
cutir i treballar,molt més cordial-
ment i efectivament. - -

MARTA MATA
i GARRIGA

CADA MATI LLEGIU ,

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI

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

< . Un diari per aí futur

^ SUBSCRIVIU-VOS-HI
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El marxisme del PSOE, tenia püíemíc

ALUVtJO·ï AROHVí
%'HORA POLÍTICA

Lai crisi del PC francès s'agreuja
Els socialisme espanyol s'està convertint ara a

França en un punt de referència polític i ideolò-
gic, seguint així el procés obert mesos enrera pel
Partit Comunista de Carrillo. .

Des de fa temps la premsa de tots els matisos, i
sovint també la ràdio i la televisió franceses, pre-
senten el PCE com el capdavanter del que es co-
neix amb la definició imprecisa d'Eurocomunisme.

Els comentaristes no solen aprofundir gaire el
tema. Es limiten a dir que el PCE es més lliberal,
més democràtic i més independent del Kremlin
que els altres PC. No es deturen a aprofundir la
política que segueix en el país ni estudien el seu
funcionament intern. En tenen prou per utilitzar-lo
com element de comparació amb els aítres PC i
especialment amb el francès. En canvi, és proba-
ble que siguin més primmirats amb el PSOE pot-
ser perquè tó més probabilitats d'arribar al Go-
vern. .

%- Les comentades declara-
cions de Felipe Gonzàlez a

: Barcelona en les quals es ma-
nifestà favorable a la supres-
sió de la referència al marxis-

i; me en e| programa del seu
Partit, han tingut també àm-
plies repercussions en l'àmbit

^internacional. El PSOE,tfins fa ?
?poc relegat a un'Hoç secundari
íehComparació amb el PCE a ^

idesgrat de la seva força elec-
toral;, ha irromput ara al bell

ï|mig dé là polèmica sobre el-
Vutur'dèl marxisme, engegada^

Ven els mitjans polítics { intel-
lectudls europeus.

^ f L'entradaí?£lel.íPSOE per la^
"porta grariíón el dominí polè-;f
fmic internacional foli donada
; pel professor de dret i escrip-

' ̂ tor^polftic Màurice Duverger,
,en uni llarg i recent article publi-
cat en la primer pàgina del pe-
riòdic parisenc "Le Monde".^

vIVal la pena de comentar-ne
^alguns passatges per a çorrvv
^prendre firis a quin punt l'evo-
rlució del socialisme espanyol i
en general la situació política
içTEspanya^ prepcupav,§ J'esr

X^ngen.^^^^>^.^'i>;^.7:',^.^
íTo be or not to be».

Marxista . .JJT-: : ; : ; ; , ; : ; ; . - •• ' ... ••}-•:.

' í t ' - ' V . ' - - ' * · ' : * · . - . ; : ; : · , : ; - . · V · ; · Í ! ; ^ · V : . / . - - •.•';-:•'-•• ' : ' - - < ' •

> S'ha dití--amb raó ovno--
. que - les posicions; doctrinals
í de F.Gonzàlez i la seva supo-

sada evolució cap a la social-
democràcia; es devien en part

%:à- la influència del professor
-Duverger, considerat à França

Í com un liberal socialitzant*
Doncs bé, Duverger es des-
penja en el seu article amb un
seguit de comentaris elogio-

. sos enyers les declaracions de
^ Felipe Gonzàlez/ i l'encapçala
; amb la següent pregunta: "El

Partit Socialista espanyol*
abandonarà tota referènciaV,
al marxisme, com ho desitja el
seu dirigent Felipe Gonzàlez?" ,
"El problema —prosegueix.
Duverger— concerneix tots els_
partits que es reclamen del"
socialisme, molt pocs dels
quals^ exceptuant els comu-
nistes, es diuen marxistes. El

% PSOE constitueix en aquest
sentit una excepció. .

En el curs de l'article es de- :
senvolupa la idea que el mar- ̂
xisme és avui uní^mètode d'a-%;

• nàlisi com tant d'altres, que
no cal refusar però^tampoc
privilegiar,» nif molt menys„.'.,

^ònsiderar^lo com una cièn-J
eia. De fet, sé'ns diu, es tracta
d'una teoria ja superada en

% gran part per la mateixa evo^,
lució de la societat i que no-
més la conserven els comu-
nistes perquè representa la ^
justificació ideològica del seu
monolitisme. ï
5 Mantenir o refusar la refef

réhcia al marxisme en un parr-
tit que es reclama del socialis-
me, significa avui quédar-se
èn lfèpoca teològica 6 entrar
en l'època del positivisme, diu

'Duverger. El Partit Socialista
espanyol sembla ja ben lluny
deia primera i molt a prop de

51a segona.'No hi tia res de més
natural què fer coincidir els
mots amb els fets, afegeix. J,
gairebé a l'acabament de l'ar-
ticle afirma que els debats en
et PSOE tenen, pels motius
exposats, una importància
més simbòlica que real, el que
dit sigui de passada, significa
un desconeixement total de la
situació en el si del dit partit,
almenys en les organitzacions
de base o en Federacions tan

.importants com la catalana.

La crisi del PCF està posant nerviós a Georges Marchais, el seu secretari general. A la foto,
amb Georges Séguy, secretari general de la CGT.

El socialisme espanyol perfectament, siguin o no

E/s contestaris cada dia son més i s'agrupen a esquenes de
Georges Marchais - " . . . : ,

i el futur del marxisme

No és possible desenvolu-
par en aquest breu comentari
els arguments emprats per
Duverger per encpratjar pràc-
ticament al PSOE per què re-
fusi tota referència directa al
marxisme. Es tracta d'uhé
pressió de tipus ideològic evi-
dent. Per això dèiem al co-
mençament que el socialisme
espanyol es trova avui —ho vul-
gui o no— embarcat en la gran'
discussió internacional sobre
el futur del marxisme, l'objec-
tiu, de la qual en l'anim d'una
part dels participants, és la
justificació del l'capitalisme li-
beral."-- .'

Naturalment, s'utilitzen to-
ta mena d'arguments per jus-
tificar aquest abandó, sovint
emprant un to ' aparentment >
imparcial^ neutre, ple de bo-
nes intencions: La ciència no
està mai quieta, se'ns diu.
Una teoria desplaça l'altra i
així progressa el món. El ma-
teix passa amb el marxisme,
doctrina que fou molt útil el
segle passat, però que ara ja
està gairebé esgotada i poc
pot servir al socialisme. "Au,
sortim de l'època teològica i
mirem endavant, adaptem-
nos al món d'avui," s'insisteix.

La pega és que no es veu
encara quina nova teoria
"cientíca" ha de substituir el
marxisme en el pla.de l'anàlisi
històrica i com a instrument
de transformació social. S'es-
tà vestint amb nous oripells
Lina doctrina encara més vella
que el marxisme i que, per
raons del moment es bateja
de capitalisme "liberal". La
pega és també que, com per
atzar, no es menciona gairebé
mai en la polèmica un dels
punts fonamentals del marxis-
me, és a dir, la lluita de. clas-
ses i el seu motor, la plus và-
lua, arrencada al treball, que ha
permès i permet el funciona-
ment del capitalisme. I és que
en aquest domini no existeix
encara una teroria "científica"
per superar un fet tan evident
i important.

En canvi, ataquen princi-
palment altres punts de la
doctrina considerats més fe-
bles o menys desenvolupats,
com el paper i caràcter de
l'Estat, les súprastructures
ideològiques, la cultura, el
sentiment nacional, etc. ,

Com ens deia un militant
•- sindicalista, mentre els treba-.
• lladors estiguin sotmesos a.

l'explotació actual, . saben.

marxistes, que la lluita de
classes no és una fantasia.
I pitjor pels qui ho oblidin.

Dit això, no cal descuidar el
terreny de la lluita teòrica,
puix que les repercussions es
manifesten ràpidament en el
terreny de la política i deTac-,
ció diària. No és pas per pas-
sar el temps que tanta gent de
tantes procedències entra en,,
la polèmica sobre el marxis-
me.

La crisi del PC francès
s'aguditza

La situació s'enverina en el
si del Partit Comunista fran-
cès. El corrent de contestació
contra la política de la direcció
durant la recent contesa elec-
toral/ que acabà amb la desfe-
ta de l'esquerra, pren cada dia
més volada. Els documents
contestaris, alguns del quals
han recollit més de 500 signa-
tures de membres del Partit,
circulen ara profusament i les
informacions al voltant de la
situació del PC són tema cor-
rent de la premsa. Per altra
banda, contestaris significats
han fet un pas endavant i par-
ticipen ja en reunions públi-
ques d'altres organitzacions.
Per exemple, el conegut histo-
riador Jean Ellenstein prengué

la paraula fa pocs dies en una
gran reunió organitzada per la
Lliga Comunista Revolucionà-
ria (trotskista) i aquest exem-
ple no es únic.

La direcció del PC francès,
que fins fa poc minimitzava el
corrent d'oposició en el si del
partit/comença a reaccionar
nerviosament. El Secretari
General del partit, Georges
Marchais; parlà a la Televisió
per primera vegada després
del seu retorn d'un llarg viatge
a Mèxic. Acusà els contestaris
dé formar una veritable frac-
ció que violava clarament els
estatus i les normes del partit.
Fins i tot —afirmà— volen fer
dimitir companys de la direc-
ció, posició que, pel què es
veu, considerà com el grau
superlatiu de ía contestació.
També acusà de nou el Partit
Socialista d'ésser el principal
responsable de la recent des-
feta electoral de l'esquerra i
de manipular des de l'ombra
el corrent contestatari.

Elsarguments que desen-
volupà Marchais i el to cada
dia més - enfurismat de la
premsa del partit contra els
contestaris fan preveure que,
contràriament al que afirmava
la direcció del partit del del
començament, ara pot haver-
hi expulsions de militants sig-
nificats.

C. ROSA

Raúl Sendic empresonat
Raúl Sendic, un dels més

importants líders sindicals i
polítics uruguais, fundador de
Tu pa ma ros, és en perill de
mort a conseqüència de les
tortures a què és sotmès a la
seva cel·la del la caserna de la
ciutat uruguaià de Paso de los
Toros. Els familiars de Sendic i
el "Comitè de defensa dels
presos polítics uruguais" de-
manen ajuda als companys
espanyols; ajuda que poden
fer efectiva enviant la següent
carta:

Comando de División del Ejér-
cito III
Comandant General Boscàn
Honton
Paso de los Toros <
Departament de Tacuarembó
Uruguai ... ;..- / •

"Sr. Comandant General
Honton: » / - ' - >'- "

M'adreço a vostè per a
expressar-li la meva seriosa
preocupació per les condi-
cions de detenció en què es
troba el dirigent sindical i polí-
tic Raúl Sendic, junt amb vuit
detinguts més que es troben
en la mateixa situació. Perquè
crec en els Drets de l'home i
en un futur Uruguai en pau,
m'adreço a vostè per dema-
nar-li que s'acabi amb la seva
situació d'ostatges i el seu
aïllament, que se'ls donin ali-
ments ' adequats, que se'ls
autoritzin lectures i material
per a fer treballs manuals,
se'ls subministri atenció mèdi-
ca adient, s'autoritzi la visita
de familiars o de les persones
que ells designin, se'ls atorgui
defensa legal de la seva elec-
ció i, en fi, que es respectin en
ells els drets de l'home i dels

• detinguts." r-
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Campanya anti-catalanista al País Valencià " - * • ' •
^-' , - l" - . - ' - i' *• h f w »

El búnker-barraqueta pinta d/##

"Voldria constatar en començar aquest acte l'emoció
que em representa la presència ací de la nostra senyera
que agermana totes les terres valencianes". "Valencià-
nos, a lo largo de este acto, nos dirigiremos al publico
en nuestra lengua, el valenciano, y en esta otra lengua,
que también es nuestra, el castellano, el espanol".

, Amb aquestes paraules, da-
vant nombroses senyeres amb el
blau de les ciutats de València i
Borriana, enarborades per unes
quinze mil persones, s'inicià, a la
plaça de toros (bous, en diuen els.
valencians), un dels actes més
surrealistes que hom pugui
imaginar-se,

Les raons que van fer possible
aquest acte són diverses. La pri-
mera d'elles, la derrota de la dre-
ta valenciana en les passades
eleccions. Aleshores, el dia abans
de les eleccions, quan ja no era
possible fer campanya electoral,
Alianza Popular llançà la Bomba
"Valenciano, vigila tu voto;
mariana puedes despertarte ca-
talén". La mala jugada, però, no
serví els efectes esperats: el
PSOE, guanyà les eleccions 1 AP
va treure només un diputat. La
dreta, juntament amb l'extrema
dreta valenciana havia llançat la
campanya anti-catalana i ara vol
tornar a fer-ho. ( -

A la ciutat de València es res-
pirava un ambient enrarit, am-
bient que no existia fora la capi-
tal. "Aquesta és una qüestió
molt circumscrita a la capital",
ens havia avisat el dirigent del
PSPV, Alfons Cucó. En entrar a "<
València, una pintada, a Taltre
costat de la carretera, ens asse-
nyalava amb una fletxa el camí*
de retorn> "Catalanes, por
aquí"-i deia. A la Universitat, on
vàrem aparcar, ens topàrem de

- nassos amb una altra inscripció:
"Bord" es llegia, tot indicant uns
pòsters del cantant Lluís Llach.
L'arribada, doncs, no foir massa
triomfal. Passejant per la ciutat,
ens adonàrem que la profussió
de pintades feixistes era impor-
tant. Impossible esmentar-les to-
tes. "Maricones, os matare-
mos" afirmava amenaçant la tri-
ple A. Es respirava, doncs, un aire
de violència potencial que, sorto-
sament, després no es concretà.

Fuera el Consell "rojo"

A l'entrada de la plaça, fou
també interessant recollir les oc-,
tavetes que es repartien o esta-
ven esteses per terra. "Fuera el
Consell rojo", deien unes que

s'havien llençat el diumenge.
"Que el Consell Valencià y su
portavoz Albinana defiendan
jos ahorros de este pueblo tra-
bajador que se llevan a otras
Provincias Hermanas" o "El
catalàn, dialecto del valencia-
no" i "Mirad el burro que vue-
la" (referint-se als catalans i va-
lenciansque ells anomenen rene-

• gats). Entre d'altres, val la pena
consignar, també, Unes octavetes
pretesamerit fetes per pro-
catalanistes eh les quals es nota-
va la ingènua mà dels provoca-
dors dretans; "El Honorable
Tarradellas espera* que seéis
fieles a su mandato y que no

- hagàis caso a los que quieren
separar Valencià de su verda-
dera madre, Barcelona"!! venia
rematzada per un "Por un
comunismo-catalano-
libertario, vota sí a la Constitu-
ción". '

Com ima campanya tan ridícu-
la, amb tan poca base històrica i
cultural, pot quasi omplir una
plaça de braus, encara que sigui
"xicoteta" com la de València?
La raó ens la donà el mateix diari
del dia: En ell, una carta al direc-
tor, de les que han anat sortint

. dia rera dia des de fa dos anys als
-• cinc rotatius valencians (tots do-

minats per la dreta) començava :

pontificant: "Hay cosas que ya
' van quedando claras. El valen-
ciano es valenciano y de esta
lengua proviene el catalan que
luego se ha ido afrancesando".

• I clar, els anys i anys d'incidència
d'aquesta premsa, per més que
sigui amb absurditats tan enor-
mes com l'esmentada, han de
produir el seu efecte. La dreta va-
lenciana ha dominat sempre els
mitjans de comunicació i ho con-
tinua fent: .- i- - ' -

D'altra banda, ha comptat
amb un element propi: les falles.

- La tradició popular fallera ha ser-
vit per a estructurar una organit-
zació que transmetia, any rera a-
ny, la ideologia política de l'Ajun-
tament a les festes. I a l'Ajunta-
ment i la resta d'institucions ofi-
cials hi ha les persones que ara
coincideixen amb la Junta Coor-
dinadora d'Entitats que organitzà
Tacte "d'afirmació valenciana"

\ de. dilluns passat. Persones com

l'alcalde, Ramon Izquierdo, el
president de la Diputació, Ignacio
Carau i d'altres; tots ells, lligats
directa o indirectament, a AP.
Persones -com l'únic diputat
d'AP, Alberto Jarabo, disposat a
dir-me convençut que "el valen-
cià és anterior al català. Jo sóc
d'Alcoi, i el valencià és la meua
llengua materna, llengua que
és molt distinta del català. Jo,
moltes vegades no m'entenc
amb els catalans". Dit això,
sembla estrany que AP no con-
voqués a l'acte de dilluns, però és
que la dreta valenciana sap que
té un públic reduït i, Per tant, in-
tenta augmentar-lo mitjançant la
confussió. A la fi,- només AP,
Unió Regional Valenciana i AR-
DE s'hi van adherir, d'entre els
partits polítics. L'adhesió d'a-
questa darrera agrupació republi-
cana és curiosa i la contradicció
es palesà més quan intentaren
desplegar una bandera vermella,
groga i morada. Part del públic,
l'ingenu, aplaudí. Una altra part,
els organitzadors, van sortir dis-
parats à despenjar-la.-El presen-
tador salvà la situació demanant
que la treguessin perquè l'acte

' era unitari. Només restà una ban-
dera vermella i groga pel damunt
de dues senyeres amb blau, jun-
tament amb les nombrossfssimes
que els espectadors havien ad-
quirit per deu duros en entrar, o
—com em comentà un xicot a la
sortida— havien estat repartides

'gratuïtament.
L'única senyera amb les qua-

tre barres soles que es' pogué
veure dilluns, fou ía que una do-
na, a l'entrada de la plaça, com-
posà arrancant el blau d'una d&
les de la ciutat. "Aquesta és la

, senyera del País Valencià", di-
gué en marxar indignada. La uni-
tarietat de l'acte fou, però, falsa.
PSOE, PSPV, PCPV, etc... van
desconvocar l'anada dels seus
militants a aquest acte i insistiren
en que no hi anessin per a evitar
incidents. I evidentment/ s'ha-
guessin produït, per poc que algú
hagués intentat posar una mica
de seny en aquell "acte histò-
ric", com me'l definí Sanchís
Guarner, un dels més perseguits
per l'extrema dreta valenciana
pels seus treballs seriosos sobre
la realitat del País Valencià. Con-
vé recordar aquí que en Sanchis
Guarner va mantenir un debat
important amb l'Ombuena, direc-
tor de "Las Provincias", l'any 75,
en iniciar-se aquesta polèmica.
Dies enrera^ un grup de persones,
unes noranta, d'extrema-dreta,

anaren a casa seva, pintaren les
parets amb acusacions de venut
a l'or català i després de tocar eï
timbre i estar força estona fent
xivarri a la porta, llançaren un

, "masclet" força potent. Sanchis
Guarner havia sofert amb ante-
rioritat dos atacs de cor, que do-
nen exacta mida de la magnitud
de la broma.

A Sanchis Guarner l'acusen de
ser català, i ell no els contradiu.
No hi troba contradicció en el fet
de ser català i valencià alhora. En
canvi, a la plaça de braus les co-
ses eren molt diferents. La presi-
denta de la Asociación de Amas
de Casa ho plantejà així en la se-
va intervenció "No hemos de
permitir que nuestros hijos nos
echen en cara la humillación de
haber dejado de ser. La humilla-
ción de habernos convertido en
catalanes" (Parlà en "espafiol"
perquè, tot i sabent valencià —va
dir— volia que tothom l'enten-
gués. Un home, a prop nostre,
comentà tristoi que el valencià
també era espanyol i la seva se-
nyera amb blau a les mans ro-
mangué quieta força estona).

Un acte histèric, no
històric ^

Amb ple respecte per la gent
que va assistir-hi enredada, cal
coincidir en la pobresa de l'acte.
Des de la demagògica actitud de
fer parlar a un "treballador, que
a més a més ós jove (així el van
presentar)", fins a la petició per-
què la gent s'apretés una mica
per a deixar caber la gent que hi
havia'fora quan la plaça no era !

plena del tot o el llenguatge pa-
ternalista i insultant dels oradors,
ens fan concloure que la dreta
valenciana ha tocat sostre en
aquesta campariya. No pot anar
més enllà. Ha donat el do de pit i
la imatge més clara del que dic,
la donava la plaça de braus
buidant-se a mesura que es suc-
ceïen els oradors. Gairebé només,
la meitat de la gent inicial va es-
coltar les darreres bajanades. La
d'intentar menysprear la política
quan s'ha perdut la batalla en el
camp democràtic. "Con la men-
tirà de la política nos quieren
robar lo sagrado de la valen-
cianía" digué un historiador en
intervenir. Es volia treure impor-
tància a la política "Ni de dretes,
ni de centre, ni d'esquerres; ací;
no fem capilletes polítiques,
ací som valencians". I és que el
que fa mal és que la majoria dels
valencians siguin d'esquerres.

El darrer en actuar —i que em
perdoni, però va ser una
actuació—, després de saludar
gairebé plorant:. "Poble meu"
cridà, va fer una bona repassada
als catalans; als habitants de
Catalunya, es referia. Recordà
que el cada cop més migrat pú-
blic no havia nascut a l'ombra de
la Sagrada Família sinó a l a del
Miquelet, ni de la Moreneta sinó
de la Cheperueta; avisà del perill
d'invasió dels sardanistes-o els
que vénen de la Font del Gat i
acabà tractant de traïdor al presi-
dent de l'Assemblea de Parla-
mentaris (Plenari) per tenir en el
seu despatx un mapa dels Països
Catalans; el president esmentat,
no cal dir-ho, és socialista.
- Queia per terra tot l'afany

"unitari" i apolític de l'acte. - "

Els partits polítics i
l'autonomia valenciana
'.. Ja abans, en llegir-se una nota,

la senyera

Un escut sense blau, no espantà la presidència d'un acte "histèric".
(Foto: Xavier Sabaté). - .

de l'organització queixant-se de
. l'absència del president del Con-

sell General del País Valencià,
. Josep Lluís Albinana, del PSOE,

la pitada havia estat enorme. Al-
binana no era allí, segons explicà

, en la nota declinant la invitació
que se li havia fet, per les octave-
tes agressives contra ell i el Con-
sell repartides dies enrera.'Amb

, la seva absència es sentenciava a
, mort la campa'nya. Les institu-

cions democràtiques del País Va-
•} lencià,es desmarcaven definitiva-
1 ment- de. la campanya anti-

catalana, de la. qual .havien
d'haver-se allunyat temps enrera.

Albinana ha estat una peça
> clau en aquest afer. D'altra ban-
da, Pastor, secretari general del
PSOE del País Valencià, accepta-
va certa responsabilitat "Nosal-
tres ens hem preocupat poc de
tot això, perquò creiem que és
una maniobra per allunyar les

. aspiracions populars del seu
objectiu fonamental/ que és
omplir les autonomies de con-
tingut. Calia, però, una actitud
més enèrgica davant aquesta

.. campanya de la dreta, adreça-
da, penso, a preparar-se cara a
les municipals". El PSPV, que
s'unificarà amb el PSOE, el dia

- 17 vinent, lluita al si d'aquest
partirper anar-li fent assumir les
reivindicacions nacionals valen-
cianes, la qual cosa ha donat ja
els primers fruits. El PCPV també
té assumida la reivindicació na-
cional en coordenades ben dis-
tintes de les dels organitzadors
de l'acte anti-català, si bé, per
política de partit, pretenien que
Albinana anés a aquest acte per
a v desprestigiar la seva figura
política. .

La UCD està dividida. Mentre
Burguera, un diputat en la candi-
datura UCD que no milita al par-
tit ens deia que "Es pretén enre-
dar el poble, fent-li creure que
els catalans ens volen invadir, i
d'això en són responsables per-
sones de l'ala dreta d'UCD

. com el seu president Attard, i
el seu secretari general, José
Ramon Pin", aquest darrer con-

, siderava positiu l'acte i negava
l'ambient anti-català - "No hay
nadie que sea anticatalón, lo
que se es, es anticatalanista"

. "Personalmente, yo . siempre
-, he visto la bandera con la ban-
, da azul". I d'altres afirmacions
• intentant evitar una definició cla-

emparant-se en desconeixe-
r ment del tema. Attard tampoc va
ivoler parlar-ne, en raó de la seva
^asca com a president de la Mesa
èonstitucional que li reclama una

rijmparcialitat • que, segons ell,
iFimpossibilita d'intervenir en de-1

;bats d'aquest estil. Des d'altres
Rectors, malgrat tot, se'l conside-
èra un dels principals instigadors a
iljombra, de l'anticatalanisme.- -

La postura de la dreta davant
ïaquest tema la sintetitzà molt bé -

darrer orador;^'-Jo no tinc cap
irrera universitària, jo l'únic

jiue tinc és que sóc valencià. I
)m a valencià dic que defèn-
iré'el meu idioma, la meva

cultura,' la' meva senyera, la
meva identitat". I aquí està el
quid de la qüestió; No és que es
tracti de tenir carreres università-

ries; es tracta d'acceptar -les
'•raons de lahistòria, no de tancar
els ulls, que és el què voldria la
dreta valenciana, a la realitat

/d'un País Valencià, que fou Reg-
ne de València entre els anys

ixi 238 i 1707? nom que no té res
-. à veure avui amb els conceptes

.actuals de Dret Polític. Dreta que
i tanca els ulls a la realitat d'una
txomunitat lingüística que s'agru-
pa sota l'idioma català i que té

rlés seves variants tant a Barcelo-
na, com a València ó Ciutat de
Mallorca. Dreta que tanca els ulls
sj la realitat d'un blau a les se-
nyeres de Borriana i València-
ciutat que no pot transferir-se
perquè sí a tot el País Valencià.

Qui s'imposarà?

i Resta ara per saber quina tesi
guanyarà: la que defensaven els
quinze mil presents a la plaça de
braus, o el mig milió que sortiria
al carrer —si el governador civil
no hagués prohibit x les
manifestacions— per a defensar
les tesis contràries. El País Valen-
cià ja existeix com a tal i és reco-
negut arreu (P. ex. en la denomi-
nació del Consell General del
País Valencià),. La. "Real Acadè-
mia de la Lengua" defineix el va-

- lencià com a dialecte del català.
Què passarà amb.la senyera?.

'Aquest és un tema no, resolt. Se-;
ria possible mantenir, una se-

snyera quatribarràda pel,País Va-,
lehcià sense provocar, tensions

-contínues? Pastor i Cucó coinci-
dien en una proposta: deixant per

-, sabut que el blau correspon a les

ciutats de València i Borriana,
caldria cercar una sortida com la
d'usar les quatre barres i
superposar-hi un símbol; com per
exemple l'escut del Consell Ge-

~neral del País.- Caldria que
Catalunya afegís també quelcom
damunt les seves quatre barres,
deixant la bandera nua pel con-
junt dels'Països Catalans, en una'
perspectiva de futur. No cal dir
les dificultats que aquesta pro-
posta planteja, especialment a
Catalunya. A València, però, seria
la solució à una situació kafkiana
que manté allunyada l'atenció de
molts valencians del veritable ob-
jectiu del seu poble: Fer que él
País Valencià recuperi, la seva
identitat mitjançant la consecu-
ció d'aquella autonomia que el
poble vulgui tenir.

: I evidentment, ho som els ca-
talans, ni els del Principat, ni els
de Les Illes, ni els mateixos va-
lencians qui.ens hi oposarem;
almenys, els d'esquerres, els que
podem respectar la història.

• ,- ' FRANCESC BAIGES
XAVIER SABATÉ

Les raons d'una situació
increïble

Les coses que darrerament estan passant a la
ciutat de València està següent algo més que la
vella polèmica que de quan en quan fa renéixer -
el localisme de l'oligarquia municipal. La polè-
mica a hores d'ara ha passat a una nova dimen-
sió acurtant considerablement l'espai que la se-
para de la violència física. Si abans se situava
només en termes lingüístics, pel juny del 1975
es tallà aquesta fase amb el dictamen i recolza-
ment de la Real Acadèmia Espanyola. De la
guerra administrativa dels darrers mesos del
franquisme s'ha passat a una nova etapa..pe les
prohibicions de centenars i centenars d'actes
culturals, quan el virrei Oltra Moltó —llavors go-
vernador civil— s'ha passat a l'aparició i l'actua-
ció impune dels grups, gens incontrolats, de l'ex-
trema dreta. La manipulació que s'ha fet, des de
la Junta Central Fallera, d'algunes comissions
de fallés està també en aquesta direcció. Re-
centment els atacs contra la llibertat d'expressió
d'aquests grupuscles boicotejant quants actes
sobre el País Valencià feien persones relevants
com Sanchis Guarner en actes organitzats bé
per la Universitat o per l'Ateneu, arribant final-
ment a la violència física en el domicili del nos-
tre premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Tots
aquests fets, però, no tindrien significació ni im-
portància sense tot un recolzament logístic i tàc-
tic d'una sèrie d'institucions heretades del fran-
quisme com l'Ajuntament de València i la (les)
Diputacions, així com uns mitjans d'informació
que no estan en la seua majoria al servei de la
nova situació; sembla que visquen o enyoren el
vell règim caciquil de la Restauració.

Tot açò, què ens diu després del 15 de juny?
Que els sectors, minoritaris i grans vençuts en

.aquelles eleccions, s'agafen als seus privilegis i
encara continuen controlant mitjans d'informa-
ció privats i públics; no volent deixar-los ara que,
unes eleccions tan definitives com les munici-
pals s'acosten.. L'absòncia d'una societat civil
digna, d'un País Valencià democràtic es fa cada
dia més patent. Avui per avui la premsa, la ràdio
(amb la xicoteta excepció de la televisió: Aitana;
és l'ama de la situació. A la ràdio.valenciana no
li ha afectat per a res el 15 de juny. Encara es
parla de Región Valenciana, fins i tot per.a parlar
d'aspectes autonòmics. Poques excepcions,
comptats professionals es salven en aquests
mitjans d'informació on la majoria ha estat gran
beneficiari del franquisme: aquest seria el cas de
Ràdio Peninsular que encara no s'ha canviat la
camisa i on el programa "De dalt a baix" té
grans dificultats per tirar endavant. Ràdio Valèn-
cia és un cas a part, car la salven precisament
els programes que vénen de Madrid, pràctica-
ment els únics que parlen de País Valencià. La
premsa escrita es ridícula. El País Valencià, i en-

cara més la província de València, és un dels
llocs que menys periòdics per habitant edita.
Veient els seus periòdics, ós comprensible. So-
frim a més a més la manipulació sistemàtica de
la agencia oficial EFE y el confusionisme de la
premsa del Movimiento. Tota aquesta penúria de
mitjans d'informació autènticament democràtics
serveix perquè el degà de la premsa local. Las
Provincias, siga el apdavanter demagògic i el por-
taveu de tota aquesta reacció. Si des de la seua
fundació ha defensat els interessos dels grans
propietaris rurals, ara, amb més o menys dema-
gògies populistes continua en aquesta línia.
L'absència d'unes institucions civils democràti-
ques bàsiques i d'uns mitjans d'informació dig-
nes, fa que siguen nombroses les dificultats en
què es troba el Consell per arribar a connectar
realment amb el poble valencià.

L'excusa darrera fou un programa cultural de
TVE o així on relluí el nom d'Ausiàs March com a
poeta de les lletres catalanes. Ràpidament la
màquina es posà en marxa. Telegrames del bat-
lle M. Ramon Izquierdo. Pressions al Ministeri
de Cultura. Pressions de govern civil, i la respos-
ta histèrica de quatre analfabets que confongue-
ren a Sanchis Guarner amb l'autor de "Nosaltres
els valencians". Tota aquesta fòbia localista està
essent capitalitzada pels grans beneficiaris del
franquisme/ entre ells Alianza Popular, i nous
grups com Unió Regional Valencianista, Grups
d'Acció valencianista, amb el suport més que
logístic de Fuerza Nueva. Tots .ells volen
aprofitar-se dels dos-cents setanta anys d'alie-
nació i desinformació nacional abans que la de-
mocràcia puga arribar a tot l'ample de la socie-
tat valenciana. De moment intenten que no ar-
ribe als Ajuntaments, o al menys al de Valòncia.

Davant d'aqüést panorama tan sinistre, l'úni-
ca cosa que ha de fer el Consell, l'única institu-
ció política democràtica que hi ha al País Valen-
cià i on a més, són una força majoritària els so-
cialistes, és treballar. I els demòcrates valen-
cians donar-li suport. En la mesura que el Con-
sell, mitjançant les transfrènccies de funcions,
vaja agafant espais de poder, el poble valencià
veurà clarament qui hi ha al darrera de totes
aquestes.campanyes. Deguem ser conscients
que des de la batalla d'Almansa fins ara han ma-
nat els mateixos. I des d'ara és el moment que
deixen de manar i manen els autèntics represen-
tants del poble. Tenim l'ocasió, per primera ve-
gada, després de dos-cents setanta anys de re-
cuperar la nostra personalitat com a poble, la.
nostra cultura, i això precisament és el que volen
evitar tota aquesta colla de botiflers.

MIQUELÀNGEL FABRA
(del Partit Socialista del País Valencià)

• "Valenciano: Variedad de ta lengua catalana que se ha-
bla en la mayor parte del antiguo reino de Valencià" (Diccio-
nari de la "Real Acadèmia de la Lengua". Any 1973).

• Senyera conservada a l'Arxiu i Museu Històric de Va-
lència. És, segons la tradició, el "senyal reial" que els moros
van alçar en la torre de la ciutat quan es rendiren als exèrcits
cristians (1268). Sobre unes teles blanques, els vençuts van
pintar les quatre barres. La inscripció superior és posterior.

Pere I el Cerimoniós, en agraïment a la col·laboració ob-
tinguda en un conflicte bèlic, premià les viles de València i
Borriana amb un seguit d'ornaments, conseqüòncfa dels
quals és el blau en la senyera d'ambdues ciutats. (Del llibre
"El blau eh la senyera", d'en Joan Fuster).

• La paraula "Regne" és vàlida per a definir el País Valen-
cià, com a unitat històrica amb furs propis, des del 1238 al
1707 o, a tot estirar, fins el 1833. Els actuals defensors de la
denominació "Regne de Valòncia" ho són perquè troben que
el nom "País Valencià" té un contingut polític que ells rebut-
gen. (Del llibre "Per a una caracterització valenciana", d'en
Sanchis Guarner). - * ; . ' '
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L'HORA CIUTADANA
Amb l'afer de la Informàtica de fons

Josep Laporte: Més autonomia
i menys apagafocs

"Nosaltres creiem que els estudis d'Informàtica
són molt importants per al futur de Catalunya i per
tant cal fer-los a Catalunya. Cal planificar, però/
aquests estudis, aclarint quines són les necessitats a
Catalunya. No podem duplicar funcions. Cal
planificar-los d'una forma harmònica, d'acord entre
les tres universitats catalanes. És per això que la Jun-
ta de Govern decidí crear una comissió que estudiï
quines són les necessitats sobre aquest tema al nos-
tre país, com s'han de planificar els estudis i on s'han
de fer".

Josep Laporte i Salas, rec-
tor des de fa dos anys de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona, ens parla del problema
més sorollós'que té plantejat
en aquest moment la UAB: el
futur dels estudis d'Informàti-

. ca. Divendres, a la f i , la Junta
de Govern de l'Autònoma es
pronunciava a favor de la con-
tinuació de la Informàtica i
creava una comissió que estu--.
dies l'organització futura d'a-
quests estudis, després dels
treballs de la qual, la Junta de
Govern prendrà una postura
definitiva* abans del 10 dejú- '
liol.

Els alumnes i professors
d'Informàtica, que romanen
tancats al rectorat des de fa
dues setmanes; decidiren di-
lluns no abandonar la tanca-

.- da, car desconfien del resultat
final de la gestió i volen man-
tindre's units mentrestant.
Fins ara els ocupants del rec-
torat acusaven la Junta de
Govern de tancar-se en banda
i de no pronunciar-se davant
d'un problema per a ells tan
greu.

- —L'actuació dels tancats
ha estat intolerable i inquali-
ficable. No es pot justificar
de cap manera que, per una
reivindicació acadèmica,
calgui recórrer a l'òoupació
d'un local públic, a entrar
fraudulentament als despat-
xos del rectorat, a remenar
els arxius, no ós un recurs
vàlid- tenir a la gent de la
Junta de Govern segrestra-
da sense deixar-la sortir, no -
es pot fer cas omís de coac-
cions a la Junta, que t'impe-
deixen prendre qualsevol
decisió; les pintades, a més
d'embrutar tota la universi-
tat, són insultants. Aquesta <
postura no ha fet més que
retardar les accions de la
Junta.

—Però, com es veuen ara
les possibilitats reals del futur
de la Informàtica?

—Cal partir d'una pers-
pectiva d'acord entre |es
tres universitats, compro-
metre'ns a tirar endavant
aquests estudis; nosaltres
estem disposats a fer-ho,
però ens cal aquesta coordi-
nació. . '

—Els alumnes, però, no vo-.
Ien intencions sinó que volen
que s'obri la matricula, no és
així?

—Bé, el que ha passat és
que la Universitat Politècni-
ca, que ós de qui depèn ofi-
cialment la Informàtica, va
anunciar l'any passat que
iniciaria els estudis a partir
de primer curs, la qual cosa
no va fer i, segons sembla,
tampoc pensaven fer-ho -
aquest any. A Bellaterra, els

. estudis s'havien d'anar ex-
tinguint per anar-los passant
ala Politècnica. A la Politàc- .
nica diuen que la Informàti-
ca els costa 30 milions 1 que
a Madrid no els hi volen do-
nar. No ós un problema, pe-
rò, del que costa, sinó de si
ós important o no i de, en
quin grau es necessita a
Catalunya. La carrera ós
prou important com perquè
es faci a l'Autònoma, i ós
per això que s'ha creat la
Comissió perquè ho estudiï.

—Es parla de manca d'au-
tonomia, de pressions de mul-
tinacionals...

—S'han dit moltes coses
completament injustifica-

t bles, jo no cobro de les mul- '
tínacionals. S'ha dit també
que em venia la Informàtica
a en Ferrater, de la Politèc-
nica, perquè ós de.CDC i
així, com que ja tinc a la but-
xaca el PSC i el PSUC, po-
dria ser més fàcilment alcal-
de de Barcelona...

—Així doncs, pot haver-hi
un motiu de fons en la tanca-
da que no es coneix?

—No ho só, no vull dir co-
ses indemostrables. Hi ha,
perd, moltes versions "off
the record"...

—Quants professors hi ha al
departament d'Informàtica?

-N'hi ha uns 28 ó 30,
dels quals només vuit s'hi
dediquen d'una forma exclu-
siva, però, malgrat que la In-
formàtica desaparegués de
Bellaterra, ningú no ha pen-
sat en fer-los fora. Mai no
hem pensat, i això cal
remarcar-ho, en extingir el
departament d'Informàtica.

—També es diu que si el tí-
tol de la Politècnica tindria
menys valor científic que el de
Bellaterra.

—El que sembla que es
tem és que els últims títols
de Bellaterra tindrien me-
nys valor que els de la Poli-
tècnica per tractar-se d'uns
estudis en extinció. Estem*
pendents de l'estudi que
marqui les possibilitats
científiques i tècniques de la
carrera. La Associació de
Tècnics de la Informàtica ha
manifestat que no existeix
diferència entre una possi-
ble Informàtica tècnica i una
de científica; això, però, cal
estudiar-ho. •

—Creu que la tancada dura1

rà tot l'estiu? .
—No crec que hi segueixin

gaires dies. No tenen motiu
com no l'han tingut ni un
instant per fer-ho. Calia un
diàleg, no una tancada. No
ens podem tancar a cada
reivindicació acadèmica. Si
haguessin portat una bona
política, crec que el resultat '

de l'última Junta de Govern
podia prendre's com una
victòria per als estudiants i
professors.

Autonomia, només de
nom

—Aprofitant l'avinentesa,
parlem d'una altra cosa; com
està l'autonomia università-
ria?
. —Doncs no ho só. Hi ha

una actitud del ministeri i
una altra de les forces cata-
lanes, vist que l'Estatut
d'Autonomia va per llarg.
Pot haver-hi una nova llei
d'autonomia universitària o
pot haver-hi Un traspàs de
funcions del MEC a la Gene-
ralitat. Si el govern porta la
llei al Parlament—hi hàn ha-
gut interpel
lacjons sobre el tema, entre
altres, dels Socialistes de

Catalunya i de l'Entesa— no
serà ben segur el més posi-
tiu per a Catalunya. Nosal-
tres demanem que es dema-
ni l'opinió a les universitats
catalanes i que la possible
llei no supediti la línia futura
de la universitat catalana
abans de l'Estatut. Ara, tot
és una incògnita. Jo, mentre
faig el que puc empipant a
uns i altres i això crema. La
normativa legal en l'actuali-
tat és la mateixa que el 20
de novembre del 75, mal-
grat s'hagi aconseguit cata-
lanitzar i democratitzar la
universitat. . •"; --"

—I de l'estatut del profes-
sorat?

—Ja hem aprovat l'estatut
del PN D i el del professorat '
s'espera aprovar-ho el dia "
15, llavors es posarà en
pràctica en el marc que per-
meti la legislació vigent. Les
tres universitats catalanes-
han de constituir-se en pe-
ces per negociar amb la Ge-
neralitat un sol estatut. :

El rector vol veure clar l'horitzó
de la UAB . . .

—Vostè, continuarà al peu
del canó fins al final? "

—El que ós clar ós que no
puc estar tota la vida fent
d'apagafoos. Tinc molta al-
tra feina, i no precisament la
de fer d'alcalde. .. ,

-Ah, no? v ;' N .
" —No. Vull , tornar a.
dedicar-me a la farmacolo-
gia que ós la meva especiali-
tat i que no toco des de que
soc rector. Els càrrecs polí-,
tics crec que han d'ésser per
als polítics, i jo no pertanyo

• a cap partit, ni aspiro a cap
càrrec. Voldria veure l'horit-
zó de la UAB ben clar.per
tornar a la farmacologia.

LLUÏS TORT
XAVIER CAPDEVILA

AL PEU DEL CARRER

Per uns Ajuntaments ben
informats i informadors

Els socialistes dediquem en
el programa municipal una
atenció especial als proble-
mes de la informàtica i l'es-
tadística. Igualment conside-
rem molt important, no sola-
ment la informàtica corri a ba-
se de la participació ciutadana ,
en la fiscalització i control de
l'a,ctivitat municipal, sinó una
correcta, política d'informació
de l'opinió pública i de la rela-
ció informativa amb els movi-
ments urbans en general, més
enllà de les asociacions i enti-
tats ciutadanes de base ter-
ritorial i personal permanent
(associacions de veïs, coope-
ratives, altres entitats).

En el camp de la informàti-
ca i l'estadística, els nous
Ajuntaments hauran de fer
l'imprescindible perquè pu-
guin disposar d'uns serveis
tècnics suficients.

Inicialment, a nivell comar-
cal i propulsades pels consis-
toris respectius, podrien
constituir-se mancomunitats
inter-municipals de serveis, en
estret contacte amb el Con-
sorci d'Informació i Documen-
tació de Catalunya, i el Servei
d'Inspecció i Assesorament de
l'Administració Local, així com
els actuals serveis provincials.
..Tots els municipis de més

de 10.000 habitants haurien
de tenir accés al tractament
informàtic de les seves fun-
cions administratives, comp-
tables, fiscals i estadístiques,
establint-se en aquest sentit
per part de la Generalitat, les
instruccions pertienents per a
la utilització dels centres orde-
nadors adients entre els que
existeixen en l'actualitat. Re-
ferent a l'opinió pública i els
moviments urbans d'opinió i
de lluita, l'Ajuntament haurà
de tenir una política.transpa-
rent

. i de portes obertes. -* '
Cal que els Ajuntaments

reconeguin com interlocutors
vàlids, en principi, tots aquells
moviments (d'alliberament de
la dona, ecologies, de fami-
liars de presos, joventuts, ho-
mosexuals, etc) que sorgeixin
en fases determinades de la
nostra història ciutadana, en-
torn a reivindicacions i proble-
mes, específics. Aquest reco-
neixement i el diàleg obert
oonsecutiu es mantindrà
mentre i tant aquests movi-
ments respectin la legitimitat
dels Ajuntaments democràtics
com a^representants generals
de la ciutadania.

Contra els secrets en la
gestió pública

En tots els pobles i ciutats
de Catalunya, als nous batlles
i consellers se'ls exigirà con-
tactes periòdios amb la prem-
sa i ràdio local i comarcal;
premsa i ràdio que els Ajunta-
ments hauran de considerar
com un patrimoni col·lectiu de
riquesa cultural. Cal posar un
termini a la política de secrets
i confmdencialitat en la gestió
dels afers municipals. Els
Ajuntaments grans han de
destinar recursos suficients a
la informació pública impresa,
regular i entenedora dels as-
pectes més importants de llur
activitat. El secret ós la llei de
la burocràcia; la informació és
la llei de la democràcia.

Es així que veiem impres-
cindible que l'alcalde es sot-
meti periòdicament almenys
un cop cada mes o després
dels plenaris de l'Ajuntament,
a una roda de premsa on es
donin comptes dels temes
tractats, afers aprovats, plans,
programes, etc. Els socialistes

hem de. ser conscients que
una política informativa a fons
equival a donar als ciutadans
la mateixa informació de què
disposa l'Ajuntament, fins i tot
en el cas que es puguin perju-
dicar interessos socialistes, és
a dir, de partit. Poques coses,
doncs, son tan pedra de toc
per aquell que mana com esta*
disposat a assumir la part de
crítica adversa que li cor-
respongui. En aquest sentit,
fornir l'informació a dojo és
important. I cal fer-ho, no d'u-
na manera escadussera o ge-
neralitzada, sinó amb tot luxe
de detalls per a evitar que ma -
pugui ser dit que els socialis-:
tes amaguen el que no convé
que se sàpiga. Això, important
en una ciutat gran, és decissiu
per una política socialista
adient a nivell de pobles.

Finalment, creiem també
molt important promoure l'e-
dició d'una revista d'àmbit lo-
cal que, a manera de tribuna
oberta, publiqui articles, rèpli-
ques i contra-rèpliques, sobre
totes les qüestions més im-
portants de cada poble o ciu-
tat, on no hi manqui, a part de
la informació d'entitats i parti-
culars, les notes dels diferents
consellers i del seu àmbit de
treball (Sanitat, Ense-
nyament, Urbanisme, etc) per-
què ningú ignori quin és el tre-
ball que es duu a terme en ca-
da moment,' en quin grau
d'autonomia, amb-quins re-
cursos es compta, etc. En de-
finitiva, caldrà fer front amb
tota l'energia als darrers qua-
ranta anys de desinformació i
secrets oficials, amb una polí-
tica informativa, clara, trans-
parent i amb una gran dosi d'i-
maginació. '•'*.?• r i***^(•

PAU RIVAL
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Informe municipal: Ulldecona (Montsià)

Alcaldes tan cacics que no els
vol ni la UGD

Ulldecona, situada al Sud de la comarca del
Montsià, prop del riu Sénia, límit natural amb el
País Valencià, té actualment uns 6.000 habitants.
Al seu terme municipal hi ha 5 barriades: Venta-
lles. La Miliana, Sant Joan del Pas, Barri Castell i
Valentins.

Situada a 30 Km. de Torto-
sa i 22 d'Amposta (capital de
la comarca del Montsià), i a
uns 200 de Barcelona. Està
molt ben comunicada per car-
retera i per autopista. Passa el
ferrocarril Barcelona-València,
però degut als problemes en-
tre l'Ajuntament i la Renfe per
uns passos a nivell —i a pesar
de què.un dels carrers porta el
nom d'un "capitost" de Ren-
fé, Alfredo Les— la major part
dels trens no paren.
- És una vila on abunden les
entitats.de tota classe: cultu-
rals, esportives, etc. També hi
ha una emisora de ràdio de

- F.M., i una revista mensual
editada per l'Ajuntament. '
- Ulldecona ha passat en els '
darrers temps de ser eminent-
ment agrícola a tindré una in-
cipient industrialització, crea-
da sobre tot al voltant del sec-
tor del moble, amb uns 500
llocs de treball, i un altre sec-
tor important en la construc-

' ció per les obres de l'Autopis-
ta i que ara a l'acabar-se han
quedat parats. Quant a l'agri-
cultura, els pocs pagesos que-
van quedant s'ajuden, la ma-
joria, amb les granges molt
abundants sobre tot les de
pollastres. A la Cooperativa
Agrícola va" haver-hi una esta-
fa de mes de 20 milions de
pessetes, però tot i que l'ante-
rior Secretari està a la presó,
per sentencia del Tribunal Su-
prem, el poble pensa que les
responsabilitats del fet no han
quedat prou clares..

Ulldecona, que va tindré
9.000 habitants al 1.920, ha
quedat. estancada des de
aquells temps, existint una
forta emigració cap a (es ciu-
tats, i sobretot en els darrers
temps s'ha agreujat pels estu-
diants que al no trobar lloc de
treball la majoria es queden a
Barcelona. En sentit^contrari,
des de fa uns anys, i degut al
moble i l'autopista hi ha un
corrent d'emigrants, sobretot
d'Andalusia.

Problemàtica actual del
Municipi:

. SANITAT: Es nota a faltar
un metge més —actualment
n'hi ha 2— tenint present que
abans els van haver-hi i que
en l'actualitat el nombre de car-
tilles de la Seguritat Social es
molt superior.. Referent als
practicants, a més de l'oficial
que hi ha, creiem que en con-
vindria 1 per cada 2.000 habi-
tants. Els socialistes revindi-
quen una sanitat al servei del
poble, i troben necessari un
Dispensari tant per a la medi-
cina preventiva com per a l'a-
sistencial, i àdhuc algunes fa-
ses de rehabilitació. Respecte
a una Residència per a perso-
nes més grans, ens pregun-
tem com Havent-hi ofertes de
la Caixa de Pensions i possibi-

litats, segons sembla, amb la
Seguritat Social no s'ha portat
a terme, i sospitem si serà que
per ganes de lluir-se alguna
de les parts no s'han trobat els
mitjans adequats. Pensem
que davant d'una obra social
d'aquestes característiques s'-
hagués tingut d'informar i in-
teressar el poble, que quan es
tracta de béns col·lectius, jus-
tificats, sèmpré~respon.

Aigua:

Amb la realització d'un
pou, feta pel consistori actual i
que va motivar les paraules de
l'alcalde: "Ulldecona tiene re-
suelto el problema del agua
para vari os anos", certament
ha millorat el subministre, no
havent-hi restriccions normal-
ment, però sí alguns proble-
mes amb la dosificació del
clor. Ara bé, el que no com-
prenem és com havent-se
pressupostat, a i'exercici de
1.977 la instal·lació d'una se-
gona bomba d'aigua per als
casos d'avaria- (400.000
ptès.), després no s'ha instal-
lat al·legant, que al haver re-
duït el pressupost per culpa
de l'oposició popular a un im-
post, es van tindré,de redujr
les despeses, f en canvi ara in-
fcrma l'alcalde que hi ha un

• superàvit de més de 4 milions
de pessetes. I precisament no
fa molt de temps que tota la
població ha sofert les conse-
qüències d'això al avariar-se
l'única boma que hi ha, i
quedar-se 3 dies sense aigua.

Urbanisme:

Es van pressupostar
240.000 ptes. a l'exercici de
•1.97.7 per al Projecte de Deli-
mitació del Casc Urbà, però
fins ara no s'ha fet, i tampoc el
Pla General d'Ordenació d'Ur-
banisme tot i ser preceptiu el
fer-ho a les Corporacions lo-
cals. En general s'ha edificat
una mica anàrquicament, però
no hi ha hagut abusos ni espe-
culacions remarcables. Sí es
coneix, en canvi, d'una obra
iniciada ara i que sembla va
ser autoritzada per l'Arquiteo-
té municipal amb massa altu-
ra i que després el Secretari
ha fet cümplir la Llei.

La il·luminació dels carrers
és bastant deficient, resultant
Ulldecona i alguns carrers en
especial dels més foscs de la
comarca.

La pavimentació de car-
rers, iniciada en la etapa dé
l'anterior alcalde Forcadell, es

.va paralitzar al entrar l'actual,
tot i que es va acordar en reu-
nions amb els veïns d'acabar,
els carrers que falten.^ Només
es va fer.un "pegat""consis-
tent en tirar una capa asfàltica
a sobre els carrers ja asfaltats,
que va produir avaries en la
conducció de l'aigüa i a més

no se sap ben be qui ho va pa-
gar si la Diputació o el poble.

Ensenyament:

Referent a l'ensenyament
primari, s'han concertat a Ull-
decona a més dels nois i noies,
dels Barris, els dels pobles pe-
tits veïns: Godall, La Galera,
Sant Rafel,~cosa que ha pro-
duit una falta de llocs escolars
que de moment es supleix .
amb aglomeracions a les au-
les i utilització en part del
Col·legi Homologat. Actual-
ment s'edifica una nova esco-
la als terrenys que fins ara
eren jardí de les escoles. L'e-
difici actual es va fer durant
l'etapa republicana, i tot i que
no s'ha conservat no netejat
molt bé, ofereix una estructu-
ra sòlida. Totalment diferent,
es el panorama que ofereixen
les cases dels mestres, con-
truïdes als "triomfals" anys
40, i que estan en ruïnes.

Existeix també un Col·legi
Homologat, on s'imparteix
l'ensenyament del B.U.P., i al
qué acudeixen alumnes de
més pobles veïns.- Conseguint
un nombre superior d'alumnes
el Ministeri es faria càrrec de
les despeses de tot el profes-
sorat amb el conseqüent es-
talvi per als pares. Estimem,
per tant, que deu ser feina
prioritària ~d&í l'Ajuntament -r
present o ,futur— d'interessar
els pobles veïns en
aconseguir-ho, per l'estalvi
que suposa per tots els pares."

Situació de
l'Ajuntament

El règim franquista ha pro-
piciat uns ajuntaments total-
ment antidemocràtics, com el
nostre, amb cap participació
dels ciutadans en la gestió
municipal i afavorint la cor-
rupció i els "enchufes".

Els dos últims alcaldes pro-
venen de l'ala • consevfcdora
del Partit Carií (Oriol, Zamani-
llo, etc). L'anterior, Forcadell,
en la seua actuació com a al-
calde si bé era molt cacic —es
pot recordar que quan algú
parlava no molt bé d'ell, li feia
pujar les escales de l'Ajunta-
ment per a fer-li una amones-
tació, i a més a més va ar-
ribar a batejar el Col·legi Ho-
mologat amb el seu nom— en
canvi va fer força obres, dei-
xant'un cert bon record, però
també molts deutes. Al sortir
d'alcalde es va dedicar a l'alta
política, sent promotor i Presi-
dent del Partido Social Regio-
nalista—una de les Associa-
cions nascudes de la Llei
Arias— que, tot i la molta pro-
paganda que se li feia perT.V-
.E, (potser degut a que un dels
capitosts-del Partit era germà
del José Luis Uribarri), a les
passades eleccions del 15 J.
no va obtenir res, posiblement
à causa de la deserció de Sa-
maranch (pagat "amb" Mos-
cú) a la Concòrdia Catalana, a
la que s'havia integrat .Forca-
dell.- . -

L'actual, Jironi Castell, va
ser "company" de l'anterior al
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principi, però després al
situar-se econòmicament,
gràcies a la ramaderia, es van
separar. Va ser promotor pro-
vincial de la U.N.E. de. Fernàn-
dez de la Mora, si bé després
es donà de baixa: A les elec-
cions del 15 J. va començar
fent propaganda descarada
d'A.P. ••••— cosa perfectament
lògica— si bé després ho va
negar. Sembla que també es
va arrimar a la U.C.D. per mit-
jà dels seus advocats Jiménez
de Parga i Faura, però al estar
tan "cremat" no els va inte-
ressar el seu ajut. Les seves
accions s'han vist reflexades a
la prensa amb freqüència. Van
ser famosos al seu dia, els
grans "tiberis" als que invita- '
va . a "autoridades y jerar-
quías" i pregoners tan ilustres
i "progrés" com en Pelayo
Ros, Asis. y Garrote, etc.

Menció apart mereix l'opo-
sició popular a un Impost de
Prestació Personal i de Trans-
ports —el PSC recollí 400 si-
gratures en contra— que, des-
prés de, les eleccions, va moti-
var la seua supressió, i la con-
seqüent reducció del Pressu-
post amb 2 millions de pesse-
tes, que era l'import de dit \m-t

post. Doncs bé, a l'últim nu-'
mero de la "seua" revista l'al-
calde "sabedor de su pròxima
sustitución" notificà als véins
"que deja bien saneado el era-
rio municipal", ja que, segons
diu "no va con su forma de ser
e1 dejar escuàlidas las arcas
minicipales con lo que crearia
problemas a sus sucesores
mientras, ellos, podrían lucirse
con màs realizaciones". Els
socialistes, a més d'agrair-li

tan "altruista" manera de pro-
cedir, creuen que —tenint 4
milions, segons diu— seria mi-
llor solucionar ara els greus
problemes pendents: bomba
d'aigua, il·luminació, pavimen-
tació de carrers,, residència•
per a persones grans etc. i que
la seua realització no pensem
que sigui un lluïment sinó un
servei.

Quant als consellers, el seu
principal error va ser que van
ser elegits per i per a no
oposar-se, i per tant quasi
sempre van accedir a la volun-
tat del alcalde, fos que fos. El
procés de creixement econò-
mic dels últims anys, ha facili-
tat a la corporació els mitjans
necessaris per a poder adop-
tar una postura més "moder-
na" enfront dels temes locals.
Al Teatre Municipal, concreta-
ment, amb l'alcalde actual —
que és el Jesús de la Passió
d'Ulldecona— es van invertir
en obres de reforma i repara-
ció del local xifres molt gro-
ses, que ho està molt clar com
s'amortitzaran.

Els socialistes, arrelats al
poble —com demostren els re-
sultat del 15 J. amb un 43%
del vots— volen exposar aquí
els sentiments del poble res-
pecte a les carències actuals i
a causa dels abusos de poder.
Els socialistes consideren el
municipi com cèl·lula bàsica
de la democràcia i es propo-
sen portar a terme una políti-.
ca basada en el principi auto-
gestionari que suposa conferir
la màxima capacitat de deci-
sió i participació al poble en la
vida política, sindical i econò-

S.U.
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L'HORA DEL TREBALL . .
• Í M M M É I Í H Í L'expedient de Faema nova ser una crisi, va ser una enredada

Això és el pa de cada dia
Si anem a un bar qualsevol de l'Estat espanyol a

prendre un cafè, tenim un cinquanta per cent de pos-
sibilitats que l'esmentat cafè hagi estat fet en una
cafetera de la marca Faema. Amb això volem dir que
aquesta marca és de les més potents del sector.

El seu volum de vendes ha anat creixent des de
les 12 màquines mensuals que fabricaven als inicis
de l'empresa, l'any 1956, fins als estocs actuals,
que serveixen de justificació per a l'expedient de
crisi que va presentar l'empresa fa uns mesos.

Amb aquest expedient, es pre-
tenia suspendre els contractes de
treball a 123 treballadors—dels
350 que hi ha a l'empresa—, per
un temps de tres mesos.

L'"amo", un dels 35
capitalistes més
importants

Els directors d'aquesta empre-
sa estan encapçalats a la Presi-
dència pel senyor José Luis Bru-
na de Quixano, que és el presi-
dent del Fomento del Trabajo de
la Zona Franca i que, segons la
revista deV Fomento de la Pro-
ducción, és un dels 35 capitalis-
tes més importants del nostre
país; segons la mateixa revista,
té influències en nombroses em-
preses, a més de Faema. Vegem-,

ne alguns exemples: Sadema i
Faema cafè SA, que tenen con-
sells directius coincidents amb el

. de Faema; Dibasa, el President
• de la qual és un director general
de Fàema, SA; Icetime, que té el
mateix President que Gaggia —la
més important competidora de
Faema SA—, i uri .vocal que tam-.
bé ho és de Faema SA. Ja per
acabar, fóra interessant de veure
quin és el consell de Faema: Pre-
sident; Bruna de Quixano, Sots-
president, José Masana Julià, i .
conseller delegat, Luciano Corsa-
nini.

Com és fàcilment comprova-
ble, la situació de Faema SA,
amb tants bons aliats dintre del
mateix sector, sense comptar
amb. els de fora, no podria
qualificar-se com una situació fu-
muda. El nivell de vendes —la

mateixa empresa, ho va
reconèixer— era òptim, exportava
gran part del que produïa i, a
més, oferia un alt nivell tècnic en
els seus productes.

Anteriorment, i per promocio-
nar les màquines de cafè auto-
màtiques, de les que s'instal·len a
les oficines i les empreses, Fae-
ma SA i Faema de Mílano —
l'empresa mare— decidiren d'ins-
'tal·lar una empresa per a la tor-
refacció de cafè, que es va.dir
Faema cafè SA. L'empresa mare
tenia el 75% de les accions de la
torrefactora, però, a principis de
la dècada, la mare va fer aigües, i
els d'aquí es varen veure obligats
a fer-se càrrec ideïs deutes, si no
volien perdre la inversió.

La vaga del 75 encara
cueja

À les negociacions, la patronal
adduïa que la mala situació eco-
nòmica de l'empresa s'havia pro-
duït, en gran part, per una "vaga
il·legal" que els treballadors du-
gueren a terme l'any 75 i que du-
rà 75 dies. Els arguments de la
patronal pretenien que. aquella
vaga desarticulà el difícil equilibri
en què es movien després del
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Les va/les de fora amaguen la vergonya de dins.
(Foto Carles Esteban).

crack de l'empresa italiana. No
obstant aquesta situació, les ven-
des al mercat interior es pogue-
ren , mantenir, i passaren d'una
facturació de 140 milions, l'any ,
76, ais 220 milions, l'any 77.

Tots aquets fets coincidiren i
provocaren en l'empresa necesi-
tats financeres i manca de capital
líquid. Aquesta manca de capital
líquid que es venia arrossegant,
la van presentar com a excusa;
tant és així que van arribar a deu-
re als treballadors unes 12.000
ptes é cadascun, de l'augment
aprovat en el conveni. L'argu-
ment és clar: "Si no trobem f i -
nances a l'exterior, cal buscar-les
a l'interior"; com \ doncs rescin-
dint els contractes, deixant de
pagar la seguretat social i els sa-
laris... la qual cosa els represen-
taria un crèdit sense interessos
d'uns 16 milions aproximada-
ment.

Les indemnitzacions per acomiadaments improcedents

Molts milions en dansa

Fins aquí els arguments em-
presarials; aquests... arguments
van ser desmuntats un a un per
l'informe presentat pels treballa-
dors. Ni els estocs eren tan im-
portants com afirma la patronal,
ni la vaga tingué unes repercu-
sions tan greus, car les hores per-
dudes foren recuperades física-
ment el mateix any. És precisa-
ment això el que va fér dubtar de
les intencions de la patronal.
, Per què els 123 treballadors

afectats per l'expedient perta-
nyien tots a la cadena de produc-
ció? Per què els treballadors de
les oficines havien de fer hores
extres? Per què, el 14 de març,
La Vanguardia publicava un
anunci de Faema SA demanant
gent amb bona presència per en-
trar a treballar a l'empresa? Per
què, fins abans de les darreres
vacances d'estiu, s'estaven fent
fins a 60 hores extres mensuals, i
de cop i volta tot eren stocs?
Per què va anar augmentant la
repressió, fins impedir que un de-
legat es comuniqués amb els,
seus companys en hores dé tre-
ball? Per.què van deixar a molts
treballadors sense fer res en tot;
el dia, abans de guanyar l'expe-
dient?

"Podem dir que-en els casos
d'insolvència i "manca de liqui-
desa" de les empreses deudo-
res de salaris o indemnitza-
cions, els treballadors tenen el
dret —reconegut en diverses
normes positivitzades des de
l'any 1963 fins aquesta data—
de reclamar-les i percebre-les
ja sigui en concepte de presta-
cions complem entones d ava nt
l'Institut Nacional de Previsió,
o bé en concepte de garantia o
anticip amb càrrec al Fons de
Garantia Salarial administrat
pel Ministeri de Treball".

';• Amb aquest paràgraf, extret
de l'informe que la coordinadora
d'advocats laboralistes de-
Catalunya ha elaborat per pre-
sentar als organismes compe-
tents, queden resumits els pro-
blemes més greus que en
aquests moments tenen plante-
jats els advocats en la seva de-
fensa dels treballadors. La coor-
dinadora de laboralistes formada
per representants de totes les
centrals sindicals així com els di-
versos despatxos independents,
té molt clar que només amb la

sortida a la llum pública del pro-
blema i la mobilització conse-
qüent serà posible el trobar solu-
cions satisfactòries per a tothorh.

L'Estat pagava, però ara
no

Anem al fons de l'assumpte.
Resulta que fins la separació del
Ministre de Treball i del Ministre
de Sanitat, quan Magistratura
declarava un acomiadament im-
procedent i es demostrava la in-
solvència de l'empresa, l'Estat es
feia càrrec de pagar les indemnit-
zacions corresponents, però al
separar-se ambdós ministeris es
produeix una confusió de fun-
cions, més fictícia que real, i re-
sulta-que cap dels dos organis-
mes es vol fer càrrec d'aquesta
responsabilitat/El 4 de març del
1977, el Ministeri de Treball crea
el Fons de Garanties Salarials per
el manteniment del qual es crea
un fons de solidaritat interem-
presarial, que consisteix en una
quota a pagar per les empreses.
Paral·lelament continua subsis-
tint l'Institut Nacional de Previsió

depenent de la Seguretat Social i
per tant del Ministeri de S ari i tat.

Un cop produïda la divisió en
els dos organismes resulta que el
FGS diu que, per pagar, tant la
sentència com la declaració d'in-
solvència han de ser posteriors al
1 de març del 77 mentre que
l'INP diu que per pagar ell la in-
solvència ha de ser anterior. I si-
gui com sigui el FGS només abo-
na la quantitat de tres mesos dei-
xant la resta a l'INP que no ho
paga. En definitiva eLque surt
perjudicat de tot aquest embolic

; és el treballador que va aconse-
guir un acomiadament improce-
dent amb una bona indemnitza-
ció i ara resulta que es queda
sense res. Davant d'això l'única
alternativa amb què es troben els
advocats és la de presentar; re-
curs, però sense saber gaire a qui
denunciar, a l'INP o al FGS i amb
la possibilitat de no saber resul-
tats fins passats dos o tres anys.
És per això que el dissabte dia 10
han convocat una assemblea
amb tots els afectats per a pren-
dre una decisió. Es dóna la cir-
cumstància que mentre a Barce-
lona ens trobem amb tots

L'INP i Treball cara a cara, però jo no pago. (Foto Tomi).
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aquests greus problemes, a Ma-
drid no en tenen cap perquè les
indemnitzacions es paguen totes.
Serà que el Delegat de Treball és
d'Alianza Popular i vol empre-.
nyar el govern?.

Potenciar els expedients
de crisi

És evident que aquestes des-
connexions no són fruit.de malen- .
tesbs, sinó d'un enteniment mas-
sa clar. Vegem. Quan en una em-
presa es declara l'expedient de
crisi i és aprovat per Magistratura
els treballadors cobren una in-
demnització que en aquest cas sí
que se'ls abona. Expedient, sí co-
bren; acomiadament improce-
dent, no cobren. Expedient, in-
demnitzacions.baixes; acomiada-
ments improcedents, indemnit-
zacions altes. Seguint el fil s'ar-
riba a la conclusió no gens ar-
riscada que. el que pretén el go-
vern amb aquestes mesures és
que els treballadors no s'oposin
als expedients de crisi com han
vingut fent ara, car és la única
manera de cobrar segur. . _

Els casos cada dia son més
nombrosos. Als treballadors de
Battenfeld que són un centenar
se'ls adeuten vora els cent mi-
lions de pessetes, i encara que no
se sàpiguen xifres oficials, el gjo-
bal pot anar ben bé a uns cinc o
sis mil afectats i a unes xifres de
centenars de milions de pesse-
tes. Solucions?, algú ha apuntat
la posibilitat de demanar Dele-
gats de Treball d'AP, de totes-
maneres esperem que no sigui
l'única, i que la mobilització
aconsegueixi el que no han pogut
les lleis, que tothom cobri allò
que se li deu.

J.'M'.S.

Massa interrogants sense
resposta

Són massa els interrogants
que havien de resoldre els treba-
lladors i els tècnics de la UGT
que estudiaren el cas. Fins al mo-
ment, l'única sortida possible
creuen que seria que la patronal
pretengués reconvertir l'empre-.

' sa, i passar a ser una empresa de
producció a una empresa de co-
mercialització de productes.

Malgrat tot, la Delegació de
Treball va fer cas omís de les
queixes dels treballadors i con-
cedí aquest expedient de regula-
ció d'ocupacions, que va perme-
tre l'empresa de deixar sense fei-
na durant tres mesos —abril,
maig i juny—, 99 treballadors,
dels 123 que havien demanat
inicialment.

D'altra banda, després del ju-
dici per l'expedient, i també des-
prés que els treballadors presen-
tessin el corresponent recurs, va
arribar el conveni, que la patronal
no va voler negociar. La patronal
es va negar en rodó a seure amb
els treballadors i els tècnics
d'U GT. •
. Quan falten només unes set-
manes per acabar els tres mesos
de la regulació, els treballadors
temen la possibilitat, massa pro-
bable, per cert, que, la patronal
demani una pròrroga d'uns me-
sos més de duració de l'expe-
dient. " ; '• -

Paral·lelament al creixent te-
mor dels treballadors, la patronal
se sent més valenta que mai, i ha
acomiadat dos treballadors. ~

Qui sap com ha d'acabar
aquest afer? . - • '

. ERNEST BLANCH



L'Albert Fina, una història viscuda "Des del nostre despatx

^Uriràdvocat que fa
balanç

. L'HORA DEL TREBALL

L'aparició al mercat del llibre de l'Albert Fina,
"Des del nostre.despatx", representa una aporta-
ció valuosa a la reflexió de la història del movi-
ment obrer català dels anys de la dictadura. Im-
mers en la feina d'advocat laboralista, l'Albert Fi-
na ha viscut moltes de les lluites més importants
que ha protagonitzat, durant els anys de la dicta-
dura, la classe obrera,del nostre país.

Lògicament, en el llibre no
hi manca una reflexió crítica
sobre les CCOO i el PSUC
—partit i sindicat on l'Albert Fi-
na i la seva dona, Montserrat
Avilés, .han militat durant vuit
anys—, i ha donat peu a més
d'un per qualificar Albert Fina.
com el Jorge Sèmprún de les
CCOO. Qualificatiu, em sem-
bla a mi, aventurat, Albert Fi-
na enfila l'agulla de la seva
crítica a les CCOO i al PSUC,
des de la seva òptica de vuit

' anys de militància activa, en-
vers el paper depenent d'a-
questa central respecte al
PSUC, "fins al punt —diu en ei
llibre— que un bon nombre

, dels seus dirigents ho són al
mateix'temps de l'organitza-
ció política comunista, con-
vertint l'organització sindical
de CCOO en una corretja de
transmissió del partit".

Cap a l'any 75, en què les
CCOO participaren en les
eleccions sindicals al vertical,
es comença a produir una dis-
cussió en el seu si respecte el
paper que havien de jugar els
organismes unitaris dels tre-
balladors en les negociacions
amb la patronal. L'Albert Fina
i d'altres,-com Isidor Boix, de-
fensaven en potenciar al mà-
xim aquests organismes com
a mètode idoni per arribar a la
unitat sindical. Aquesta postu-
ra també era defensada pel
PSUC. "Això no obstant -d iu
Albert Fina—, i per influències
marginals al PSUC —em refe-
reixo concretament al PCE—
s'aconsegueix aparentment
apagar aquest corrent unitari,
treure-li el suport". De resul-
tes d'aquesta discussió, l'Isi-
dor Boix fou separat de tots
els seus càrrecs, i, posterior-
ment, l'Albert Fina abandona-
ria ambdues organitzacions.

Una família religiosa

En el seu llibre, l'Albert Fi-
na fa balanç de la seva vida.

Provinént d'una família "pro-
fundament religiosa", educat
en els jesuïtes del carrer Casp,
que es dirigien a ells dient

. "Vosotros, futura clase diri-
., gente del país...", va comen-

çar a connectar amb sectors
esquerranistes arran de la se-
va estància al servei militar.

; La famosa vaga de tramvies
< de l'any 51. Ji va deixar una

imatge gravada que el va
"perseguir durant molts dies".

Malgrat les pressions en
sentit contrari, Albert Fina
sent la necessitat de dedicar-
se a la defensa dels interessos
dels treballadors i, en lloc de
fer les oposicions a notaria .
com seria desig de son pare,
es posa a treballar al despatx

- laboralista d'Antonio Cuenca,
únic despatx d'aquest tipus
existent en aquells moments a
Barcelona.. D'aquesta època
—anys 50— seria el moment
en què coneixeria Montserrat
Avilés, la queseria la seva do-
na i companya de feina durant
tots aquests anys.

Abans d'entrar al PSUC,
passarien, com tants d'altres,

i a militar al Frente de Libera-
ción Popular (felipe). "Durant
aquells anys - —recorda
l'Albert- (1960-1962), el FLP
es va estendre arreu de l'Estat
espanyol i tenia un gran pres-
tigi als mitjans intel·lectuals
de tota Espanya. Els "felipes"
vàrem participar de manera

- molt activa à les nombroses
vagues d'aquells anys, princi-
palment a la que es produí a
Astúries, el 1962". De totes
maneres, i com diu l'Albert,
dintre el felipe hi havien
"molts intel·lectuals i profes-
sors, la majoria dels quals
pertanyien a la petita burgue-
sia.-Pràcticament no hi havia
obrers".

Davant la poca ajuda que
en aquells moments dóna el
sindicat vertical en tot el refe-
rent a les qüestions d'ajuda
judicial, a partir dels anys sei-
xanta comencen a treballar i a

t

proliferar els despatxs labora-
jistes. Noms com els de Riera
Marra, Àlvar Agustí, Francesc
Casares, Solé Barberà, Gil
Matamala, Semir, són recor-
dats en el llibre del Fina. L any
60 obren el primer despatx
a Mataró, "una cambra per
300 pessetes al mes que ens
va cedir una dona a qui portà-
vem un cas de separació ma-
trimonial". A mesura que el
moviment obrer anava crei-
xent en conflictivitat, les ne-
cessitats d'aquests despatxos
anaren creixent. Es així que
obriren d'altres vdèspatxos, al
Baix Llobregat, a Barcelona,
etc.

Paral·lelament,' comença-
ren a viure les primeres grans
lluites obreres.- Les lluites
obreres i populars de Mataró,
les^del "cinturón rojo" etc.
"Els primers clients —explica
l'Albert— del Baix Llobregat
van ésser, treballadors de
l'empresa Pirelli, amb els
quals, des d'quell dia, hem
mantingut estreta relació i en
molts ' casos una veritable
amistat". -

Tot al llarg del llibre, l'Albert
Fina recorda les constants
lluites obreres en què es varen
veure implicats, la Maquinista,
la SEAT, .Harry. Walker, així

' com innombrables procesos,
tant militars com del Tribunal
d'Ordre Públic.

La policia al seu
despatx '

"El dilluns 13 de desembre
de-1971, la Brigada. Político-
Social va entrar al nostre des-
patx. Aleshores, el despatx era
al carrer Bailèn, en la cruïlla
amb València. La policia, que
portava la corresponent auto-
rització, tractava d'assaben-
tar-se i investigar sobre l'exis-
tència de possible propaganda
comunista i de CCOO". Fou
així que Albert Fina anà detin-
gut a la comissaria de Via

"Molts dirigents de CCOO ho són alhora del PSUC"

Laietana. Una primera expe-
riència que no seria pas la
única. En el llibre també s'ex-
plica la famosa detenció dels
113 de Maria Mitjancera, en
la qual Albert Fina i la Mont-
serrat Avilés també caigueren.

Tot plegat, aquest llibre fa
un repàs dels trets més impor-
tants que han caracteritzat la
història-del moviment obrer i
de la resistència antifranquis-
ta durant els difícils anys de la
dictadura. Història que l'Al-

bert ha acabat d'adobar amb
una recopilació —al final del
llibre—, de nombrosos docu-
ments, ara ja, històrics. Dili-
gències esteses pels jutjats,
retalls de premsa, etc, docu-
ments tots plegatsque donen
un bon punt final en aquest lli-
bre escrit "Des del nostre des-
patx".

JOSEP M a

SERRA

L'any 71, la policia entrà al seu despatx. (Fotos Tomi Sòcies).

Cherchez le liberal"
. Els déus em guardin de menysprear el pa-

per que grups liberals han fet, inclús dins i
contra el franquisme, en termes de defensa
de les llibertats individuals bàsiques. A Euro-
pa, encara hi juga, bé que en unes propor-
cions reduïdes.

El que m'ocupa, d'acord, amb l'enunciat
d'aquesta secció, és l'arrelament d'aquesta
ideologia cap a la base econòmica de la so-
cietat: Necesàriament, la més àmplia llibertat
d'empresa .privada, "sacrosanta" iniciativa
particular, mercat llibérrim (encara que sàpi-
guen que la concentració hi és, "creuen" en
combatre-la), el contracte, el més individual,
al bell mig, sector públic sota sospita siste-
màtica (però no els marges comercials abusi-
vament concertats), impostos, els justos... tot
això és precís per a garantir llibertats i benes-
tar tal com ho entenen.

Des d'Adam Smith a Hayek, pot ser un eix
de pensament què —no exagerem— presenteu
sempre amb alguns correctius en vistes a la
circumstància i a la parròquia. Però, més di-
rectament liberal econòmic, és aquell tipus
que accentua "que Catalunya l'han feta els
seus dinàmics botiguers", o que et diu que, a -
Anglaterra una de cada tres persones actives .

és funcionària! (i quasi plora, de cor, eh!), o
que amb llibertat de salaris ^acomiadament,
tot arreglat (s'entén excepte l'obrer).

Són uns xicots que acostumen a fer un
cert goig, tenir un cert "charme": ^Compara-
reu el Garrigues amb l'Abril? ^0 el Schwartz
—intel·lectual liberal i prometedor— amb el
Guerra? 0, sense anar tan lluny, i elTrias amb
el Pujol? (Alavedra-Roca n'és una excepció)
Tot parlant de planta, és clar, els caps llibe-
rals solen tenir una bona casta burgesa (o
aristocràtica, com, en cert sentit, l'Areilza), a.
part dels dos ronyons ben coberts, evident-
ment. Passeig de Gràcia-Diagonal és un lloc '
reconegut on es crien prous lliberals-
financers. . -

Però el que més m'interessava subratllar
ací és que aquesta mena de doctrinaris, p.e.
economistes, són enemics naturals del socia-
lisme. Més que els socialdemòcrates o con-
servadors pactistes, per la senzilla raó que
creuen encara més en el capitalisme. Cal
marcar-los de prop. Sobretot en termes que en,
el sistema econòmic de què parlen, no exis-
teix al món.

J. ROS HOMBRAVELLA
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L'HORA DE TOT

Argentina
des de

lluny

1 Tothom diu que per a Espa-
nya ja està tot llest. Ho va es-
tar el dia que Porta decidí tor-
nar a omplir de milions a Ku-
bala. Quan es barregen tants
milions i les coses es fan ma-
lament, és que hi ha altres in-
teressos barrejats.

Espanya jugava bastant bé
la primera part,- superior, a
Àustria, malgrat l'astorament
de la defensa i el gol en con-
tra, quan ès dominava. Eren.
uns altres els canvis que s'ha-
vien de fer, i nó el de Cardeno-
sa, el millor jugador que té
avui l'equip seleccionat, ni
probablement el de Rexach.

Posats a qualificar, no ens
parem en barres. Es incom-
prensible, no la titularitat, sinó
la selecció de Rubén Cano, el
Pitjor jugador de la selecció i
d'altres contrades.

No estem gaire d'acord
amb els diners que exigiren
els seleccionats per arribar nò
sé on en els resultats. Proba-
blement, si exigíssim explica-
cions a Porta, que va ser qui
va accedir a les seves preten-
sions, ens podria dir que no hi
havia risc de perdre'n gaires
amb l'equip que. portàvem.
Porta, Porta..; El que sí s'hau-
rïà d'haver acordat en accedir
a les primes exigides són unes
contra-primes que ara haurien
de pagar els jugadors, abocats
al darrer lloc. A les verdes i a
les madures.

De tota manera, d'una cosa
podem estar tranquils. Ara, l'-
honor d'Espanya ja no està en
joc. El de Catalunya, tampoc,
malgrat els cinc seleccionats
d'aquí. L'únic català és Re-
xach i després del "canto a
Núnez" se'ns han refredat els
entusiasmes.

Amb tan poc assaig de de-
mocràcia, l'equip fet pels ma-
teixos d'abans, Porta, Kubala,
Ramírez, etc. <> Haurà rutllat
millor (?) davant els brasileiros
que encara estan en una me-
na de franquisme? ^0 tampoc
no han anat bé les coses? No
deu ser culpa de la democrà-
cia, sinó de tan malament
com ho fan tots, directius,- se-
leccionador i jugadors.

Al Brasil sí que deuen estar
veient el seu prestigi en dubte.
(Escrivim després de l'empat
amb Suècia). S'han recuperat,
ja? El problema dels països
amb dictadura i forta afecció
al futbol és que s'hi juguen
massa cada vegada.

L'Argentina, què? Creiem
que se n'ha parlat molt, amb
el boicot sí, boicot no, dels
presos, detinguts i desapare-
guts. Ja ens explicaran, els qui
hi han anat, alguna cosa del
que s'ha pogut endevinar. Pe-
rò, almenys' el món és més
conscient del que passa a l'Ar-
gentina.

SOCA

Els Cheyenes, els Gatos Negros, els Sirex i els Mustang al Palau d'Esports

Al "cocodrilo" li va
caure la llagrimeta

La Margarida tenia un serrallet negre com tot el ca-
bell llarg dels seus quinze anys. Tenia un somriure com
no n'hem vist mai més cap. A casa ens feien rentar les
dents tres cops al dia —jo sempre he pensat que és per
culpa de tant rentar-me-les, les dents, que ara les tinc
quasi totes corcades— i ens feien anar al barber cada
setmana. A taula no es podia parlar de gaires coses.
Ens hagués agradat... Per exemple, veure com el pare i
la mare morrejaven, haver-los sorprès un dia. Calia tre-
ballar moltes hores per cobrar un sou de misòria: no-
més érem aprenents à la fàbrica. I això també era poc
valorat. 1 ,

Van aparèixer els conjunts de
música moderna. Eren una gent
nova, que es vestia d'una altra
manera, que actuaven'l tu hi po-
dies anar i cridar tant fort com
vulguessis. Les notes pujaven les
faldilles més amunt de les c intu-
res i ensenyaven tímidament els
genolls. Nosaltres estiràvem i es-
tiràvem el poc cabell que teníem
intentant que ens cobrís les ore-
lles.

Anàvem a les matinals del Pa-
lau d'Esports i es produïa l 'en-
canta. Allí es cridava fort, molt
fort, ens esbravàvem de tota l'es-
túpida realitat que ens envoltava
cada dia. Allí es van llançar els
primers rotllos de paper higiènic
en públic. Un rotllo de paper h i -
giènic llançat des de general al
pati dè butaques trencava més
motllos que molts propòsits i pa-
raules. Portàvem campanes, p i -

tos, tot. I allí, en el món merave-
llós del Palau d'Esports, com-
preníem/vam comprendre, que el
món, la vida, podien tenir un altre
sentit.

Tot. allò va ser una veritable
revolució i, à més, espontània,
sense programes, ni discussions
de taula. Va néixer perquè havia
de néixer. Ves per on, els horte-
res del país —llavors ser hortera
era, és clar, progressiu— estàvem
portant una revolució, encara que
cap de nosaltres en fos gaire
conscient. No n'érem, ni falta que
ens feia. ,

Aquells conjunts, amb les se-
ves cançons, deien tot el que no-
saltres no gosàvem dir-li a la
Margarida. A ritme de rock i amb
els conjunts li dèiem que l'esti-
màvem, que no ens deixés, que
no l'oblidaríem mai, i que ja /
l'havíem obl idat . .Tot amb els

conjunts. Ells fins i to t ens van fa-
• cu i tar ies nostres primeres rela-

cions sexuals. No podré oblidar
mai que un dia, mentre els Mus-
tang cantaven "Ma v ie" eh una
discoteca d'Horta on jo anava a
ballar, lluitant amb la força que
feia la meva balladora perquè no
m'ha apropés, se li van doblegar
els braços potser perquè, per f i ,
havia perdut la por a acostar-se, i
jo, fet un sac de tendressa, vaig
fruir l'amor per primera vegada
amb una mossa.TM bell mig d'a-
quella discoteca, vaig agrair una
vegada més als conjunts el que
estaven fent de mi. •• '•:

Han passat més de deu anys.
Han actuat al Palau d'Esports en
dues actuacions —n'ban dit
revival-els, Cheyenes, els Gatos
Negros, els Mustang i els Sirex.
És clar, hi he anat. Li he pres un
mocador molt llarg a la mare —
per allò de seguir la tradició: n'hi.
havia pres tanta de roba, a ja ma-
re, per anar a les matinals!— m'-
he posat un mono —qui ens havia.
de dir que un dia fins i tot ens po-
saríem mono I—, m'he rentat el
cap i els cabells m'arriben fins a
l'espatlla. M'he mirat ar mirall
abans d'anar cap al Palau d'Es-
ports i m'he di t : nano, vam gua-
nyar, ens n'hem sortit. I m'he fet
gràcia.

El que han estat aquests dos
dies al Palau d'Esports no ho só
explicar. Els conjunts han cantant
els que cantaven llavors i el pú-
blic, el de llavors i el nou conta-
giat pel de llavors, ha ballat, ha
dit, ha cridat, s'ha manifestat tal
com érem. Com som.

He vist abraçades com feia
temps que no veia, matrimonis
joves que hi han portat les criatu-

res —si jo n'hagués tingut, de
criatures, també les hi hagués
portades—, l'emoció en alguns
moments ("Has de ser mi mujer"
dels Sirex, "Ma v ie" dels Mus-
tang) ha fet plorar sense amagar-
nos-en. "Home, no et posis

; a ix í l " , ens han dit. " I que passa
home, i què passa?". Jo m'he
quedat afònic de dir gràcies als
conjunts. " '..','- <
- Aquests dies he vist s u à r * ^
músics com hò'els havia vist suar
mai. Tot ha estat com un somni,
per a recordar que seguim aquí,
essent els mateixos, que els can-
vis només han estat a nivell for-
mal, però què el cor és el mateix.

Aquella revolució d'horteres
de barri ja no hi ha qui la pari. .

En acabar, tots els músics han
pujar al escenari i els Cheyenes,
els Gatos Negros, els Mustangs i
els Sirex han cantat alhora allò
de "hasta luego cocodrilo..." -'-•

Fin sempre i gràcies, ye-yés de
l'ànima. ' ' ~.

LLUÍS CROUS

Multinacional campanya de relacions públiques i propaganda pro Videla

Un milió de dòlars per canviar el rostre
- Mentre es disputava la prime-

ra ronda de partits en el Campio-
nat Mundial de Futbol, arribava a
la nostra redacció un document
fred, intel·ligent, terrible: les 151
planes que corresponen a l'infor-
me "Burson-Marsteller" sobre
l'Argentina. Un informe d'encàr-
rec personal, del general Jorge
Rafael Videla, president de la
Junta Militar, a la coneguda
agència nord-americana de rela-
cions públiques. L'estudi, destre i
"professional", li costava, a Vide-
la, un milió de dòlars, el seu ob-
jectiu no essent un altre que ven-
dre al món una imatge de l'Ar-
gentina que estigués, lluny de l'ú-
nica realitat: 15.000 presos polí-
tics,-el mateix nombre d'assassi-
nats i prop de 20.000 desapare-
guts, amb una taxa d'inflació del
13 per cent i amb unes cotes d'a-
tur estremidores.
' Malgrat tot, el general Videla
vol vendre al món la imatge de
l'Argentina, illa de pau on no pas:

sa res, i d'un govern que garantit-
za la seguretat dels seus ciuta-
dans. La venda del producte,
quan la realitat n'és tant lluny, no
és obstacle perquè la combina,
espectacular, de "Burson-
Marsteller" es posi en marxa, a
través de les seves oficines, de
Nova York, Washington, Toronto,
Tòquio, Londres, Brusseles, Ams-
terdam i Bogotà. En la introduc-
ció del programa estableixen ja
els seus objectius: "és evident
que ei govern de Videla ha de
projectar una imatge progressis-
ta i estable, a" través del món".
Però també diuen que "río hi ha
res de misteriós en un programa
exitós de relacions públiques. El
grau d'impacte aconseguit en
termes d'assolir i excedir els ob-
jectius establerts ós directament

proporcional a allò que es posa
en el programa a mesura que es
desenvolupa i quan es duu a .ter-
me. Un hom no pot construir un
automòbil de luxe "Rolls Royce"
amb peces i materials de qualitat
inferior; de manera semblant, ,un
hom no pot crear un positiu im-
pacte mundial per a l'Argentina
sense una informació i una coo-
peració destacades". El progra-
ma de relacions públiques és en-
focat per a tres grans categories
professionals: -

Els qui influencien el pensa-
ment, la qual cosa . inclou la
premsa, els funcionaris del go-
vern \ els educadors. És impor-
tant notar que aquí no s'aborda
com un conducte per a transme-
tre missatges específics, com és
el cas usual, sinó, més aviat, com
a auditori, una fita en ell mateix.

El qui influencien les inver-
sions, la qual cosa inclou la gent
clau en els bancs i en les socie-
tats comercials, els oonsellers
d'inversió, els funcionaris del go-
vern que s'ocupen del comerç in-
ternacional, els empresaris i, els
consultors d'administració.

Els qui influencien els viat-
ges, la qual cosa inclou els
agents de viatges, els escriptors
sobre viatges, el personal de les
aerolínies i els operadors de gi-
res.

Per a no allargar-nos excessi-
vament en el que és un dens, in-
forme, analitzaren el pla dedicat
a la premsa. Concretament, el pla
d'actuació s'estableix a partir de
les capitals de la "Burson-
Marsteller", abans esmentades,
però ja en l'àmbit de tota la na-
ció. El programa dóna una llista
de publicacions i una relació dels
periodistes, així com de colum-
nistes i editors, amb els quals és

possible de connectar per les se-
ves, posicions, conservadores o ..
centristes, excloent curiosament
els més responsables o progres-
sistes. Per a la campanya amb
els periodistes, hom ha pensat en
la invitació personal per conèixer
l'Argentina (fóra millor dir l'Ar-
gentina que a la "Burson" i a Vi-
defa els. interessa de divulgar),
amb la companyia constant d'un
publicista com a informador.
*-. Les visites, segons diu l'estudi
de relacions públiques, amb una
recepció a l'ambaixada argentina .
per a cada periodista o per a ca-
da grup de periodistes, abans de
viatjar a Buenos Aires. En ar-
ribar, serà necessari un "comen- .
çament informal", que,continua-
rà amb una altra reunió de dife-
rent caire amb el secretari d'In-
formacions, que haurà de posar'
de manifest que ha estat inclòs .
temps perquè els periodistes es
trobin en llibertat de seguir histò-
ries d'interes, per anar de com-
pres, fer turisme... Als periodistes
se'ls subministrarà un curat '
equip de material elaborat per
l'agència. Els elements clau de la
visita seran; , . " . • . ' .

a) una gira ciutadana, accen-
tuant les atraccions culturals i
artístiques, amb visita a les ins-
tal·lacions portuàries, complexos
industrials i l'estadi del Mundial.

b) entrevistes amb ministres
del Govern, entre els quals la llis-
ta assenyala el ministre d'Econo-
mia. , • ;

c) visites de treball a instal·la-
cions, d'acord amb l'especialitza-
ció del periodista convidat. .

d) dinars amb argentins desta-
cats en el sector privat.

e).caldrà incloure una vetllada. .
en el teatre Colóón, una gira per
un museu destacat, una galeria

d'art i una vetllada a Mictielange-
lo, per a donar la sensació de la
vida a la capital i de la gran he-
rència cultural.

f) visites a d'altres capitals, se-
guint el model de Buenos Aires i
insistint en les gires nocturnes
per a donar clima de "normali-
tat". • - '

g) tornada a Buenos Airee,
amb una reunió final amb el se-
cretari d'Informacions, el qual
tindrà una excel·lent oportunitat
per corregir "falses .informa-
cions". S'acabarà amb una reu-
nió amb el funcionari de l'oficina
del Ministeri de relacions exte-
riors del país del periodista convi-
dat i una conferència de premsa
de Videla, depenent això darrer
de la categoria del professional o
del grup de què es tracti.

h) ja els periodistes en el seu
país, hi haurà un treball de segui-
ment de la "Burson" i dels fun-
cionaris de premsa de l'ambaixa-
da per tal "d'assegurar el desen-
volupament de relats favora-
bles"! - .

Cada punt és descrit i detallat
perquè no hi hagi res,que pugui
fallar en la campanya. Pel que fa
als altres dos sectors d'opinió
"els qui influencien les inver-
sions" i "els qui influencien el tu-
risme", existeixen variants, però
l'objectiu final és el mateix: mani-
pular la imatge d'una Argentina
sota la bota de la Junta Militar,
tacada/per les petjades de la re-
pressió i amb un país, gairebé en
fallida. L'operació de maquillatge
és en marxa, mentre en.el exte-
rior la denúncia creix.

MÀRIUS CAROL



A propòsit de la lluita de escoles d'adults

Per un Graduat Escolar diferent
Aquesta setmana ha aparegut de nou a la llum

pública la COORDINADORA D'ESCOLES D'A-
DULTS, que fa un any va protagonitzar una acció
dels Analfabets en busca d'escola. Són ara els
seus alumnes de Graduat els qui s'han enfrontat
amb la inspecció del Ministeri d'Educació, a causa
de la convocatòria que ha fet d'un "examen final"
igual per a tothom i elaborat al marge totalment
del que a les nostres escoles s'ha estat experi-
mentant durant el present curs. :

.."Els""1 mestres també hem
participat en aquesta lluita,
doncs tot i que en principi hi
ha normes de com s'ha 'de
fer aquest "examen final", de
fet aquestes normes estan en
contra de l'esperit de la Llei
General d'Educació, que pre-
veu l'Avaluació contínua i, so-
bretot, un règim més flexible
per als adults; a més, a al-
tres poblacions —com ara
Sevilla—, ja han abolit aquest
"examen final" fa mes d'un
curs. .
•Consultada la Delegada

—que en altres coses ha donat
supot a l a Cordinadora, com
en el cas d'aconseguir que
l'any que ve els mestres de nois
no puguin fer també de mes-
tres d'adults—, diu que la res-
ponsabilitat és d'Inspecció.

Dins la Coordinadora hi ha
en primer lloc, partidaris del
boicot a aquest "examen" i,
després, n'hi ha que creuen
que cal fer-ne un simulacre. '

El dia 2, hom es concentra
-davant d'Inspecció per "exa-

minar" a la.Inspecció. La força
pública apareix i es decideix
anar a les pròpies escoles a
fer una redacció-avaluació del
curs. El dia 3 és presentada
una carta conjunta de la Coor- v

dinadora amb les Centrals
Sindicals, urgint una trobada
amb la Delegada per a nego-
ciar una sortida positiva del
conflicte, que confirmi "de
facto" la participació dels
educadors i dels educands la
gestió de l'escola i el control
per part de les organitzacions
populars dels continguts i de
la metodologia que s'hi se-
gueixi.

Una prèvia: les xifres
canten

El 37% dels treballadors'
barcelonins tenen —segons el
padró del 75— la primària in- .
completa. De barris on els ín-
dexs d'analfabetismes. es
mantiguin entorn al 1 5%, n'hi
ha una pila. Ja no parlem de

Adults, una escoia negada abans i ara

con resulta d'escadusser entre
nosaltres el graduat escolar: la
selectivitat és tan palesa que
ja no li cal ni nom.

Un context: el debat
entorn a l'Escola
Pública

Els alumnes i els animadors
d'aquestes escoles estatals,

Salt: el Ministeri
contra les escoles d'adults

Avui, un de nosaltres ha lle-
git en els papers que "falten
més mestres per a adults i què
el Ministeri s'hi oposa". (Mun-
do Diario, 28 de maig). "Que
s'ha negat (el MEC) a ampliar
la plantilla de mestres dedi-
cats a l'educació permanent
d'adults (E.P.A.), petició for-
mulada per la Coordinadora
d'Escoles d'aquesta especiali-
tat des del passat mes de se-
tembre..."

Aquí ja portem tres anys par-
lant de l'educació dels adults.
Treballant i exigint amb els
treballadors el dret a disposar
d'escoles públiques i gratuïtes
al seu servei, per a recuperar
els. nivells de coneixements
bàsics "perduts" en la dicta-
dura de la pau i dels "mira-
cles" econòmics, en el camí
que ens dugui a aquesta cul-
tura de classe i per a l'allibera-
ment de la classe. I tres anys,
companys, ens semblen ja
molt de temps, un temps ex-
cessiu, per haver de continuar
llegint això de "i el Ministeri
s'hi oposa". -

Des d'aquí, ens demanen
que qui cony és aquest Minis-
teri per oposar-se a reconèixer
els nostres drets, per es-
camotejar-nos- la part d'im-
posts regressius que paguem,
fa més de 40 anys, per a l'e-
ducació. Per negar l'escola als
qui estem pagant la Universi-
tat dels rics, sense haver tin-
gut l'oportunitat de rebre uns
mínims de cultura de lletres.

Aquí, des de Salt i des de al-
guns barris de Girona, estem
repetint que, si es parla de de-
mocràcia> s'ha de parlar de
l'educació dels treballadors,
perquè, amb la Coordinadora
d'Escoles d'Adults, pensem
que amb analfabets no és, i no
serà possible, la democràcia.

Aquí, que amb penes i tre-
balls s'han consolidat cinc es-
coles d'adults (en el marc d'u- v

na campanya que, sota el le-
ma "Cap barri de Girona sen-
se escola d'adults!", ha estat
sostinguda per una trentena
d'organitzacions polítiques,
sindicals i populars), que han
permès l'assistència de més
de 300 con panys a aquesta
escola que encara els és ne-
gada pels "homes, que fan
possible la democràcia".

Aquí, que havíem rebut pro-
meses dels responsables del
Ministeri, cara al curs pròxim,
en el sentit que disposarien de
mestres especialitzats i de d i -
ners per l'E.P.A., que estem al
corrent d'aquesta part de l'ar-
ticle t26 de l'esborrany de la
Constitució que parla que tots
els espanyols tenen dret a l'e-
ducació bàsica, la qual serà
obligatòria i gratuïta, de la re-
solució de la Conferència Ge-
neral de la UNESCO, en la se-
va reunió de Nairobi de 1976,
i d'altres molts papers que.
sembla que "desconeguin" els.
nostres responsables en ma-
tèria de política educativa; se-
guim denunciant que, ja en el

cens de 1970, un 17% dels
habitants de les nostres co-
marques més grans de 15
anys es declaraven analfabets
—"estadístics" o "pràctics"—, i
que la "província de Girona"
ocupava el lloc número 21 en-
tre las províncies de l'Estat
quant al nombre d'analfabets
en relació a la seva població
adulta. Seguim denunciant
que, gràcies a la "planificació"
del ministre Julio Rodríguez
Martínez, no disposem de
Centres ni de mestres d'E.P.A.
(quan aquesta circumstància
es dóna tan sols en tres altres
províncies: Alaba, Santander i
Terol).

Aquí pensem que el Sr. Ca-
vero s'ha passat. Que els Srs.
Ministres d'Educació ja fa
molts, massa anys, que s'es-
tan passant, i que ja ,és hora
que els donem un avís.

Us demanem que, des de.
l'Hora Socialista, s'enceti el
tema. Que es convidi els par-
tits, sindicals, organitzacions
populars... Els Parlamentaris i
els responsables de la Gene-
ralitat. Tot el poble i tots els
treballadors. Perquè es pro-
nunciïn sobre la qüestió i per
lluitar pels nostres drets, en-
viant a fer punyetes "aquests
ministres que s'oposen".

Un grup de mestres i
alumnes de L'Escola

d'Adults de Salt
.. . • (Gironès)

que van néixer en lluita i des-
perdigades pel Vallès, Baix
Llobregat, Baix Besòs, i Nord-
Est de Barcelona i à les roda-
lies de Girona, tenim clar que
sols la escola pública pot ar-
reglar els nostres problemes.
Si per demostrar la nostra
postura calen les concentra-
cions—com la dels .10.000
pares al Palau de Cristall de
Madrid, la darrera setmana—,
pels gener ja vam aplegar
10.000 treballadors al Palau
dels Esports per cridar "escola,
pública per a treballadors".
Però, sobretot, demostrem la
nostra postura estimulant el
compromís d'ICE, Consorcis
d'mformació, Generalitat, etc,
de cara a una CAMPANYA
D'EDUCACIÓ BÀSICA que
suggeriríem com a prioritària
en aquests moments de con-
solidació de la democràcia.

Una "perogrullada": El
front del treballadors es
fa fent-lo

El cas és que la Coordina-
dora lliga — i no casualment—
amb les nostres opcions es-
tratègiques:

a) és un moviment de
masses autònom, que accep-
ta en el seu si l'existència de
tendències (llibertaris, socia-
listes i comunistes)

b) ha conquerit una real
autogestió dins l'aparell es-
colar.

c) cerca una programació
de l'educació bàsica dels tre-
balladors a Catalunya, a nivell
de Generalitat dins d'aquesta
etapa de consolidació de la
democràcia.

d) es pronuncia per uns
ateneus populars i centres
culturals unitaris autònoms
però finançats pèl municipi en
el seu manteniment i amb
"animadors culturals" (antics
mestres d'adults), perta-
nyents a l'aparell escolar dins
cje la Subdirecció d'Educació
Permanent d'Adults.

i Serem capaços, junta-
ment amb altres partits
d'esquerra, d'estimular aquest
front cultural? Som-hi,
company! La lluita continua...

FRANCESC GARCIA
DE HARO

L'HORA DE TOT

Un xic
de poc

Cinema
"Novecento"(sègona part)

ja és a les pantalles del cine-
ma Calderón. En realitat no
se'n pot dir "segona part", ja
que el film no consta de dues
parts, és una cinta de llarga
durada (7 hores), que aquí
l'han dividit en dues parts, pot-
ser perquè no se'ns faci molt
"pesada". Per tant, és molt
convenient veure les dues
meitats per a tenir una visió
global d'aquesta películ·la su-
perba. La segona meitat,
podríem dir que és més crua
que la primera, els enfronta-
ments de socialistes i feixistes
són molt durs i estan emmar-
cats en "època hivernal, fins
que arriba la primavera i, amb
ella, la primera victòria dels
mocadors vermells sobre les
camises negres.
- Si s'ha vist la primera mei-

tat, no hi haurà qui es resistei-
xi a veure la segona.

Teatre

El nostre famós Teatre del
Liceu ha estat sempre,
aquests "darrers" anys, un lo-
cal exclusivista en el qual sols
han pogut entrar senyors ves-
tits de pingüí i senyor peludes.

Però algun dia havia de co-
mençar a convertir-se en un
lloc on el públic de tot tipus
pogués anar a veure bones
obres de teatre, dança i d'al-
tres espcetacles. De moment,
sembla que anem avançant.

"Claca" ós en l'actualitat un
grup de teatre, que s'havia de-
dicat anteriorment a les tite-
lles, i ara presenten una sessió
de color i moviment, justa-
ment a l'escenari del Liceu.
S'ha de dir que els actors es
"decoren" amb unes grans
caretes dibuixades per en Mi-
ró, que havien estat exposa-
des a la Fundació Miró.

Un espectacle "digne" de
ser vist. I preus sorpresa, de
100 a 300 pessetes.

Música

Iceberg és un grup jove que
ja té alguns disc editats i que
forma part dels grups prome-
tedors nacionals. Acompa-
nyat di Crema Galilea, actua-
rà aquesta setmana dos cops,
un divendres 9 en el Nuevo
Pabellón del club del Borne, a
les 10, i dissabte dia 10 a
Manresa, en el pati de les Es-
coles Puig Berenguer, a la
mateixa hora. L'entrada és
gratuïta.

Restaurants

Sarrià és un barri que té fa-
ma per moltes coses, entre
elles, els seus bars i racons
per anar a sopar. Tots els qui
viuen per allà ja coneixen, se-
gurament, Can Tomàs, àlias
"can Guarru", però, els "qui no
ho coneixeu, no us deixeu
enganyar per l'àlias, és un dels
millors llocs de Barcelona per
anar-hi a menjar tapes, entre
slles les especialitats de pata-
tes. Molt recomanat.

HELENECASANELLAS
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L'Assemblea de Parla menta ris ha de
ressuscitar ara

Josep Andreu i Abelló és el parlamentari català de
més edat dels elegits democràticament el quinze de
juny. Per aquesta raó, fou president de la Mesa d'E-
dat de l'Assemblea de Parlamentaris. Assemblea que
fou congelada després de la quarta reunió. Es parla
ara de la necessitat de revifar-la. D'aquesta Assem-
blea de Parlamentaris i de l'actual situació política de
Catalunya, parlem amb el diputat socialista.

La primera Assemblea de
Parlamentaris se celebrà dins
el mateix mes dè juny. Hi par-
ticiparen tots els partits polí-
tics i coalicions que havien
obtingut representació en les
eleccions. Es van celebrar
quatre reunions. La darrera
d'elles a Lleida. L'Assemblea
de Parlamentaris era una ins-
titució democràtica del poble
de Catalunya.

—Crec qüe representava
molt bé el paper d'enllaç en-
tre el poble de Catalunya i
els seus polítics. L'Assem-
blea de Parlamentaris feia
que els polítics catalans dels
diferents partits es definis-
sin públicament, la qual co-
sa, a part de definir clara-
ment les postures de tot-
hom, obligava una mica a
evitar les postures antipopu-
lars que la dreta pot adoptar
i adopta en la seguretat que
dóna el silenci. \ ,

—Silenciar l'Assemblea de
Parlamentaris afavoreix la
dreta? . , -

—Evidentment. Només
cal veure l'actitud de López
Rodó i els parlamentaris de
la UCD. El mateix diputat
d'Aliança Popular .es veié
obligat a dir que volia un Es-
tatut que fós com. a mínim
com el del 32. A hores d'ara,
veient, la postura d'UCD i
AP, jo quasi que signaria
l'Estatut del 32. No podem
dir quò hagués passat a
Catalunya d'haver seguit .
funcionant l'Assemblea, pe-
rò hagués obligat a tots
descobrir-se davant e]_ po-
ble.

—Tot i amb això, TÀssem-
blea fou congelada. . .

—Sí. A mi, de fet, em
sembla el mateix congelada

- que disolta, perquè en amb-
dós casos significava que no
es reuniria. El president de
la Generalitat volia disoldre-
la i fou l'oposició dels socia-
listes en el Consell, amb l'a-
jut dels comunistes, el què
aconseguí que acabés dient-
se que es congelava. Però jo
no hi veig gaire diferències.

—En el capítol de les males
relacions entre l'Assemblea
de Parlamentaris i el president
cal incloure la seva no acepta-
ció de la presidència de l'As-
semblea. En canvi, presidí
aquella reunió en què es con-
vocà els diputats i senadors
catalans per a aprovar el Re-
glament Intern de la Generali-
tat. ' .

—En una reunió de l'As-
semblea es va abordar per
unanimitat oferir-ne la Pre-

, sidència a en Tarradellas,
fins i tot se li va enviar un te-
legrama, però mai n'hem re-.

• but contestació.
Pel que fa a la reunió con-

vocada per a aprovar el Re-
glament Intern de la Gene-

. ralitat, jo el qualificaria d'ac-
te gens democràtic. Ningú
va rebre el Reglament prè-
viament al'acte, sé'ns con-
vocà precipitadament .i no -
teníem la possibilitat d'ex-
plicar el nostre vot. Davant,
això jo, i força d'altres parla-
mentaris, vàrem optar per '
no assistir-hi. . . .

—Quan es va congelar l'As-
semblea de Parlamentaris en-
cara no s'havia aprovat el seu
Reglament, si bé existia ja un
primer esborrany. Ha arribat ja
el moment de tornar a convo-
car l'Assemblea?

—L'Estatut de Catalunya
hauria de ' començar a
elaborar-se ja des d'ara, en
funció de com quedi la
Constitució de l'Estat. L'ela-
boració d'aquest Estatut
s'hauria de fer amb l'acord
del Govern de la Generalitat,
amb la participació de tots
els parlamentaris catalans i
a través del seu organisme
més democràtic, l'Assem-
blea de Parlamentaris. D'al-
tra banda, la mateixa Cons-
titució ja assenyala que han
de ser les assemblees de
parlamentaris de cada zona
autònoma qui elaborin els
diferents Estatuts d'autono-
mia. Ens trobem així davant
dues tasques que s'han d'a-
nar fent paral·lelament. Tre-
ballar a les Corts per a obte-
nir un texte constitucional
flexible que no barri el pas a
unes autonomies plenes de
contingut i preparar el nos-
tre Estatut per a poder
presentar-lo tant aviat com
sia possible a Madrid. En
aquest sentit, la proposta de
l'Entesa dels,Catalans, con-
vocant els caps dels grups
parlamentaris catalans per a
intentar una estratègia co-
mú en la discussió de la
Constitució, em sembla
molt positiva.

La Constitució i
l'Estatut *

En una anàlisi realista la
majoria que representen els
vots conjunts d'UCD i AP no
permet fer-se gaires il·lusions.

—Precisament per això
s'ha d'estar molt alerta per
evitar que s'introdueixin ar-
ticles que obstrueixin les au-
tonomies reals. S'han d'anar
introduint' elements que re-
presentin un marge de lli-
bertat ampli a l'hora de ne-
gociar el contingut de les
autonomies; elements, per
exemple, com els que conte-
nia la Constitució republica-
na. De tota manera cal ser
realista i reconèixer que avui

El president Tar-
radellas sembla
que no accepta
els
plantejaments
polítics
formulats pels
diputats
Reventós i ,'
Obiols

La dreta es
preocupa més
dels seus .
interessos que
de la llibertat de
Catalunya

la nostra. situació és molt
més complicada que el 31 .
Aleshores ens vàrem trobar
amb una minoria majorità-
ria, la del PSOE, que, contra
el que s'ha volgut fer creure,
va votar favorablement l'Es-
tatut, així com els radicals
socialistes i els de "Izquier-
da Republicana", mentre
que ara ens trobem amb què
UCD i AP tenen la majoria;
I, evidentment, d'U DC, i
menys d'AP, no en podem,
esperar res de bo.

—A més a més, aquí a
Catalunya ens trobem en la
contradicció de compartir èl
Consell dè la Generalitat amb
la UCD, mentre a Madrid es-
tem en la seva oposició.
. —Aquesta contradicció

crec que ens perjudica ja
que, com deia abans, d'ha-
ver seguit reunint-se l'As-
semblea de Parlamentaris,
la gent d'UCD s'hagués vist
obligada a situar-se al costat
de la resta de partits cata-
lans. Però ara, estic conven-
çut que la UCD catalana vo-
tarà amb la UCD i en contra
dels catalans. En el càlcul
del que pot ser la nostra au-
tonomia hem de tenir també
molt en compte com vagin
les coses al País Basc, Allí
urgeixen les solucions i els
bascos creuen que només es
poden aconseguir restablint
l'Estatut dels anys 30. Pot-
ser convingui recordar aquí
que nosaltres vàrem recla-
mar insistentment la dero-
gació de la llei amb la qual
en Franco va suprimir la va-
lidesa de l'Estatut del 32, i
que aquesta ha estat una de
les coses que no s'ha acon-
seguit. . . '.,-•'

El desencís del poble
català

Sense el restabliment de
l'Estatut del 32, amb les insti-
tucions franquistes encara vi-

vgents i al seu front les matei-
xes persones que durant la
dictadura i sense que es tras-
passin competències el de-
sencís del poble català és
prou justificable.

—La gent es creia. que.
després del quinze de juny
tindríem moltes més realit-
zacions concretes que les
aconseguides. Creien que
s'acabaria ràpidament amb
els residus del franquisme i
molts alcaldes estaven dis-
posats a dimitir. Crec que en

. aquell moment fou un error
no posar en marxa comis-

, sions gestores dels ajunta-
ments. Perquè, com després
s'ha demostrat, l'argument .
de què això ajornaria les .
eleccions municipals no era
vàlid ja que les han ajornat
igual. La dreta té vergonya.

- per això i per moltes coses
més. ^ .

—Vergonya suficient com
per a no traspassar funcions al
Govern de Catalunya fins que
s'aprovi l'Estatut? '•
\ —Suposo qué no. Ja ha

passat un any i encara no '
ens han traspassat res, la si-
tuació no es pot mantenir

així gaire temps més. Per
-* sort, el seny .dels catalans

evita caure en el perill de de-
Tsestabilització que ós l'acti-

; tud reaccionària del Govern
central, r els socialistes sortí
qui més maldecaps estem
passant per culpa d'aquesta

' situació. Hem de fer grans.
acumulacions de serenitat

- ; per a poder afrontar un estat
de coses que jo anomenaria
surrealista. De Madrid no
ens volen traspassar res; el
poc que sembla que ens vul-

, guin donar, el president no
ho vol; Tarradellas es nega a
delegar funcions contrària-'
ment a com ho van fer els
anteriors presidents de la
Generalitat; les Diputacions
es mantenen intactes; etcè-
tera. Només espero que els
maldecaps.que .ara passem
els socialistes, serveixin per
a evitar-los ales noves ge-
neracions. • . , - / _ - • •
- —Davant aquesta situació
surrealista els socialistes han
llançat una ofensiva política. *

—Considero que ha estat
una decisió molt vàlida per-
què calia salvar la nostra po-
sició. Si volem interpretar ei
sentit popular eh tot- mo-
ment,, hem d'optar per ac-
cions d'aquest tipus. De tota
manera encara estan per
acceptar-se les nostres pro-
postes. I aquestes propostes •
s'han de concretar en ac-*
cions que portin a una Gené-,
ralitat que estigui, veritable-,,
ment, al servei dels interes-:

. sos populars. Personalment
crec que si no s'assoleix

, aquesta Generalitat al servei
. del poble de Catalunya, els
socialistes no hi hauríem
d'assumir responsabilitats...

' ; —Fer pojítica ensenya are-
, lativitzar les coses. Es pot pair

bé, que un any després d'unes
eleccions, que a Catalunya va
guanyar l'esquerra estem on"
estem? . . ..;,.,"

—Crec qüe tan negatiu és
el triomfalisme exagerat
com un pessimisme total. La
política exigeix un esforç
permanent { necessita sem-
pre la pressió popular. La si-
tuació actual és molt com-,
piexa i, segons com, frus-
trant. Després de guanyar
les eleccions crèiem que
podríem tenir l'Estatut l'en-
demà.. Ara, s'ha d'aprovar la
Constitució, probablement

- fer eleccions municipals i
generals pel mig, i a més a
més comptar amb l'oposició
d'UCD i AP. L'aprovació de
l'Estatut pot portar un parell
d'anys més. És a dir, la si-
tuació és complicada però
en optar per l'evolució refor- .
mista hem d'acceptar les '
coses tal com són, intentant

• accelerar al màxim els pro-
cessos. - r

D'altra part, jo tinc una
gran fe en el poble de
Catalunya, que és. el que,
veritablement, pot accelerar
el procés que condueix a l'a-
lliberament nacional de •
Catalunya i la consolidació
de la democràcia i el socia-
lisme al nostre país.
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