
, ,A partir .del proper agost, els catalans podrem
gastar-nos la setmanada jugant-nos-la a fa ruleta/
en una ruleta de veritat, ó a qualsevol dels jocs fins
ara prohibits, dins dels luxosos casinos que han es-
tat autoritzats al nostre país. Les persones que s'en-
duran el major negoci no seran precisament aque-
lles que guanyin una jugada, sinó aquelles que ja l'-

han preparada per tal de.guanyar-la sempre, aque-
lles que han invertit el capital en aquestes instal·la-
cions. Darrera'd'aquest capital s'amaguen interès-,
sos i persones que costen de descobrir. En mig d'ells
apareixen les sigles d'un partit, l'UCD, en mans del
qual estava precisament la concessió o no de llicèn-
cies a aquells que l'havien demanada.

EDITORIAL
Programes abans que persones

Pel què es veu, la carrera per la presidència de la Generalitat ja
ha començat. N'hi va haver prou amb les declaracions de Tar-
radellas en el sentit que no es pensa presentar a una elecció per-
què Antoni Gutiérrez Díaz, secretari general del PSUC, comuni-
qués a l'opinió pública que el partit dels comunistes catalans abo-
narà el senador Josep Benet per a la presidència de la màxima ma-
gistratura catalana, s " " . " • ' " "

Convergència Democràtica de Catalunya es va donar pressa a
difondre que ells també tenien un candidat indiscutible per a
aquest lloc en la persona de Jordi Pujol. ~

•Davant aquests dos llançaments a la palestra pública, els infor-
madors es van començar a demanar qui presentarien eis Socialis-
tes de Catalunya, El secretariat del PSC va haver d'informar que
l'home dels socialistes per a la presidència de la Generalitat quan,
arribat el moment, se celebrin eleccions, és Joan Reventós, cap de
llista de la coalició guanyadora a Catalunya, eh les primeres elec-
cions democràtiques. .. . ' " " • - , /

Resulta xocant que, quan els problemes són d'ara i d'avui, quan
a la Generalitat Provisional tot és per resoldre, s'organitzin aques-
tes campanyes de marketing polític en benefici d'una persona con-
creta. A la Generajitat, malauradament, tot és per fer. Allò que im-
porta ara és el. present. . ' , . . . V . •
.'.• Precisament aquesta realitat esclafadora és el que va moure els
socialistes a redactar el seu memoràndum, é plantejar propostes
concretes per treure la Generalitat del cul-de-sac en què es troba-
va. Sembla que una nova dinàmica presideix, d'unes setmanes en-,
çà, el camí vers l'autonomia, i això fa que ens refermem en !a im-
portància dels programes i no en la de les persones. -. _ '
.' Això primer té el valor .segur del treball i la reflexió en equip. Çò.
segon és caure altra vegada en el perill de personalisme i de.políti-
ques qüé'río responguin a la voluntat de ta majoria..- / . •-.•• -

<• Les eleccions són encara lluny, ara és moment de treballar en
l'avui i en la preparació del futur. Sí us plau, no ens feu parlar enca-
ra, de persones/Sorgiran en funció dels programes. A~_

La Constitució i
els diners per
a Catalunya

El tema del finança-
ment de les autonomies
és decisiu. Saber com
es pagaran les despe-
ses que ocasiona la
creació d'una nova in-
frastructura de govern a
Catalunya ós qüestió de
vida o mort. La Consti-
tució, en l'esborrany
aprovat a la comissió,
ha deixat les portes
obertes a qualsevol
possibilitat. Tant pot re-
sultar una autonomia
amb un gran suport fi-
nancier com una auto-
nomia mancada absolu-
tament d'aquest suport.
Tot dependrà de la vo-
luntat que, en aquest
sentit, mostri el govern
a i'hora de negociar
quins són els impostos
que se cedeixen, quins
sónels nous que crearà
la Generalitat i quins
percentatges tindrem
dels impostos compar-
tits. Vist des del bon
costat, la Constitució
no tanca el pas a las as-
piracions '•--•• autonòmi-
ques de Catalunya pel
que fa al complex tema
del finançament.

La Constitució i els Pactes
• í (Pàg.5)

• França: lluita obrera a la casa
Renault (Pàg. 13)

Ventura Pons i el seu retrat
intermitent • · { P à s : 1 6 )



Com es paguen les Autonomies?
Cal dir d'antuvi que, amb aquest títol, hom no pre-

tén d'analitzar les contrapartides polítiques o les re-
núncies de qualsevol ordre que hàgim hagut de fer en
altres punts del projecte constitucional els defensors
de l'autonomia. Més modestament, aquest article tan
sols pretón de respondre en algun grau als centralistes
que diuen que, qui vulgui autonomia, que se la pagui
—com si fos un luxe— i de veure com ha quedat a la
Constitució la qüestió cabdal del finançament de les
autonomies, a pocs dies del començament del debat
constitucional al Ple del Congrés dels Diputats.

Per a tothom estava clar que
la gran batalla de la Constitució i,
en particular, la de les Autono-
mies, es jugaria a la Comissió
Constitucional. Però, indubtable-
ment, l'atenció general i àdhuc
de la majoria dels mitjans infor-
matius s'ha centrat en qüestions
com les competències, l'autode-
terminació o els furs bascos, més
espectaculars que no pas com
quedaran les hisendes autòno-
mes' I, tanmateix, aquest és un

. element bàsic de l'autonomia.
, Difícilment hom podrà parlar

d'autonomia política de veritat si-
aquesta no rau en una autonomia
financera: autonomia per a obte-
nir ingressos, autonomia per a f i -
xar les despeses, autonomia per
a aprovar els seus pressupostos i
disponibilitat suficient de fons
perquè les competències tras-
passades es puguin dur a terme i
no quedin en lletra morta.

Passant ja a la regulació cons-
titucional del* tema, cohtinguda
essencialment en els articles 148
a 150 del Projecte (1), hom pot
avançar que aquesta resulta glo-
balment força reixida, donada
l'actual correlació de forces, mi-
llorable com tants altres punts
però vàlida, tot i no ésser la que
haguéssim fet ets socialistes en
una situació més favorable a les
nostres posicions.

Ei principi polític de l'autono-
mia financera és taxativament
establert a l'art. 148.1, qüeafir-
ma que "Les Comunitats Autò-
nomes gaudiran d'autonomia f i-
nancera per a desenvolupament i
execució de llurs competències",
naturalment amb la lògica" coor-
dinació amb la Hisenda de l'Es-
tat, coordinació que existeix en
tota organització política amb idi-
versos nivells de govern, àdhuc la
federal. Quina serà aquesta coor-
dinació, no és la Constitució que
ens ho ha de dir, ans l'Estatut i .
—caldrà parar-hi l'ull!—Ha Refor-
ma Fiscal. En aquest mateix pa-
ràgraf primer de l'art. 148, fa es-
ment d'un principi que evident-
ment, no pot deixar de ser ben"
acollit pels treballadors catalans,
el de la solidaritat entre tots els
espanyols: la lluita pel triomf del
socialisme a nivell mundial, té
com un dels seus eixos primers la
solidaritat amb els altres oprimits
de l'Estat espanyol, i aquesta so-
lidaritat ha de traduir-se a nivell
fiscal.'

L'art. 149 enumera els recur- .
sos de què podran disposar les
hisendes autònomes. La llista és
gairebé exhaustiva i permet totes
les combinacions desitjables per
a una correcta descentralització
fiscal, però des d'un punt de vista
tècnic i polític s'hauria pogut mi-
llorar. En un significatiu primer
lloc, consten els tributs que l'Es-
tat cedeix a les administracions
autònomes. 0 sigui, impostos
que siguin de l'Estat podran
ésser-hi traspassats,.la redacció
"consensuada", tècnicament im- -
precisa, permet des de la simple
cessió d'una part dels ingressos
obtinguts per un impost estatal al

corresponent territori autònom,
fins que el Parlament de Catalu-
nya pugui determinar alguns ele-
ments de la normativa legal cont
creta per a l'aplicació de l'esmen-
tat impost a Catalunya.

Dins del mateix epígraf s'hi in-
clouen els recàrrecs a impostos
estatals i les participacions a in-
gressos de l'Estat. Cal distingir
ambdues figures. El recàrrec res-
pon bàsicament a la mentalitat
centralista que contempla l'auto-
nomia com un caprici i no com.
un dret. Consisteix simplement
en autoritzar que la hisenda autò-
noma carregui un percentatge
addicional a la quota de l'impost
estatal, és a dir, que amés a més
d'aquest darrer hom paga un
"suplement per autonomia". És
molt rendable, habitualment, i
per tant no s'hi pot renunciar, pe-
rò si es vol crear enemics a l'Au-
tonomia entre les classes popu-
lars i treballadores és una bona
eina. A veure quin és el candidat
a parlamentari en les properes le-v
gislatives que defensarà el recàr-
rec sobre els seus electors. I
quan faig aquesta pregunta pen-
so més en Andalusia, Castella o
Galícia que no pas en Catalunya
o Euskadi. Però, anant més al
fons, comes pot pretendre que
finançar un servei traspassat ha
de costar un recàrrec, si l'Estat
central ja no l'ha de pagar? Per
això mateix es justifiquen les par-
ticipacions a ingressos estatals, a
qualsevol mena d'ingressos esta-i
tals. Aquesta fórmula, també pre-
vista a la Constitució, és àgil i
justa i cal convertir-la en bàsica,
com ho és a la República Federal
Alemanya: allà tothom paga el
mateix impost visqui on visqui,,
però la Federació i l'Estat Federat
(i, en alguns impostos com el de
la Renda de Persqnes Físiques,
l'Ajuntament!) es reparteixen la
recaptació. A part, les àrees més/
necessitades reben les cor-
responents subvencions, que el
Projecte contempla als art. 149 i ,

. 150. Val a dir que la Constitució
distingirà dues possibles menes
de subvencions: unes, provinents
dels Pressupostos Generals de
l'Estat, destinades a garantir un
nivell mínim de serveis, és a dir,
que si hi ha un govern socialista,
a l'Estat podria transferir diners a
un govern autònom de dretes i
obligar-ló a utilitzar-los en deter-
minars serveis (ensenyament, sa-
nitat, etc); unes altres subven-
cions vindrien del possible Fons
de Compensació. Cal deixar clar
que la Constitució no precisa
com es nodreix el Fons ni comes
reparteix i, evidentment, és pro-
bable que les forces burgeses i
les dels"treballadors no compar-
teixin els mateixos criteris sobre
el seu funcionament. Per a en-
tendre'ns, segons qui mani,
aquest Fons pot ésser un instru-
ment efectiu de solidaritat entre .
els pobles d'Espanya o pot donar
lloc que algunes Autonomies es
converteixin en paradisos fiscals,,
com ara Àlaba o Nabarra. Per a
evitar aquest perill, a molts paï-

sos aquestes subvencions ree-
quilibradores estan condiciona-
des al nivell depressió fiscal prò-
pia, és a dir, al percentatge que

• representen els impostos del go-
vern autònom respecte a la renda ;
del seu territori, amb la qual cosa
no surt rendable de reduir els tri-
buts propis.

Arribats aquí, remarquem que
la Constitució reconeixerà el dret
de les Comunitats Autònomes,
de llurs Assemblees legislatives,
a establir impostos i altres tributs
(arts. 125.2. i 149.1.b.) Aquest
dret possiblement té. més trans-
cendència política que econòmi-
ca, però cal teniNo present car
és un instrument irrenunciable
per a garantir l'autonomia finan-
cera. Els límits a aquest dret, la
Constitució i les lleis, poden és-'
ser molt amplis i permetre, des
d'unes bases mínimes comunes
a tot l'Estat desenvolupades per
cada Autonomia, fins la total lli-
bertat d'establir impostos sobre

tot allò no gravat per l'adminis-
tració central, com és el cas a la
Irlanda del Nord. La resta dels in-
gressos de les Comunitats Autò-
nomes no donen per a gaire co-
mentari, no són gaire coflictius, •.
són els normals de tota adminis-
tració pública no central.
'. Per a no allargar excessiva-
ment aquest article, assenyalem '
tan sols dos aspectes tributaris
més: d'una banda, que els impos-
tos autònoms hauran d'ésser de
tal .mena que no puguin ésser
traslladats a d'altres comunitats,
per exemple, en exportar produc-
tes a la resta de l'Estat; i d'altra, '
la possibilitat, establerta per l'art.
148.2, que les Comunitats Autò-
nomes puguin recaptar, gestio-
nar i liquidar impostos de l'Estat,
qüestió que pot semblar secun-
dària, però, que l'experiència (a
Catalunya amb l'Estatut . del
1932 o a la R.F.A. ara) demostra
que pot ésser decisiva, sobre tot
quan es tracta d'impostos com-

partits, tant pels aspectes de
simple recaptació com pels polí-
tics. . "

En síntesi, hom pot dir que el:
caire genèric del redactat de Tac-
tual projecte constitucional per-
met un bon estatut pel que fa al
finançament de l'autonomia; un
estatut millor que el de 1932 i,
àdhuc, que el de 1931, tècnica-
ment i políticament; un estatut
que preparí el camí per a la repú-
blica federal per la qual lluitem;

, un estatut que dependrà —no po-
dem.oblidar-ho— de l'hegemonia
dels treballadors a Catalunya i a
l'Estat espanyol per a la seva
concreció i aplicació.

JOAN COLOM NAVAL

(1) La numeració dels articles és
l'emprada a la Comissió Consti-
tucional, probablement es modi-
ficarà en el text final. . -

Josep Subirats, un senador amb l'obsessió del finançament

No volem la recepta Folchi
Josep Subirats, senador de '

l'Entesa, és un economista
obssesionat en el tema del f i-
nançament de les autono-
mies. Parlem amb ell d'aquest
tema cabdal. ;

—Quin paper et mereix el
redactat definitiu de la co-
missió constitucional?

>-Penso que ha quedat
prou bé. Si més no, deixa les
portes obertes a bastir una
autonomia efectiva.. Com és
sabut, diu que els recursos se-
ran:- impostos cedits total o
parcialment per l'Estat, recàr-

; recs sobre impostos estatals i
altres participacions en els in-
gressos de l'Estat; els propis
impostos, taxes i contribu-.
cions especials; transferències
d'un fons de compensació
interterritorial i altres assigna-
cions amb càrrec als Pressu-
postos Generals de l'Estat;
rendiments procedents del
seu patrimoni i ingressos de
Dret privat i el producte de les
operacions de crèdit. En no f i -
xar límits tant pot donar lloc a
unaàmplia autonomia com a .
una de restringida.

—Pel què fa a la Caixa de
Compensacions sembla que
no és el mateix el què entén
el govern de Madrid que el
què es va proposar en un co-
mençament.

—No. El seu projecte és
molt diferent. Nosaltres pro-
posàvem que cada nacionali- *
tat aportés a la Caixa una part
dels impostos recaptats per a
redistribuir-los després. En -
canvi, el govern ha entès que
ell repartirà, dels seus impos-
tos recaptats, la part que
acordi unilateralment amb ca-

_da nacionalitat. Són dues con-
cepcions ben distintes.

—Els tres impostos més
importants són: l'impost so-
bre la renda de les persones
físiques, impost sobre el va- .
lor afegit (encara ara, tràfec
i luxe) i l'impost sobre socie-
tats. Què passarà amb
aquests impostos?

—M'imagino que se'ls que-
darà l'Estat i que hi tindrem
una participació a un termini
mes aviat llarg que pressiona-
rem per abreujar. D'altra ban-
da, els impostos que podrien „

cedir-se (compra-venda de
finques,...) i alguns impostos
especials (alcohol,...). Els per-
centatges de participació en
els impostos importants i la
cessió d'impóstos íntegra-
ment representaran batalles
decissives.

—Fixarà l'Estatut aquests
percentatges?

.—No ho crec, més aviat
penso que quedarà obert com
la Constitució. El que sí asse-
nyalarà, segurament, serà els
impostos traspassats/ Proba-
blement/els acords més. im-
portants els hegociarà-^una
Comissió mixta per a convertir
en realitat el contingut de l'Es-
tatut. : - . -

—I mentre, com ens fi-
nançarem l'autonomia?

—Ens donaran la recepta-
Folçhi: aquí teniu la feina i les
pessetes per a pagar-la. És a
dir, voldran que fem de cai-
xers. Tinguem en compte que
ara per ara només tenim atri- '
bucions, no competències.
L'Estat ens deixa exercir una
funció que era seva però no
podrem parlar de competèn-
cies fins que tinguem l'exerci-
ci i les competències regula-
des per la legislació establerta
del Parlament de Catalunya.
Primer l'Estat dotarà els òr-
gans autonomies mitjançant
transferències —procés que
pot durar uns tres anys—, des-

prés cedirà alguns impostos i,
posteriorment vindrà la parti-
cipació en, els tres impostos
importants. •

—Això ajorna molt el mo-
ment d'incidir en els tres im-
postos bàsics més amunt
esmentats.

—Ho ajorna fins que po-
guem aprovar el nostre pres-
supost mitjançant el nostre
Parlament. Passaran tres
anys o més fins que poguem
parlar dels impostos compar-
tits. ,, . " . . .

—Navarra i Àlava han vin-
gut fruint aquests anys
d'uns concerts econòmics
força favorables. Com pot
incidir això en el finança-
ment de les autonomies?

—Àlava i Navarra tenen un
tracte fiscal especial mantin-
gut durant, la història per a la
generalització del qual no hi
ha ara un ambient propici. -

—En conjunt, quina auto-
nomia prefigura la Constitu-
ció?

—Tot està en funció de que
les forces conservadores se-
gueixin treient diputats a
Espanya. Si es segueix votant
a la dreta fora de Catalunya,
tindrem un Estatut molt mi-
grat. Si hem de negociar da-
vant un govern de base socia-
lista, podem tenir un Estatut

. més ampli que el del 32.

MARIA NOVAL
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Els regidors del NO i l'acord Suàrez-Tarra del las
cremats pel foc de Sant Joan

A la fi s'ha aconseguit
català a l'escola

. Sant Joan ens ha portat la bona nova d'un decret de
bilingüisme a Catalunya molt més satisfactori que l'a-
cord, que es coneix com el de Suórez-Tarradellas.
Aquest acord representa un pas important respecte
d'actituds anteriors vexatòries per a la nostra llengua.
Bon moment per a recordar amb una rialla els regidors
del no al català, no fa pas tants anys. El decret no ós
perfecte; res no ho és en l'àmbit de la política en què
ens movem, i aquest ós un decret polític, però conté
elements força positius.

_ El decret estableix "la in-
corporació obligatòria als
plans d'estudi de . l'ense-
nyament de la llengua catala-
na". Això és un avenç impor-
tant envers el decret de-1931,
ja que en aquell no es feia re-
ferència a l'ensenyament del
català als castellano-parlants.
Un segon punt que representa .
un innegable progrés respecte
del decret del 31 és la intro-
ducció de |'ensenyament del
català no sols a l'educació bà-
sica sinó també al batxillerat.
Són, doncs, mostres paleses.
d'unavençindubtable.Eldecret
ha vingut acompanyat d'una
subvenció estatal de 400 mi-
lions de pessetes, que són una
bona base "per a tirar endavant
la campanya normalitzadora.
Els càlculs que s'havien fet
prèviament avançaven una xi-
fra d'uns 500 milions, però
més d'un s'ha.vist sorprès per
la quantitat rebuda. L'acord.
Suàrez-Tarradellas " queda,
doncs, lluny. El mateix Tar-
radellas explicava, en el sopar
ofert en el transcurs de la set-
mana per l'Associació de la
Premsa, que aquell acord fou •
fet per a resoldre les pressions .
que es feien al president Suà-
rez, però en la perspectiva d'a-
quest decret-llei qüe ara s'ha
aprovat i que aleshores es dei-
xà de bandaft

La sorpresa negativa, én
aquest mateix tema, ens l'ha
proporcionada la "Real, Aca-
dèmia Espanola de la Len-
gua", en demanar la substitu-

ció a la .Constitució de la pa^
raula "castellano" per la de
"espanol", en parlar de la llen-

, gua oficial de l'Estat. La Real
—o RAEL, que és el recull de

. les inicials— ha perdut així
part de la imatge progressista
que havia aconseguit amb la
clara definició envers la qües-,
tió català-valencià. Des d'unN

punt de vista estrictament lin-
güístic, i deixant de costat la
gran quantitat de susceptibili-
tats que la qüestió desvetlla,
qualificar la llengua castellana
conva l'espanyola equival a
deixar de considerar espa-
nyoles la resta de les llengües
de l'Estat, la qual cosa, se su-
posa, està en l'ànim de poca
gent.

El decret de bilingüisme
sortia, d'altra banda, els ma-'
teixos dies en què seguien
sentint-se les repercusions de
la no constitucionalització del
dret a l'autodeterminació i
l'actitud dels parlamentaris
catalans. En aquest sentit,
CDC ha rebut aquesta setma-
na. Militants de diverses sec-
cions del partit, queixosos de
la postura d'en Roca Júnyent
en aquest tema, presentaven

> la dimissió del partit; aplau-
dien l'anterior marxa d'en Se-
llarés i cridaven a la mateixa
decisió als dirigents de l'ala
esquerrana del partit, repre-
sentada bàsicament per en
Cullell. La, importància d'a-
quest fet no deu ser tan poca
com les fonts oficials de CDC
comunicaven, donada l'activi-

El foc de Sant Joan cremà tota una etapa d'aniquilació de la nostra
llengua. (Foto: Carles X. Prieto).

tat desenvolupada per aquell
partit per a aturar les possi-
bles informacions a tres diaris
de Barcelona.

Quan es vol ajornar la ca-
pacitat d'autofinançament ca-
talà fins l'aprovament de l'Es-
tatut; quan alguns fixen
aquesta data per l'any vinent i
d'altres, com el mateix presi-
dent, la posen més lluny; quan .
la reunió de parlamentaris
convocada per l'Entesa pel dia

3 pot conduir a la curiosa si-
tuació de tenir l'Estatut fet
molt aviat i que tind'esperar
més d'un any fins a aprovar-
se; quan tot això és, malaura-
dament, possible, és bo saber
que des del primer dia del pro-
per curs acadèmic la recupe-
ració de la nostra llengua serà
una realitat irreversible.

FRANCESC BAIGES

Som collonuts
La setmana passada va acabar

el debat constitucional i, a
Catalunya, tothom parla de l'ela-
boració de l'Estatut. Cal que l'a-
vantprojecte es presenti. com
més aviat millor. Entretant 'men-
tre aquest estatut no sigui un fet,
haurem d'anar passant amb les
concessions de les pre-

. autonomies. Fins aquí, gairebé,
no hi ha discrepàncies. N'hi co-
mença a haver a l'hora de parlar
de la durada del període pre-
autonòmic.
. En Triginer deia la setmana
passada a Madrid que, si no hi
Havia res de nou, hauríem acon-
seguit l'Estatut en ei termini d'un
any. Tarradellas afirma que n'hi
ha ben bé per dos i en Roca Ju-
nyent parla de què a finals d'a-
quest que passem, l'avantprojec-

té ja hauriad'estar a punt de sol-
fa. Sigui com sigui, el cert és què
l'assumpte comporta un altre fet:
la perduració de l'era Tar-
radellas. El President de la Gene-
ralitat ha afirmat en diverses oca-
sions que ell tocaria el dos un
cop aprovat l'Estatut i una vega-
da hi hagués Parlament català.

Sovint hem dit aquí que els
pactes Tarradellas-Suàrez - del
quinze d'abril, dé cara a aquesta
etapa pre-autonòmica, eren pe-
per mullat, perquè no s'havien
dut a la pràctica. Ara sí, ara hi
haurà reunions Tarradellas-*
governadors i el President es
convertirà en gairebé la persona
amb més poder a Catalunya, els
militars a banda. El President
Tarradellas, no Catalunya, ni el
govern de la Generalitat.

Diem això perquè, quan s'ha
tractat de Catalunya, l'eficàcia
del President sembla que no ha
estat pas tan aguda com a l'hora
d'obtenir uns poders globals que,
evidentment, s'acumulen en la
seva persona. El cas del decret-
de l'ensenyament del català n'és
una mostra. Convergència sobre-
tot, flanquejada pels socialistes,
ha estat qui ha hagut de treure
les castanyes del foc, ja que Tar-
radellas es conformava amb ben
poca cosa.

El Preeident continua insistint,
això sí, en què la nostra autono-
mia és la millor i que, com nosal-
tres, ningú. Per això no ens ha de
fer massa estrany que Tar-
radellas no hagi volgut assistirà
la reunió dels presidents d'orga-
nismes autonòmics a les illes Ca-

nàries. Per alguna cosa aquí te-
nim la patent de les autonomies i
els altres no fan gran cosa més
que vulgars imitacions. Tar-
radellas és conscient d'això i sap
que la seva imatge és molt més
cotitzada que la dels altres presi-
dents. Ho sap i no vol que aques-
ta es deteriori.

El President està tranquil i sap
el que vol. No fa gaire ha dit que
no era un dictador, que aquí tot-
hom podia dir el que volia. Els qui
diuen que el poble esta una mica
desenganyat, son aquells perso-
natges que no han treballat mai
a la seva vida» L'Onze de Se-
tembre no caldrà mobilitzar
ningú. Aquí no passa res. Som
collonuts! Per molts anysl

ANDREU SEGUÍ

Els Harrelson espanyols
ja estan en marxa. El Ministre
de l'Interior, Martín Villa, con-
tinua copiant tot el què pot
estar a l'alçada d'Europa i, per
tant, ha començat a preparar
els seus Homes de Harrelson.

Sabem de fons fidedignes
que et procés de selecció ha
començat ja i que, fins i tot,
alguns periodistes han estat
convidats (sense càmares fo-
togràfiques i en secret) a visi-
tar les proves que ha organit-
zat el Ministeri prop d'Alcalà
de Henares.

Posats a fer imitacions pro-
posaríem que copiéssim els
brillants Starsky i Hutch que,
almenys, van amb esparde-
nyes i gasten menys pressu-
post.

Els comunistes es van tro-
bar l'altra dia recolzant a la
UCD al si de l'Entesa del Ca-
talans. Fou en la discussió que
s'obrí a l'entorn de la vinguda
a Catalunya'dels parlamenta-
ris andalusos a celebrar unes
jornades conjuntes amb els
nostres. Els senadors socialis-
tes eren partidaris que només
vinguessin els andalusos so-
cialistes. En canvi, els comu-
nistes de l'Entesa es van en-
tossudir en què també havien
de venir els de la UCD. Fou
així com els de La UCD que
poca cosa pinten a l'Entesa es
van veure defensats pels co-
munistes.

Un cert esperit de PSUCD
es respirà en el local d'Infanta
Carlota de la coalició senato-
rial.

Gregori López Raimundo
va anar a la revetlla de Sant
Joan organitzada per l'Asso-
ciació de Veïns de l'Esquerra
de l'Eixampla. En una taula ar-
raconada ell i ia Teresa Pà-
mies feien goig. La imatge
dels vells amants donà color a
la festa i molts dels assistents
parlaren amb ells una estona.

No sempre ens hem d'estar
posant contra els comunistes,
caram I

Josep Tarradellas va tenir
també eLseu sopar organitzat
per l'Associació de la Premsa
i, curiosament, vista la ratxa
anterior, el president no aban-
donà res. L'únic que va aban-
donar fou el gelat que no vol-
gué prendre i el micròfon que
no funcionava bé. El sopar tin-
gué moltes anècdotes. N'es-r
mentaré dues.

El menú ens fou anunciat
amb un paper que estava es-
crit eç una mena de llengua
estranya mig català, mig no-
sequè. Els més ocurrents
deien que això era resultat del
decret de bilingüisme recent-
ment aprovat.

En acabar el sopar es pro-
duí una intervenció que, fent
referència al president, l'ano-
menà "Su Excelencia". Que
no, home que no. "Molt Ho-
norable". I no provoquem, que
després ens acusen a nosal-
tres de les comparacions.
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B O B Abril no acaba de convèncer en Suérez

Volen donar-li el
a Socías

En les darreres vacances de
Suérez a la Costa Brava, hom
conta que Abril Martorell va
preguntar-li a Socías: "Com li
va a l'alcalde socialista ?".
Més enllà de la gràcia del
vice-president, s'amagava una
reprimenda 'a l'alcalde per
haver-los sortit poc menys
que "rana'7 Socías, l'home
promocionat per Martín Villa,
s'havia anat desenganxant del
carro del l'ucedisme, per
acostar-se progressivament a
l'esquerra. Els sectors més re-
calcitrants de la ucedé no han
perdonat el que consideren
una traïció de Socías i només
la seva habilitat, conjuminada
amb una gestió de portes
obertes, ha permès la seva
continuïtat a la Casa Gran.

Tanmateix, aquests dies
assistim a una nova ofensiva
de la dreta contra l'actual al-
calde. Només cal veure alguns
editorials de determinats sec-
tors de premsa, que coincidei-
xen fins i tot en les recomana-
cions fetes a alguns professio-
nals de la informació munici-
pal de parlar menys "de tans
projectes municipals que des-
prés no poden portar-se a ter-
me". Oblidant que Socías,
amb el seu pírric pressupost,
no ha emprès grans accions
d'hipoteca ciutadana, però sí,,
en canvi, s'han guanyat espais
lluïres, parcs públics, s'han
frenat irregularitats urbanísti-
ques / s'ha pres partit en
qüestions ^fonamenta/s del
nostre poble. La gestió de
Socías, sense ser una panacea
de tots els mals, sí que ha
aconseguit un apropament
entre l'Ajuntament i la ciutat,
amb l'abonament crític' dels
partits progressistes. I això,
n'hi ha molts que no li ho per-
donen.

La darrera ofensiva ha estat
catalitzada per un rumor: Fol-
chi podria substituir Socías
abans de les properes munici-
pals, a fi de disposar de l'Ajun-
tament de Barcelona, element
de control decisiu on n'hi hagi.
L'operació seria similar a la
conjuminada a Madrid fa pocs
mesos i que va dura l'alcaldia
José Luis Alvérez. Les decla-
racions d'Arias Salgado a Bar-
celona recordant à Socías en
el seu passat en el sindicat
vertical —oblidant, com algun
periodista li va recordar, el.
passat de Martín Villa o del
propi Suàrez— semblaven ser
l'espoleta de "l'operació Casa
Gran".

Després d'aquestes decla-
racions," Socías va agafar el
brau per les banyes i va Han- -
çar un ultimàtum al Govern: o
aquest col·laborava en el dèfi-
cit del transport públic barce-
loní o ell llançava la tovallola.
Una vegada mée, l'habilitat de
Socías va deixar desmarcat el
propi Suàrez: podia ser l'oca-
sió pel canvi però, d'altra ban7

da, el nou nomenat hauria de
portar la solució al transport,
amb la qual cosa se'ls hauria
vist el llautó. A' més, sembla
que la qüestió Socías era vista
amb desigualtat de criteris
pels membres dej Govern

Suàrez, i aquest va preferir
d'empassar-se les amenacés i
prometre solucions que s'hau-
ran de concretar en pocs dies.

Tot i així, el nom de Folchi
ha aparegut com a probable
recanvi. Una persona pròxima
a Socías ens va dir; "Segons
l'alcalde, a Folchi se li hauria
consultat fins i tot sobre la
proposta de substitució quan
el seu viatge a Madrid". En
canvi, l'actual conseller de Fi-
nances ens nega tota possible
consulta: "Ningú no m'ha
ofert l'alcaldia, en aquests
moments la meva feina pot
ser més important a la Gene-
ralitat que a la Casa Gran".
Segons Joan Josep Folchi,
"és possible que íes declara-
cions amenaçadores de
Socías hagin estat mal vistes
a la capital, però no crec en
una substitució corn la de Ma-
drid, la capital, perquè no pot
comparar-se el resultat elec-
toral d'aquesta ciutat amb el
de Barcelona". També el nou
coordinador de la UCD catala-
na, Josep Maria Mesa, opina
en aquest sentit: "No tinc
notícia def oferiment a Folchi;
la meva opinió és que Socías
podria continuar fins a les
eleccions".

Tot sembla donar a enten-
dre que el Govern ha volgut
sospesar la situació i donar un.
toc d'alerta a Socías, que con-
tinua mantenint dinars de tre-
ball amb Convergència, Socia-

listes i PSUC. En principi, toc
d'alerta perquè sembla que la
necessitat de canvi que sus-
tenten Abril Martorell i Sàn-
chez Teràn no és compartida
per altres homes de l'actual
gabinet. Homes que li perdo-
nen fins i . t o t unes
declaracions-comentari de
Socías a les manifestacions
d'Arias Salgado a Barcelona.
En elles, efectuades a EFE i
després retirades per l'agència
a petició del propi alcalde, va
arribar a comentar: "Potser sí
que el meu passat hagi estat
un error, i no estic a UCD per-
què el meu present no conti-,
nua essent-ho".

MÀRIUS CAROL

Dimecres, 21 de juny
—S'ha celebrat un magne

esdeveniment esportiu: el par- ,
tit de futbol entre els equips
Diputats del Parlament FC i
Periodistes de les Corts, que
van guanyar per 4 a 3 els dar-
rers. :

—En el 1 er. Congrés de les
CCOO, Camacho ha demanat
formalment a la UGT d'Insti-
tucionalitzar un acord d'acció
comuna".
Dijous, 22 de juny

—Els tres rectors de les uni-
versitats catalanes Laporte',
Badia i Ferraté, acompanyats
del vice-rector i vice-president
de la Comissió Mixta Estat-
Generalitat, Josep Lluís Sure-
da, han demanat al president
Tarradellas que la Generalitat
doni suport a l'autonomia que
les universitats catalanes ne-
cessiten.

—L'organització ETA p-m
ha reivindicat l'amtemptat al
Govern Militar de San Sebas-
tiàn i ha llegit el comunicat
reivindicatiu per un canal de
ràdio, en freqüència modula-
da. -
Divendres, 23 de juny

—El Consell de Ministres ha
acordat de subvencionar amb
400 milions de pessetes
l'ensenyament del català a
Catalunya.

—En una roda de premsa,
representants de Socialistes
de Catalunya, PSUC i CDC
han recomanat que hom voti
sí en el referèndum de la nova
Constitució espanyola.

—Aquest vespre s'han cele-
brat les populars revetlles de
Sant Joan.
Dissabte, 24 de juny

—En la cloenda del ler.
Congrés de.CCOO s'ha sentit
el desig dels treballadors d'a-
quest sindicat per la unitat
d'acció amb la UGT.

—La presència de la banca
estrangera en el. territori espa-
nyol ha estat regulada mitjan-
çant un decret promulgat pel
Ministeri d'Economia.

-Els USA han retirat ofi-
cialment l'ambaixador d'a-
quest país a Santiago de Chi-
ïe. . - - • • - .

Diumenge, 25 de juny
-E l PSPVielPSOE valen-

cians s'han unificat definitiva-
ment a un sol partit, el PSPV
(PSOE), que es defineix com a
partit marxista i autogestiona-
ri.

—Ha resultat mort el jove
de vint anys Ernili Fernàndez, i
ferides dues persones més, en
no deturar-se un cotxe en un
control de la Guàrdia Civil,-
prop de Durango.

—La selecció nacional ar-
gentina ha guanyat els mun-
dials de futbol, en vèncer aTe- .
quip de la selecció holandesa.
Dilluns, 26 de juny

—El president del govern
espanyol, Adolfo Suàrez, s'ha
entrevistat amb el rei Hassan
II del Marroc. -••

—La delegació espanyola a
la OIT ha votat contra els de-'
legats xilens de Pinochet, que
malgrat això han estat recone-
guts com a representants dels
treballadors d'aquest país.

—Un grup independentista
bretó ha reivindicat un atemp-
tat al Palau de Versalles que
ha destruit prop de deu sales,
inaugurades darrerament per
Giscard d'Estaing.
Dimarts, 27 de juny

—Avui fa un any que l'ac-
tual president de la Generali-

' tat, Josep Tarradellas, va viat-
jar a Madrid per a entrevistar-
se amb en Suàrez i negociar
per la seva banda el seu retorn
i el restabliment provisional
de la Generalitat.

—La B-30 serà de peatge,
malgrat els esforços del Con-
seller Narcís Serra; aquest
peatge serà d'unes quaranta
pessetes, i entrarà en vigor el
dia 1 de juliol.

QUÈ PASSARÀ?

—Que, segons en Tar-.
radellas, tampoc no tindrem
l'Estatut en el decurs del pro-
per any "1979.

—Que, després dels dar-
rers esdeveniments al País
Basc, i tenint en compte la
postura del PNB quan al títol
Vlllè de la Constitució, són
previsibles nombrosos proble-
mes en aquella zona.

ERNEST BLANCH
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I el debat on queda?
L'HORA POLÍTICA

La Constitució i els pactes
: Durant nou llargs mesos la Comissió i la Ponència
Constitucional del Congrés de Diputats han elaborat
el projecte de Constitució que actualment es debat
al Ple. Al llarg d'aquest temps s'han succeït els pro-
jectes, filtracions, esmenes pactes, consensos tren-
cats i recomposats i un llarg etcètera que ha fet difí-
cil per al ciutadà desconeixedor d'aquesta mecànica,
seguir el procés constituent..

A aquestes dificultats d'a-
propament a la temàtica ha
contribuït en no poca mesura,
la forma en què ha estat ela-
borat el projecte. Em refereixo
al clima de pactes, secrets,
aliances canviants, comis-
sions tencades, mútues con-

cessions en cencles discrets,
reunions nocturnes a despat-
xos aliens a les Corts, cites per
el udir la vigilància dels peri-
distes. Gràcies a aquestes àr-
dues negociacions, a aquestes
mútues concessions s'ha
aconseguit el que en un ante-
rior article hom assenyalava
com a absolutament necessa-
ri: una Constitució de consens
entre totes les forces políti-
ques que no impliqués per
part dels socialistes unes re-
núncies que posessin en perill
la pròpia identitat. S'ha millo-
rat el text de forma substan-
cial, s'han arrencat a la dreta
importants concessions, s'ha
aconseguit una Constitució
que, en línies generals, és per-
fectament vàlida amb vistes a
la consolidació de la incipient
democràcia a Espanya i que
fins i tot «n el futur no,sigui
obstacle per. un programa de
reformes d'un govern socialis-
ta. En definitiva, s'ha passat
en poques setmanes del l'exa-
brupte de Peces Barba "Es la
Constitució -més reaccionària
del món" a la frase d'Alfonso
Guerra "és la millor Constitu-
ció possible". Malgrat algunes
llacunes - antidemocràtiques,'
malgrat els defectes; que en
té, la Constitució és un treball
raonable, vàlid en línies gene-
rals, equiparable a la d'altres
països democràtics de l'àrea
europeu-occidental.

El que costa el consens

Ara bé, els "costos" d'a-

questa política de consens,
d'aquesta política de pactes
són considerables i l'esquerra
espanyola. està començant a.
pagar-los. Aquesta substrac-
ció de les discusions a l'opinió
pública, aquesta sensació per
a molts ciutadans que tot
s'està "cuinant" entre uns
quants i a esquenes del poble,
aquesta intuïció de pactes se-
crets entre les executives dels
partits, no podia sinó provocar
un cert desencís entre amplis
sectors de la població, un des-
concert, una manca de con-
fiança en els partits polítics i
en els seus dirigents, una de-
cepció en els propis militants
de les organitzacions políti-
ques d'esquerra. El perill de
despolitització, d'un creixent
abstencionisme en la vida
política, d;un desentendre's de
la cosa pública s'està produint
en uns moments en què seria
més necessària que mai una
creixent participació popular.

• En una recent convocatòria a
Madrid a favor de la majoria
d'edat als 18 anys, en relació
amb la Constitució, els orga-
nitzadors es van trobar amb
una assistència migradíssima:
és una dada.; Els partits
d'esquerra poden veure dismi-
nuïts èls seus cercles de sim-
patitzants, la seva possible
base electoral, fins i tot la
frustració pot afectar sectors
dels seus' propis militants. Es
cert que les causes d'aquesta
situació són molt més com-
plexes i que en últim terme es
deriven del model de canvi
polític que hem tingut en la
transició: ha estat una refor-
ma política i no una ruptura
democràtica, una reforma
controlada des del poder;
S'han aconseguit avanços
considerables cap a la demo-
cràcia, conquestes que, vistes

amb una certa distanciació en
el temps apareixen fins i tot
com espectaculars. Però alho-
ra en els municipis hi conti-
nuen els franquistes i la forma
en què s'han desenvolupat els
processos pre-autonòmics no
comporten preoisament el
desbordament de l'alegria po-
pular, especialment a Catalu-
nya.

La inexistència del
debat

La Constitució ha estat ela-
borada de forma poc transpa-
rent, els pactes a porta tanca-
da han donat com a resultat
l'aprovació de llargues sèries
d'articles gairebé sense debat
i han impedit que els diversos-
partits expressessin la seva
opinió, reflex del seu progra-
ma, sobre aspectes substan-
cials de la yida política, social i
econòmica dels pobles
d.Espanya. Els socialistes ha-
vien presentat nombroses es-
menes a avant-projectes d'un
signe clarament avançat i de-
mocratitzador; algunes d'a-
questes esmenes han estat in-
corporades al text dsl projec-
te, altres no, però moltes no
han. pogut ni tan sols ser de-
fensades, amb la qual cosa
s'ha impedit donar a conèixer
la postura socialista sobre im-
portants qüestions, o propor-
cionar-una explicació de vot
sobre tal o qual model triat
d'institució política o de me-
canisme constitucional o del
perquè del sentit de determi-
nada votació. En molts casos,
el més important no era el
triomf de l'esmena que se sa-
bia condemnada d'entrada, si-
nó la defensa de la mateixa, el
debat obert entre fes diverses
postures. > En força punts
aquest debat ha existit fins i
tot de forma aspra, en altres
els pactes i el consens apres-
sat l'han impedit. És cert, d'al-
tra banda, que no podia
eternitzar-se la discussió de
l'articulat (qualsevol retard en
l'aprovacióVde la Constitució
només beneficia la dreta fran-
quista) com va passar en els
primers articles, també és cert
que una Constitució de con-
sens vol dir l'existència de

El pacte com a forma de treball

pactes entre les forces políti-
ques que les redacten, d'inter-
minables negociacions, mutus
enfrontaments, mútues con-
cessions, acalorades discus-
sions, aliances canviants, un
continu estira-afluixa i que un
saló de sessions del Palau de
les Corts, amb la seva tribuna
d'oradors, els seus micròfons,
les seves mecanògrafes, els
seus periodistes, no era el
marc més adient per a fer-ho.
La utilització d'un mètode de
discussions més obert, més
democràtic en els primers ar-
ticles va portar a successives
votacions perdudes pels so-
cialistes i partits democràtics
d'esquerra i a enfrontaments
dreta-esquerra que, d'haver
continuat, haguessin posat en
perill el propi projecte consti-
tucional. El resultat, final, la
Constitució elaborada és posi-
tiva en línies generals, tenint
en compte la correlació de
forces del Parlament. Podria
haver-se elaborat d'una. altra
manera, de forma més trans-
parent? Potser no, potser era
l'única manera possible tenint
en compte els condicionants,
tenint en compte la trajectòria
política del país. O això o una
Constitució UCD-AP. Però
hom pot pensar que un pacte
polític previ entre els-estats
majors dels partits polítics
parlamentaris, un pacte que
hagués definit les línies mes-
tres de la Constitució demo-
cràtica, que hagués suavitzat
les aristes de les ja previssi-

• Alianza Popular, l'ovella negra dels pactes

bles zones conflictives, un
pacte que en el si del Parla-
ment hagués facilitat el treball
de la Comissió tècnica i ha-
gués enriquit els debats de la
Ponència, hagués evitat l'es-
pectacle gens edificant des
d'una òptica democràtica de
la política de conxorxes, pas-
sadissos i rebotigues, que no
beneficia gens el procés de-
mocràtic i que tant allunya l'-
home del carrer de la "política
d'alçària". •

S'ha d'evitar que en
l'Estatut passi el mateix

Aquestes consideracions
sobre la forma desenvolupada
en la redacció del projecte de
Constitució prenen nova ac-
tualitat davant la propera ela-
boració del projecte d'Estatut
de Catalunya. En la reunió de
Parlamentaris catalans cele-
brada fa poc a Madrid amb
aquest objectiu, hom va insis-
tir vàries vegades que en la re- '
dacció de l'Estatut no s'havia
de caure en els mateixos vicis
i errors de procediment que
els comesos al Palau de les
Corts de Madrid. És evident,
d'altra banda, que el futur Es-
tatut d'Autonomia haurà de
ser una obra conjunta de totes
les forces polítiques catala-
nes, un estatut consensual

' elaborat en el si de l'Assem-
blea de Parlamentaris; en pri-
mer lloc, perquè no existeix—
cap força política que tingui la
majoria absoluta i-en segon
lloc i més important, perquè
és políticament i històrica
convenient que una immensa
-majoria del poble català pugui
identificar-se amb el futur Es-

. tatut: Per tant, el text resul-
tant haurà de ser fruit d'a-
cords i pactes entre els diver-
sos partits. El perill que passi
quelcom semblant al que hem
vist a les Corts existeix; es
tracta d'evitar-lo. La major
sensibilitat política del poble
de Catalunya, la sensació po-
pular que l'Estatut ens és més
proper que la Constitució pac-
tada a Madrid, la major com-
penetració dels líders polítics i
els Parlamentaris amb el po-
ble català son garanties de
que això no passi. Caldrà pos-
sibilitar, però, mètodes opera-
tius i el mes àmpliament de-
mocràtics pbssibje perquè
aquí a Catalunya el procés
constituent interior obri un
ampli debat, doni lloc a una
profunda revitalització de la
vida política dels propers me- '
sos.

JOSEP IW
, SANAHUJA
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Des de I -meu escó

Quan t'aixeques a parlar
La setmana passada aquesta secció va quedar

buida. El motiu no podia ser més relacionat amb la
secció mateixa: estava preparant una intervenció al
ple, en defensa de la proposició de llei sobre l'ense-
nyament de les llengües parlades a Espanyà. Ara
que encara és fresc, val la pena d'explicar el procés
de gestació d'una intervenció com aquesta.

Però ert el moment d'orde-
nar les dates i els fets resulta
que el procés té moments de
qualitat molt diferent, que
pràcticament hi ha dos pro-
cessos, el del problema en sí i
el de la seva formulació parla-
mentària i no es barregen.

L'ensenyament de la
llengua en la realitat

29 d'abril de 1931. Surt el
primer decret d'un govern
espanyol recolzant l'ense-
nyament de la llengua catala-
na. Els escolars ' d'aquell
temps n'experimentàrem, els
seus extraordinaris beneficis
en la nostra formació.

26 de juliol de 1936. La.
Generalitat publica les seves
darreres disposicions sobre
ensenyament de la llengua a
Catalunya. Durant els dos
anys i escaig de la guerra,
aquest ensenyament assolirà
el seu cim de delicadesa i
efectivitat.

1939. El català és bandejat
de l'escola. Cal "hablar la Ien-.,
gua del Nino Jesús" (mestre
requeté) o "la lengua del Im-
perío" (mestra falangista).
Amb la llengua, es perd la re-
novació pedagògica de
Catalunya.

Anys 40. El català s'ense-
nya clandestinament.

Anys 50. Algunes escoles
que volen recuperar la renova-
ció pedagògica de Catalunya
hi,troben al bell mig l'ense-

nyament en si de la llengua
catalana.

Anys 60. S'escampen íes
classes de català, per cor-
respondència, en diversos
centres locals, a les escoles,
etc. La JAEC i DEC les qualifi-
quen i promouen. Apareix
"Rosa Sensat" dedicada a la
formació del mestre en català.
La llengua catalana és l'idio-
ma oficial de les Escoles d'Es-
tiu i el problema de la llengua
a l'escola, un dels més abor-
dats.

Any 70. Sembla que la No-
va Llei General d'Educació pot
donar llum verda a l'ense-
nyament de les llengües però
no és així. Tot el que es fa
continua essent iniciativa i es-
forç popular.

Any 75. La redacció popu-
lar del NO de l'Ajuntament de
Barcelona fa que s'arribi a les
cotes més altes de suplència
en subvencions i professorat
per al Català a l'Escola.

15 de juny de 1977. A
Catalunya guanyen les elec-
cions els partits autonomistes.
Tots ells han posat l'Escola
Catalana en els seus progra-
mes electorals. La victòria era
prou esclatant. Semblava que
aquest procés havia d'acabar
amb la normalització de la
llengua catalana a l'escola.
Però no ha estat així; en el
mateix moment començava
un segon procés que podríem
anomenar el Parlamentari.
Vegem-lo:

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSG

AVUI .

AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

15 de juny de 1977.-Al
conjunt.de l'Estat Espanyol,
les eleccions donen com a re-
sultat un Congrés que pot as-
segurar parlamentàriament la
continuïtat, del govern UCD
amb els vots UCD i els d'algu-
na altra minoria. El Ministre
d'Educació i Ciència prové el
camp anomenat demòcrata
cristià políticament, del món
de. l'empresa professional-
ment i de la Universitat priva-
da com a professor.

25 de juny de 1977. Els
parlamentaris catalans es reu-
neixen per primera vegada en
Assemblea, acorden una polí-
tica conjunta de restauració
de la Generalitat i nomenen
una Comissió Permanent. Ma-
ria Rúbies i Josep Benet hi es-
mentaran el tema de l'ense-
nyaméntde la llengua, però la
Permanent té altra feina aque-
lles setmanes.
. Juliol •77. Maria Rúbies i
Marta Mata es troben a les
Corts i hi discuteixen i redac-
ten un document per a pre-
sentar a l'Assemblea de Parla-
mentaris realitzada a Lleida.

31 d'agost. Jordi Pujol i
Maria Rúbies, pel seu compte,
s'entrevisten amb el Ministre
d'Educació i Ciència i li pre-
senten un primer esborrany de
decret amb la salvetat de
donar-li oficialment en nom
de tots els polítics catalans
després que hagi estat apro-
vat per ells.

Primer de setembre. La re-
centment constituïda Comis-
sió d'Ensenyament aprova
l'esborrany. L'endemà; Marta
Mata Tentrega al Ministre en
nom de tots. El decret, però,
no apareixerà, tot i que setma-
nalment s'importuna al Minis-
tre; aquest ho va deixant per
al moment del restabliment
de la Generalitat. La realitat
no serà aquesta i mentrestant
va avançant el curs.

Octubre. Reunions als di-
versos ministeris sobre con-
trapartides polítiques als pac-.
tes econòmics de la Moncloà.
Al MEC, Rosina Lajo i Marta
Mata, juntament amb el re-
presentant basc, introdueixen
els punts de subvenció a
l'ensenyament de les llengües
i reciclatge del professorat en
aquest sentit.

Novembre. La Comissió
d'Ensenyament dels Parla-
mentaris Catalans visita el mi-
nistre per donar urgència a la~
sortida del decret i concessió
del pressupost pactat a la
Moncloa. Els dóna llargues a
l'àssumpte deixant-lo com
sempre en mans de la Gené-"
ralitat. . •'

. Desembre. És,nomenat el
Consell de la Generalitat.
Queden en mans del nou Con-
seller de Cultura (d'Esquerra
Democràtica), les gestions
respecte l'ensenyament de la
llengua, El Ministre ja no ad-
met cap altre interlocutor.

6 de març del 78. Trias Far-
gas, cap d'Esquerra Democrà-
tica pel seu compte, presenta t

una interpel·lació al Congrés
amb el text del decret presen-
tat pels parlamentaris. No se
sabrà fins que surti al Butlletí
Oficial de les Corts, dues set-,
manes després. Ni en la reu-
nió del Consell ni en aquesta '

r-'-""

Marta Mata altra vegada amb nosaltres

' posterior a la Conselleria nin-
gú no fa constar que s'hagi
presentat la 'interpel·lació de
Trias Fargas.

20 de març del 78. Davant
la imminència del viatge del
President Tarradellas a Ma-
drid, Reventós presenta al
Consell Executiu de la Gene-
ralitat l'esborrany d'un projec-
te de decret per a totes les
llengües d'Espanya que millo-
ra els articles de l'esborrany
anterior i hi afegeix el pactat a
la Moncloa, més el punt de
l'Ensenyament Mitjà definit,
pel Col·legi de Doctors i Lli-
cenciats de Catalunya. La
Conselleria de Cultura redacta
un text sobre' ensenyament
del català a partir del presen- '
tat per en Reventós i després
de consultar Maria Rúbies,
Marta Mata i altres persones.
En la reunió; Marta Mata fa
constar que el seu projecte de
decret es presentarà un dia o
altre al Parlament.

, 19 de maig. No havent ar-
ribar a bon terme les negocia-
cions entre Presidents, pel
que fa a la llengua, i veient
que el text presentat per Trias
Fargas no respon al treball fet
positivament, els Socialistes
de Catalunya . presentem el
decret convertit en proposta
de llei sobre ensenyament de
les llengües que ja ha estat
esmenat pel grup de.Profes-
sors de Català del PSC i per
diversos diputats del PSOE.

Final de maig. Trias Fargas
defensa la seva interpel·lació
al Congrés. El Ministre li con-
testa. Debat sobre l'ense-
nyament de les llengües, al
Senat. Per Catalunya hi inter-
venen Maria Rúbies i Josep
Benet. Torna a contestar el
Ministre. - . • •• V ., ' '• '
' , 21 de juny. A l'ordre del dia
hi va |a presentació de la pro- •-
posta de llei de Socialistes de
Catalunya i després, la moció .
que com a conseqüència de la";
interpel·lació fa Trias Fargas;
el text de la moció de Trias
Fargas ja incorpora, pel seu
compte, alguns articles sem- "
blants als de la. proposta dels
Socialistes de Catalunya. .

4.30 de la tarda. El Minis-
tre que ha fet arribar el dia
abans a Marta Mata el text del
decret d'ensenyament del ca-
talà a aprovar (finalment!) al
Consell' de Ministres del dia

23, es reuneix amb ella per
demanar-li que retiri la pro-
posta de llei; s'acorda que la
proposta de llei es defensarà i
que si per resposta, el Minis-
tre dóna les suficients segure-
tats de l'aparició dels decrets
semblants per a totes les llen-
gües i nacionalitats durant
l'estiu, no es farà votació.
• 5 de la tarda. El portaveu
dè là Minoria Catalana al Par-
lament, juntament amb els
d'UCD demanen a Marta Ma-
ta que no faci la defensa de la
llei aquell dia, sinó la setmana
següent; amb la moció de
Trias Fargas es farà el mateix;
Marta Mata diu que. no i
s'acorda defensar la llei i la
moció i obtenir per a totes
dues la resposta global dél go-
vern. Si és satisfactòria es re-
tiraran la proposta de llei i la
moció. " .

Així va ser com cap allà a
les 8 del. vespre del 21 de
juny, vaig aixecar-me del meu
escó i vaig baixar a defensar la
llei de l'ensenyament de i en
les diverses llengües a l'esco-
la. El restant és ben conegut
pels diaris.

Havia preparat la defensa
tenint en compte només el
primer procés, el procés de la
realitat i volent oblidar total-,
ment l'altre, el de les nostres
misèries parlamentàries, i crec

-que me n'he sortit tot
pensant-lo en tercera persona
tal com he descrit aquí. És un
exercici que cal fer sovint i-
que costa; de tal manera que
la setmana passada no em va
quedar temps —real ni
personal— per redactar l'arti-
cle de l'Hora Socialista. Però
aquesta setmana ha resultat
article doble, i és natural per-
què havia d'explicar als seus
lectors dos processos; encara
que només fos per veure com
es difícil tenir en compte no-
més l'únic que és important
pel país quan t'axeiques de
l'escó.

; MARTA MATÀ
i GARRIGA

Post-data al segon procés.
Trias Fargas a la TV s'adjudicà
*en primera persona, de singu-
lar i de plural, tot l'èxit del de-
cret. • -". *-' " •• i
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Els ultres ataquen de nou
El divuit de juliol és, en la mística feixista, una xi-

fra màgica, és el dia en quò es va iniciar la subleva-
ció dels militars, que va imposar el franquisme en el
nostre pafs. Un esdeveniment com aquest no es pot
deixar sense festejar, les organitzacions feixistes
espanyoles s'apresten a fer que el divuit de juliol d'a-
quest any sigui un dia sonat.

.Les accions de l'extrema
dreta d'aquest país estan re-
vestint, darrerament, un incre-
ment espectacular. Com més
gran l'agilització deis debats
parlamentaris sobre la Consti-
tució, més gran és el creixe-
ment de les accions de l'extre-
ma dreta. Això té una senzilla
explicació: la constitució és la
impossibilitat jurídica de la in-
volució. Si, en el passat, les
accions de l'extrema dreta
apuntaven al manteniment de
la dictadura i, més tard, a l'im-
pediment del procés demo-
cràtic, l'extrema dreta apunta
a hores-d'ara contra la Consti-
tució. • ' '• .

La incongruència de la
reforma

El procés democràtic en
què estem immersos no ha
estat provocat per un trenca-
ment democràtic/sinó que és
degut a una reforma política
feta pels fills del sistema, pels
fills del franquisme. Un pro-

jecte polític d'aquest caire ha-
via de comptar, lògicament,
amb incongruències i contra-
diccions. Una de les més fla-
grants és la dels poders reals i
els poders fàctics.

En el referèndum sobre la
llei de reforma política, l'extre-
ma dreta va optar pel NO. Re-
sultat: un tres per cent dels
sufragis. En les eleccions ge-
nerals del 1 5 de juny,Textre-
rpa dreta es va presentar amb
diversos noms i diverses can-
didatures. Resultat: 0,3% dels
vots. A uns tan escassos per-
centatges electorals haurien
de respondre unes parcel·les
de poder mínimes i nul·les,
però això no és, desgraciada-
ment, així. L'extrema dreta
d'aquest país encara conserva
una sèrie de feus i finques
particulars on: pot continuar
exercint la seva peculiar con-
cepció del poder; d'altra ma-

" nera.no es pot explicar la pro-
hibició de la celebració de
l'acte comunista a Paracúellos
del Jarama, l'extrema facilitat
amb què els ultres adquireixen

armes o els escassos judicis
que s'han produït contra mili-
tants d'aquestes organitza-
cions.

La pervivència de situa-
cions d'aquesta mena no fa si-
nó posar en perill l'estabilitat
democràtica. L'extrema dreta
no ha de tenir altre poder que

. el que, donat per les urnes, li
correspon, és a dir, cap.

La Internacional negra

L'ajut i col·laboració que es
donen els militants i les orga-
nitzacions ultres a nivell de di-
ferents països fa pensar que
realment existeix una organit-
zació internacional que es de-
dica a coordinar i dirigir els
moviments i les actuacions de
les diferents organitzacions
feixistes. Això, els feixistes
espanyols ho han negat sem-
pre/però les proves són mas-
sa evidents.

Avui existeix, en primer
lloc, sota la pantalla d'un mo-

. viment de coincidències ideo-
lògiques, el que hom ha donat
en anomenar la "Eurodestra"
o la coordinació de diferents
partits feixistes europeus.
Aquests són el Moviment So-
cial Italià, el Partit de les For-
ces Noves francès i l'organit-,
zació feixista espanyola Fuer-
za Nueva. L'acte de- Roma,
amb la participació dels líders

Blas Pinar es coordina

dels tres moviments, i l'altre
que ja s'haurà celebrat, quan
aquest escrit vegi la llum, a
París, són el començament
d'una cooperació finalment
reconeguda entre els feixistes
europeus. El proper divuit de

Sobre el XI congrés de la Lliga dels Comunistes jugoslaus

L'Autogestió Jugoslava i la nostra autogestió
• L'evolució de la "democrà-
cia socialista autogestionària"
ha constituït un dels punts
forts del XI Congrés dels Co-
munistes jugoslaus, que tin- ,
gué lloc a Belgrad els dies del
20 al 23 d'aquest mes de ju-
ny.

El primer país comunista
del món que trencà amb el
monopoli polític i ideològic del
Kremlin, ara fa 30 anys, ha
discutit amb gran esperit crític
les imperfeccions de l'auto-
gestió, alhora que manifestà
el seu orgull per la implanta-
ció d'un sistema de producció
inèdit en els països comunis-
tes.

El Congrés de la LCJ tractà
també d'altres temes impor-
tants, i insistí particularment
sobre les creixents amenaces*
de guerra mundial. Discutí les
disensions en el si del bloc
dels països no alineats, ani-
mat pels mateixos jugoslaus,
així com les tibantors persis-
tents amb., la Unió Soviètica.
Reafirmà el principi d'igualtat v

entre els partits comunistes,
que, segons digué el Mariscal .
Tito, "només són responsa-
bles davant la seva classe
obrera i el seu poble. El movi-
ment comunista internacional,
explicà el vell lluitador, no pot
acceptar un centre dirigent ni
admetre un model universal".

, El XI Congrés de la LCJ
evocà així mateix els proble-
mes teòrics, i ho aprofità per a
expressar la seva fe en la mar-
xisme. Per a la majoria dels
observadors i delegats dels
130 partits comunistes, socia-
listes i socialdemòcrates, la
importància del Congrés residí

en gran part en la convicció
que era l'últim que presidia el
Mariscal Tito, que té ara 86
anys,

Però el punt que més ens
interessa d'analitzar ara és el
balanç que han fet els comu-
nistes jugoslaus de l'experièn-
cia de l'autogestió.

Els límits de
l'autogestió

L'experiència autogestionà-
ria jugoslava ens interessa per.
dues raons fonamentals: Una.
de tipus històric, l'altra per à
coneixen-ne els límits i les se-
ves dificultats d'aplicació.

Històricament, els jugos-
laus s'inspiraren, en una bona /
part i en començar els primers
passos del seu sistema econò-
mic autogestionari, en les ex-
periències de les col·lectivitza-
cions organitzades en diver-
sos indrets d'Espanya en él
període 1936/39, durant la
guerra civil, i principalment a
Catalunya.

És sabut que, entre els qua-
dres polítics que menaren la
lluita del poble iugoslau con-
tra l'ocupant nazi i que agafa-
ren després la direcció política
del país, hi havia un alt per-
centatge de militants que par-,
ticiparen en la guerra d'Espa-
nya. Per altra banda, ells ma-
teixos han dit sovint que l'ex-
periència de casa nostra en el
terreny de l,es col·lectivitza-
cions els fou molt útil per or-
ganitzar el seu propi sistema
econòmic després del trenca-,
ment amb Moscú.

, Paradoxalment, en canvi, la

majoria dels llibres dedicats a
l'autogestió silencien aquest
fet important, llibres que s'e-
diten aquí inclosos. Es un fet
que l'Estat espanyol i, encara
amb més raó, Catalunya, fo-
ren, en el període 1930/1936,
un laboratori on és realitzaren
experiments polítics i econò-
mics d'avançada que avui
semblen normals però que,
llavors, apareixien com a veri-
tables heretgies. Un altre
exemple, a més del de les col-
lectivi^zacions ha citat, és l'e-
xistència d'organitzacions co-
munistes independents im-
portants o, si es vol, d'un
eurocomunisme incipient de
caràcter revolucionari.

El comunistes jugoslaus
seguiren en el 1948 la via in-
dependentista, trencaren amb
el Kremlin i es recordaren de
l'autogestió. v

Ara bé, els iugoslaus han
reconegut les imperfeccions
del seu sistema i tracten de
millorar-lo. Péí una banda, vo-
len evitat un defecte que tam-
bé es visqué a Catalunya, o si- .
gui, la creació d'una multipli-
citat de centres de poder eco-
nòmic autònoms amb tendèn-
cia a deslligar-se, per raons en
gran part egoistes, del conjunt
de les activitats econòmiques
del país, perill que només es
pot evitar amb una planifica-
ció democràtica de l'econo-
mia. • ,

Per altra banda, temen que
l'autogestió acqbi fomentant
el pluralisme polític. El règim
—han dit sense embust els co-
munistes jugoslaus— no pot .

, admetre, que els ciutadans,
descobreixin que l'autogestió

pot conduir, a la llarga, cap a
aquest pluralisme.

Els jugoslaus s'han procla-
mat Partit Comunista inde-
pendent, i apliquen l'autoges-
tió econòmica. Però quan es
tracta de direcció política, en-
cara estan en la fase del partit
únic, avantguarda conscient
de la classe treballadora", que
monopolitza el poder i es re-
geix pel centralisme democrà-
tic.

En aquest punt resideix, al
nostre entendre, la principal
contradicció del regim auto-
gestionari tal com l'han orga-
nitzat els jugoslaus. La demo-
cràcia relativa que apliquen a
l'activitat econòmica no té la
seva extensió lògica en el ter-
reny polític. És una democrà-
cia socialista coixa/defecte
que explica moltes de les difi-
cultats de funcionament del
sistema. Quan es tracta d'aca-
bar amb el regne del Partit
Únic, els jugoslaus no poden

. ésser més ortodoxos. '
Sortosament, la concepció

autogestionària defensada
pels socialistes de Catalunya i
de resta de la península, així
com per d'altres organitza-
cions obreres i sindicals, és
d'un nivell més avançat. Per a
tots, el pluralisme polític i
l'autogestió constitueixen un
bloc únic i la condició essen-
cial de la democràcia socialis-
ta. El tema, però, és complicat
"i convé d'estudiar-to a fons,
altrament es corre el risc de
caure en el domini de les bo-
nes intencions utòpiques.

C. ROSA

juliol serà a Madrid on es tor-
naran a trobar els feixistes eu-
ropeus amb el seu públic.

Però la història de la col·la-
boració feixista ja és molt llar-
ga. Acabada la guerra mun-
dial, diverses organitzacions
es dedicaren a facilitar la fugi-
da dels diversos criminals de
guerra nazis, com és el cas de
les organitzacions 0DESSA o
"Die Spinne" (L'Aranya). Una
de les organitzacions interna-
cionals que encara subsisteix
és la HIAG, encarregada de
reunir i enquadrar els antics
SS repartits pel món.

Els diversos intents realit-
zats actualment per tal d'en-
quadràr els diferents partits
feixistes ens remunten a l'any
1950, quan la FUAN (organit-
zació juvenil del MS italià) va
convocar el "Congrés del Jo-
vent Nacional Europeu", al
qual van assistir delegats de
diferents països i en què es va
nomenar una comissió per a
preparar el segon congrés i
dur a la pràctica les resolu-
cions del primer: la constitu-
ció d'una organització que
reunirà els diversos movi-
ments ultres europeus. . A
aquests intent fallit van seguir
amb uns resultats que no fo-
ren millors: Moviment Social
Europeu, Nou Ordre Europeu
o la Jove Europa, a la qual és
lligada l'organització nazi
espanyola CEDADE.

Un aspecte important de la
col·laboració feixista és l'eco-
nòmic. Molt probablement,
Fuerza Nueva rep diners pro-\

. cedents" de la vVALC (World
Anti Comunist Leage) o d'al-
jres organitzacions feixistes
internacionals. Només cal re-
cordar que el nou local de
Fuerza Nueva és valorat en
180 milions de ptes. Acabats
els seus fues de Grècia, Portu-
gal i Espanya, l'extrema dreta
està duent a terme una
campanya europea per tal de
recuperar les seves antigues
posicions. El cas d'Espanya és
simplement una etapa més.
Molt ens temem que el 18 de
juliol d'aquest any serà un dia
sonat.

F. ALTES
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Burgesia catalana.
Casinos a Catalunya: Tots a jugar

alemany i amistats de la U CD
El mes de febrer d'aquest any, el govern va concedir

autorització per a l'obertura de 18 casinos a l'Estat
espanyol, tres dels quals anaren a parar a Catalunya:
una Sant Pere de Ribes, a 45 kilòmetres de Barcelo-
na, l'altre a Lloret de Mar i el tercer al castell de Pera-
lada. Moltes altres sol·licituds foren desestimades
per raons encara desconegudes.

À Sitges, per exemple, municipi que limita amb
Sant Pere de Ribes i amb una tradició turística prou
coneguda i ben contrària a la de Ribes, s'havien pre-
sentat tres sol·licituds, la primera de les quals, la de
l'Hotel Terramar, ja es donava com a segur que seria
autoritzada el mes d'agost de l'any passat. Els partits
polítics de Sitges fins i tot ja havien pres postura da-
vant la instal·lació del futur casino; el PSC, malgrat que
no es mostrava partidari dels casinos, considerava
que la seva instal·lació era beneficiosa per l'economia
sitgetana i proposava que la companyia explotadora
fos municipal o, en últim terme, que l'Ajuntament
pogués tenir el 51 % de les accions a partir de la con-
cessió de la llicència. • ; 1 : .

. Les raons per les quals les.autoritzacions han anat.
a parar a Ribes, a Lloret i a Peralada es perden entre
els rumors i el silenci, silenci que, paradoxalment qui

més propicien són els que se senten més marginats i
decebuts pel sorteig de llicències.. . -

La figura de l'alemany Hans K. W. Ringleben i les
seves vinculacions amb UCD centralitzen els rumors
esmentats. Ringleben és director general del casino
de Baden-Baden, lligat a l'empresa Spiel Bank d'Ale-
manya i participa en un 25% en dos dels casinos ca-
talans (al de Lloret hi participà en un principi però més
tard es retirà). Els casinos catalans volen assessorar-,
se tècnicament i organitzativa del famós de Baden-
Baden i alhora s'han encarregat estudis entorn del
de El Voló (Lé Boulou) que és el més proper a l'Estat
espanyol. En mig d'aquests estudis ha aparegut Van
de Walle, persona vinculada a Ringleben i amic perso-
nal del president del govern Adolfo Suérez. Alhora,
Artur Suqué Puig, principal promotor del casino de
Peralada es va fer presentar a Jiménez de Parga i a
Martín Villa i després d'això s'iniciaren els estudis en
els quals intervé Van de Walle. ' , ,; :. : "

A la resta de l'Estat s'han pogut comprovar casos
beri clars de vinculació entre els promotors dels casi-
nos legalitzats i homes vinculats al franquisme o a la
UCD. Hi ha qui assegura, fins i tot, que els beneficis
d'alguns casinos seran un bon sosteniment per al

'partit governamental, y ••.'. ; V - ; TC \.

Molts pocs beneficis repercutiran a/s ajuntaments, almenys per ara. (Fotos, Carles Esteban)

Sant Pere de Ribes: Un cunyat de la UCCl

"Jugueu, jugueu, que els de sempre embutxaquem'

A Lloret de Mar, l'alcalde està content

"Aquí no hi ha capital estranger ni
D'aquí a un parell de mesos a

Catalunya podrà jugar-se oficial-
ment al joc d'àtzar en un dels
tres casinos que el govern va
autoritzar el passat mes de febrer
perquè s'obrissin al nostre país.
E\ casino de Lloret de Mar té pre-
vist inaugurar-se a finals del mes
d'agost, accelerant al màxim el
plac preyist per a obrir-se des-
prés de que fóra autoritzat. És
per això que a l'antic Hotel Mon-
tecristo s'estan fent en aquests
moments grans i precipitades
obres de reforma en els pisos in-
feriors per a encabir-hi el primer
casino que s'obri a Catalunya.

Nosaltres d'això no en sa-
bem res de segur perquè tots
els tràmits d'obertura passen
únicament pel Govern Civil.
Nosaltres ens limitarem a in-
formar favorablement a les
dues sol·licituds proposades
perquè creiem important que
el casino sigui a Lloret j a que
pot tenir repercussions favo-
rables per la indústria hotelera
del poble, avui deficitària. A
nivell popular la idea va caure
bé i en la informació pública
va haver-hi un únic impedi-
ment, precisament contra
l'altre sol·licitud no concedida,
d'un convent de monges, per
problemes de fe. Aquí de par-
tits polítics hi ha el PSC, el
PSUC, CDC i ara ha sortit la
UCD, cap d'ells no ha dit res
en contra del casino, crec jo
que és perquè consideren que
anirà en bé del turisme,' de la
seva qualitat i crearà llocs de
treball.

Qui així parla és el batlle de
Lloret de Mar, Martínez, un far-
macèutic jove i molt atrafegat,
que segons ens va dir està ab-
sorbit completament per la feina
municipal i està molt tranquil da-
vant el judici que la història farà
de la seva gestió. Martínez s'ha
interessat molt per l'afer dels ca-
sinos però mira amb certa reti-
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cència la participació municipal
en ells aprovada recentment a
les Corts.

Quan es començà a parlar
de casinos l'Ajuntament va fer
una petició al ministeri de l'In-
terior, per a fer-ne un de mu-
nicipal, però a un ajuntament
no li donarien mai la llicència
en aquests moments en que es
corre el risc de fer fallida;, và-
rem fer dos estudis sobre la
necessitat de fer un casino a
Lloret. Si participem o no en
una possible ampliació futura
de capital del casino és una
cosa que no ens hem plantejat
perquè no sabem si es podrà,
ampliar o no. Potser serà ren-
dable entrar-hi per al pressu-
post municipal, ara tan escàs,
però hi ha moltes incògnites i
no podem embarcar d'aquesta
manera els diners, del poble. I
si va malament?... He sentit

\dir que el que acaben d'obrir a
Sant Sebastià no va gaire bé,
hi ha coses rares,... preocupa
que en un radi relativament
aprop ens hagin col·locat el de
Peralada i el d'aquí a Lloret;
jo em pregunto què passarà
amb el de "Le Boulou" (El Vo-
ló) quan obrin el de Peralada,
perquè ara hi va més gent
d'aquí que no pas francesos.
Jo crec que s'hauria d'esperar
a veure un rodatge de dos a
tres mesos.. El que és evident
és que la taxa que passa Hi-
senda a l'Ajuntament és un
tant per cent insignificant, a
més, si fan com amb els tres
"bingos" que hi ha, encara no
n'hem vist ni cinc. L'Ajunta-
ment el que necessita són ca-
lers per gastar.

Quan es va presentar la soli-
citud, un 25% del capital (el
màxim previst per la - llei) de
l'empresa Casino de Lloret de
Mar, S. A. era alemany, provi-
nent del Spiel Bank, que té el
casino més prestigiós d'Europa,

el de Baden-Baden. Pocdesprés
però el capital estranger fou re-
tirat i en el moment de concedir-,
se la llicència tot el capital era
espanyol, és més —afegeix Mar-
tínez—era. català. . - ' :

El fet que tot el capital
sigui nacional ha suposat per
a mi una gran satisfacció. Els
accionistes són tots gent cone-
guda de Girona i Barcelona,
alguns dels quals estiuegen a
Lloret; l'altre que es va dema-
nar era dels cinc propietaris de
l'hotel Monterrey, també gent
coneguda. És més, el 80% de

la gent que entrarà a treballar-
: hi seran d'aquí; també és im-

portant que entre els tres casi-
nos catalans hagin creat .una
escola de "croupiers" i molta
de la gent que vindrà de fora
són catalans que s'han format
a l'estranger. A mi, això del
capital estranger no em feia
cap gràcia. Sembla ser que els
d'aquí han buscat l'assessora-
ment dels alemanys. De màfia
però, no hi ha res. Sembla que
la màfia actua als casinos dels

\ Estats Units, d'Anglaterra i
també en alguns de França.

Aquí els accionistes no hi te-
nen quantitats importants ni ..
tampoc hi ha noms de socie- .
tats al darrera. , - •-»."_

La major part del capital del
casino de Lloret correspon alçrr
germans Salvador j Manuel Ta-
Nada Jener, propietaris ;del fins
ara hotel Montecristo, on s'ins--
tal-la el casino. Els altres acció-,
nistes són Josep M.a Ramóneda,
que estiueja a,Lloret, Rosa M.a

Piera i Pablo Gómez-Salazar,
ambdós residents a Barcelona..
El capital inicial de l'empresa és.
de 400 milions de pessetes.

; L'alcalde no vol fer juguesques insegures amb els diners de l'Ajuntament.

> Gran Casino de Barcelona,
S.A.-, l'entitat que promociona el
casino de Sant Pere de Ribes,,
és una mostra de la transforma-
ció de la gran burgesia catalana.
... Si a finals del segle passat i '
començaments de l'actual, e| que
calia era evidenciar la categoria
social mitjançant grans finques o
mansions sumptuoses, ara cal
revifar els negocis allà on es
pugui.

Al marge de l'advocat nabar-.
rés que hi figura coma conseller
delegat, hom troba noms de ca-
tegoria, de l'alta societat cata-
lana de tots els temps: Tintoré,
Ventosa Garí i López de Lamci-
drid Satrústegui.

Tintoré correspon a Joan Ma-
ria Tintoré Turull; de les grans
firmes de Sabadell. Enginyer tèx-
til, de 50 anys, ha fet popular
com a gerent de Jenny Turull,
S. A., les mitges Jenny. Figura
com administrador de l'empresa
familiar, Tintoré Turull, S. A., i
en els consells de Sasala, Hitra-
sa, Vallirenta i la Mútua de Se-
gur os de Sabadell. A més, és
vicepresident de la Real Federa-
ció de Tenis.

L'any 1939 la família Tintoré

es veié barrejada en un escàndol
d'estraperlo amb teixits „ que -
motivà una forta sanció a Enric
Tintoré i Camps.
• Jordi Ventosa Garí és fill d'Ig-
nasi Ventosa i Despujol;, presi-
dent de Maquinista Terrestre y
Marítima i primer tinent d'alcal-
de à l'ajuntament de Barcelona
l'any 1939. Fill de dos cognoms
il·lustres de l'aristocràcia bar-
celonina amb ressonàncies de
Lliga —Ventosa i Garí-, té 525
accions de Gran Casino de Bar-
celona (en Tintoré en té 700).
Ventosa Garí és conseller de
Mototrans i URBAS, d'on el seu
pare és president. '

El soci la presència de) qual
resulta més "curiosa" és Javier
López de Lamadrid Satrústegui,
descendent.directe del marqués
de Comillas, el famós Antonio
López. Té 700 accions que han
suposat un desembossament de
70 milions, l'origen dels quals
ningú no li coneix, donat que
López de Lamadrid Satrústegui
no té massa fortuna, malgrat els
seus càrrecs à Comercial Sert,
S. A.,. Alfombras Impact, S. A.,
Gama 2.000, S. A., Güell Madrid,
S. A. i Sociedad H ullera Espa-

nola. - . ,
• Tothom apunta al fet que el

seu cunyat sigui el diputat de
Unió del Centre de Catalunya,
Carles Güell de Sentmenat,
home de] fortuna més que sane-
jada, i que no hagi volgut figurar
davant d'un casino.

El Consell d'Administració de
Gran j^asino de • Barcelona es
completa amb l'alemany Hans
RingletSen. Aquest, director ge-
neral del Casino de Baden-
Baden, suposa la presència de
capital estranger en la societat,
malgrat que en un principi l'ad-
vocat Aizpun la negava.

La relació Aizpun-alta societat
catalana té dos forts purtals;
està casat amb una Macava,
descendent d'una altra de les
grans famílies, i és un dels diri-
gents de la Industrial Tèxtil La-
nera que agrupa els interesos.de
la patronal tèxtil d'aquest ram.

Serà que ara que els negocis
del tèxtil no rutllen com abans
hauran trobat la sortida del joc?

Text:
Josep M.a Huertas i

Xavier Capdevila

Als baixos d'aquest hotel s'obrírà el primer casino de Catalunya,

Eduardo Martín

La participació municipal en els beneficis
Els ajuníaments afectats

per Ja. instal·lació de casinos
al seu terme municipal i els
que limitin amb ell podran
participar fins un 5 1 % en el
capital de les empreses explo-
tadores; això, però, només
serà possible en aquells casi-
nos que s'autoritzin a partir
d'ara o en les possibles am-
pliacions de capital dels 18
casinos legalitzats: a l'Estat
Espanyol. , -.. -= -..
, Aquesta resolució fou pre-
sa al Congrés dels Diputats
després de la interpel·lació i .
la moció presentades pels
Socialistes de Catalunya en-
torn d'aquest tema.

És Eduardo Martín, que va
presentar la interpel·lació i .
la moció en nom de Socialis-
tes de Catalunya, qui ara ens
en parla.

Tenint en compte la for-
ma en que s'havien concedit
les llicències a 18 casinos de
joc ert tot l'Estat, nosaltres
presentàrem a principis de
març una interpel·lació al

govern sobre l'ordenació i la
concessió d'autoritzacions
per a la instal·lació de casi-
nos, per. tal que expliqués
els motius de la normativa
i la seva política sobre el
tema. Concretament dema-
nàvem explicacions sobre
la creació del Fondo Nacio-
nal de Cooperación Munici-
pal, . el perquè . es modifi-
caren els terminis í el nom-
bre de casino a autoritzar,
quins criteris de selecció
s'havien seguit, per què el
tant per cent de beneficis
què repercutien en el mu-
nicipi afectat era tan baix,
pot arribar solament al 2,5%'
en participació indirecta de
la recaptació bruta, i com
es justificava l'escassa par-

: ticipació dels ajuntaments
als quals no s'incita de cap
manera a fer-ho, ni es regu-
la aquesta participació, mal-
grat que s'ha regulat per al-
tra banda la del capital es-
tranger.., . : ._ -.••'•

La resposta del govern a

".. la interpel·lació socialista fou
. poc convincent o almenys

fou suficient perquè el grup
parlamentari presentés el 8

• de maig una moció insistint
sobre él tema.

Sí, amb la moció anàvem
. ja a propostes concretes que

garantissin el predomini mu-
nicipal en els beneficis dels

,. casinos. Demanàvem que
J el govern dictés unes, nor-

mes per les quals les socie-
tats concessionàries, en
un plac de tres mesos, ha-
vien de posar a, disposició
dels ajuntaments afectats
per la instal·lació d'un casi-
no el 5 1 % de les accions i
aquest percentatge havia "
de mantehir-se permanent-
ment. .

, , El partit del govern, però,
• va retallar amb una esmena
aquesta proposta adduint que
hi, havia impediments jurídics

• en les sol·licituds que ja ha-.
vien estat concedides, car
molts dels casinos legalitzats

. estaven a punt d'entrar en

funcionament. Tot i això la
UCD qualificà de "loable"
la idea presentada per Socia-
listes de Catalunya.
. L'esmena de la UCD do-
nava a entendre que s'havia
arribat tard amb la nostra
proposta, la qual cosa no
s'hagués produït si la forma
d'autorització del joc a l'Es-
tat Espanyol s'hagués portat
més democràticament. De
tota manera és positiu que
es recollís la nostra propos-
ta encara que limitada a
aquells casinos que puguin
legalitzarse en un futur.
També és molt important
que els ajuntaments podran
participar en un 5 1 % en les
ampliacions de capital que
facin els 18 casinos ja le-
galitzats, i, segons sembla,
la majoria ho faran abans
d'inaugurar-se.

Quins ajuntaments podran
beneficiar-se d'aquesta par-
ticipació? .

Encara no ha sortit la nor-
mativa legal que reguli això,

però segurament seran els
que tinguin el casino al seu
terme municipal i tots
aquells que limitin amb ell.

Cal que aquests ajunta-
ments comencin a interes-
sar-se a partir d'ara sobre
si els interessa o no la parti-
cipació; per això haurà
d'obrir-se un debat ciutadà
amb els partits, les entitats
i els ciutadans interessats.

En cas d'acceptarse la par-
ticipació serà fàcil demanar
préstecs bancaris garantits
amb els beneficis de la in-
versió. És interessant pen-
sar en ía possibilitat d'ad-
quirir un determinat nombre
d'accions, que pot arribar
al 51 %{conjuntament entre
tots els municipis afectats
i així obtenir ingressos co-
marcals per tal de finançar
serveis comuns a les comar-
ques, dels quals avui estan
tan mancades.
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L'HORA CIUTADANA
L'OUC en demana la retirada de les Corts

Per un Pla Energètic
democràtic

Una entitat titllada de desi-
deologitzada i apolítica com l'Or-
ganització d'Usuaris i Consumi-
dors ha pres recentment una de-
cisió plena de realisme polític:
demanar al Govern i als parla-
mentaris la retirada del Pla Ener-
gètic Nacional de les Corts.

De fa sis mesos, l'elaboració
de la Constitució i les revisions
del Pla Energètic han anat paral·-
leles. Els grups parlamentaris i

- els dirigents dels partits han do-
nat prioritat a la Constitució. Pe-
rò paral·lelament, el Pla Energè-
tic provocava la dimissió de
Fuentes Quintana i de l'equip
O;!art, i l'entrada al govern i el re-
forçament del programa nuclear
del Pla. Malgrat l'estrella infor-
mativa que ha estat la Constitu-
ció, el poble que ho ha volgut — y

tot que no hi ha hagut debat es-
tatal sobre la qüestió
energètica— ha pogut saber les
hipoteques energètiques que fins
el 1985 ens imposa el Pla, que
les elèctriques van fer fracassar
en repetides ocasions només
perquè introduïa tímides refor-
mes. Aquest ajornament del Pla,
que ja havia d'haver estat pre-
sentat a finals de l'any passat i
després a finals d'abril a les
Corts, va bé al Governm perquè
sap que, després de l'obligat con-
sens constitucional, hi haurà —en
ple estiu—un altre consens ales
Corts pel que fa al Pla Energètic.

Així, doncs, les Corts demo-
cràtiques aprovaran en plenes
vacances —sense que els seus
votants en sàpiguen de la missa
la meitat— un Pla Energètic que
ens dirà el què hem de consumir
fins a 1985 i en quina quantitat.

Aquest futur energètic l,hauran
traçat les 24 elèctriques del país,
amb la complicitat dels Ministe-
ris corresponents i de les forces
polítiques que, per no trencar el
consens, hauran —en certa
manera—ajudat a la implantació
d'un model de creixement econò-
mic i social que anirà en contra
de les capes populars.

Aquest Pla Energètic —
qualsevol Pla què faci referència
a les qüestions de producció, de-
manda i consum— té innegables
implicacions polítiques/i sempre
és de doldre que els partits no
hagin explicitat prou aquesta im-
plicació i que hagin estat els con-
sumidors els que hagin aixecat la
veu, sobretot afectats per la pri-
mera de les conseqüències popu-
lars d'un pla tan contra el poble
com aquest: l'augment de les ta-
rifes elèctriques. Per tornar els
crèdits americans i per poder
treure beneficis prou folgats en
l'operació, a les empreses els cal
augmentar el tarifatge. Aquesta
mesura, completada amb una
comprensió més o menys exacta
de la problemàtica global energè-

, tica i ecològica, és la que no ac-
cepta l'Organització de Consumi-
dors i Usuaris. Es per això que re-
comana la investigació i aplicació
d'altres energies i la paralització
del programa nuclear.

Aquesta decisió dels Consu-
midors hauria de ser secundada
pels grups parlamentaris que,
com el nostre, han pres una sèrie
de mesures tendentsa evitar el
despilfarrament energètic que es
proposa al Pla. Vaja quin Pla!

XAVIER GARCIA

r
Pl/CÀDLA

Una plaça
amb el nom

Llibertat d'Expressió

1

El dissabte dia 1 de juliol a
les 6 de la tarda els militants
del partit Socialista de Catalu-
nya de la secció XI de la Fede-
ració III inauguraran un nou
nom per la plaça que actual-
ment es coneix com de Sant
Bernat Calbó al Poble Nou: li
diran de la Llibertat d'Expres-
sió.

HI participaran el senador
Felip Solé Sabarís (Entesa
dels Catalans), Lluís Armet
(del Secretariat del PSC), Jo-
sep Maria Loperena i Marc
Palmes (advocat dels Joglars),

Núria Espert i els cantants Pe-
re Tàpies i Teresa Rebull, que
cantaran.

Hi haurà un ambient de
festa i xirinola, i s'ha convidat
a tots els partits, sindicats, i
entitats del barri a què partici-
pin en aquest acte on vol que-
dar palesa la voluntat de per-
petuar un any que sempre
s'hauria de conèixer com el de
la llibertat d'expressió, en re-
cord de la lluita que per assolir
part de la democràcia encara
s'està lliurant.

• '• , ) - - ' "i

* <.

El foc d'una nit d'estiu

Els barris recuperen la
revetlla de Sant Joan

El solstici d'estiu s'ha tor-
nat a trobar enguany amb el
d'hivern, i aquesta feliç unió
ha encès novament el foc. És
aquesta una nit misteriosa, de
la qual la cultura popular no
permetrà mai que ens des-
prenguem. Ara les bruixes,
fantasmes i mals esperits ja
no fan acte de presència, però
els focs purificadors continuen .
brollant, potser amb més in-
tensitat que mai, acompa-
nyant el brogit dels coets i l'al-
darull de les revetlles.

Durant molt anys, la nit del
solstici, batejada desde fa
anys com la de Sant Joan, ha
estat una nit de germanor en
què tot un poble feia cap al. '
carrer de les ciutats i dels po-
bles en un esclat de misteri i
alegria.. En altres temps de
costums paganes, el foc era
considerat com el represen-
tant del poder purificador i fe-
cundador solar, era per això
que hom li oferia diversos sa-
crificis, segons el lloc i el cli-
ma. ... : •.'••.; ;. ...."•<.''

Ara ja no es fan sacrificis,
ni es creu en bruixes, però els

nens de les nostres viles i ciu-
tats continuen realitzant la ce-
rimònia de cercar fustes i tras-
tos vells que a ningú serveixen
per a cremar-los al mig del
carrer. Trastos que són ama-
gats en els llocs més inver-
semblants .'• que hom pugui
imaginar, per evitar que altres
nens de la rodalia els els pren-
guin o bé que, cosa tristament
famosa entre la quitxalla, la
camioneta municipal s'endu-
gus tota la fusta per a evitar
que l'asfalt de la ciutat quedi
recremat pel foc. No cal dir
que qualsevol mesura d'a-
quest tipus resulta inútil i que,
enguany com altres anys, tant
els carrers de l'Eixampla bar-
celoní com els d'altres contra-
des catalanes han sofert l'em-
bat del caliu de la brasa.

Aquest any, però, un nou
factor ha vingut a afegir-se a
la festa. La gran revetlla que
l'Ajuntament de Barcelona va
organitzar a Montjuïc no va
tenir l'èxit massiu d'altres ce-
lebracions d'aquest tipus. La
festa s'ha traslladat als barris,
aprofitant l'avinentesa per a

reivindicar aquells locals, ter-
renys, etc, que els diversos
barris necessiten i reclamen.
La revetlla de la nit de Sant
Joan uneix les persones; no és
estrany, doncs, que molts ciu-
tadans preferissin de quedar-.
se amb aquells que coneixien i
amb els quals podien menjar
la coca i, de pas, demanar ple-
gats llocs d'esbarjo. -

Cada barri trobà el seu lloc.
El Casc Antic, al passeig del
Born; la Barceloneta, als ter-
renys de la Maquinista; el Tu-
ró de la Peira,,al solar de l'a-
vinguda Borbón; Sant Ramon,
a l'avinguda de Sant Ramon
Npnat i l'av..Cardenal Reig; el
Carmel, tocant a la plaça San-
llehy; el Besòs, al passeig de
Sant Paulí; i el Fort Pienc als
terrenys de l'estació del Nord.
I així un llarg etcètera que,
juntament amb aquelles que
ocuparen terrats, jardins parti-
culars i cases, han vingut de
nou a alegrar la nostra vida
quotidiana.

JOSEP M a SERRÀ

A Madrid no volen posar el precedent

La B-30 gratuïta costarà força
El dimarts passat, tots els dia-

ris anunciaven que la B-30 defi-
nitivament no seria gratuïta i que ,
s'havia arribat a una solució con-
junta en la què, en principi, esta-
va d'acord la comissió interminis-
terial creada a l'efecte i la Gene-
ralitat. Aquest acord es formalit-
zà dilluns en una reunió del presi-
dent Tarradellas i el conseller de
Política Territorial i Obres Públi- -
ques Narcís Serra, amb el subse-
cretari del MOPU Pedró López.

Segons declarà en una roda
de premsa posterior aquest sub-
secretari, la Generalitat, malgrat
que tenia "alternatives més favo-
rables", estava d'acord en què a
la B-30 es pagués peatge entre
Papiol i Montmeló, en 9 kilòme-'
tres, deixant gratuïts els laterals

que per fora de l'autopista enlla-
cen, com el I Mer. Cinturó, la A-2
amb la A-17, i què l'acord d' ini-
ciar el peatge aniria al proper
consell de ministres.

Aquesta solució es contradeia
amb la postura mantinguda per
la Generalitat de voler la total
gratuïtat per a la B-30. Per a
prendre-la, a més, no s'havia
consultat hi

l'alcalde Socias ni la Comis-
sió Ciutadana del Tràfic Pesat,
els quals havien aconseguit fa un
any que, provisionalment, la B-
30 fos gratuïta.

Davant de la contradicció que
suposava la notícia, el Consell de
la Generalitat va tractar dimarts
novament el tema i va definir cla-
rament quina és la seva postura,

postura que es mantéen la gra-
tuïtat per a la B-30, per això el
Consell va lamentar la decisió del
ministeri, que en .cap moment ha
estat la de la Generalitat, malgrat
el que digué el subsecretari i el
que va aparèixer a la premsa.

A Madrid, és evident que no
volen que la B-30 sigui gratuïta.
Seria un triomf de la voluntat po-
pular recollida en el ja llunyà es-
lògan de "El poble ho ha decidit,
Iller. Cinturó gratuït", seria un
precedent massa important. La'
Generalitat, però, ha de continuar
defensant la gratuïtat. La B-30
encara no és de peatge i cal que.
no arribi a ser-ho mai.

XAVIER CAPDEVILA
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Més de 100.000 argentins a Espanya
V

L'HORA CIUTADANA

l'exili del pànic
Antonio Tello, 31 anys, autor de "El dia en

que el pueblo reventó de angustia", col·lecció de
contes que aviat apareixerà-a Espanya. Un de
tant. Casat, Dos fills. Un pis senzill a un lloc
qualsevol de Barcelona. . . . • .. • •

* "Vaig marxar de l'Argentina pel desembre de
1975, o sigui, abans del cop d'Estat. El meu nom
va aparèixer en una llista de la Triple A, en una
gran plaça de la meva ciutat, Río Cuarto. Jo allà
treballava a la ràdio i editava una Tevista
d'esquerres. De la llista que va aparèixer, vàrem
veure com uns companys s'amagaven, com a.
d'altres els passaven coses desagradables —la
casa d'un va quedar arrasada per una bomba i
encara sort que ell no era dins- i la policia deia
que no podia protegir-nos. Bé, va dir coses pit-
jors, com que "si la Triple A ens havia inclòs en
una llista, algun motiu hi hauria".

I un dia vaig marxar. Primer a París. Hi vaig
estar mig any, i vaig ser incapaç d'escriure una
lletra. Després vaig venir a Barcelona, que és
una ciutat cultural i no desmesurada, és una ciu-
tat com la nostra Córdoba, si bé més densa, i on
la vida és agradable. La gent té una manera de
ser que impedeix a una persona com jo de
trobar-se sola.

Des que vaig venir que truco a la porta de les
editorials: m'han donat correccions de galera-
des, d'estil, però sempre coses despenjades. Em
dedico, cada matí, a trucar portes, i penso que
alguna s'obrirà. He preparat una antologia de
contes cubans per a una editorial i escric contes
mig pornogràfics per a una d'aquestes revistes
noves, amb moltes dones, contes que no em
van, però s'ha de menjar.

La meva dona ós mestra i, clar, tampoc no
troba feina. Sí, va venir amb mi perquè allà, pel
sol fet de ser parent d'algú exiliat, no donen fei-
na. Van estar un temps aquí amb mi, però el
principi ens va anar molt malament. Va haver-hi
un dia que no teníem res per menjar ni diners per
comprar-ne, i els nens només van prendre aigua
amb cola-cao, i vàrem decidir que se'n tornessin
a l'Argentina fins que les coses m'anessin millor.
I no em van molt millor, però han tornat i calia
que ho fessin perquè, si no hauria acabat venint
"la pàlida". -

. Mèxic és la primera colònia argentina a l'exili
i Barcelona ós, sens.dubte, la segona. L'exili xo-
ca més per les coses quotidianes, per les dificul-
tats de viure cada dia. Però cal sobreposar-s'hi,
perquè una persona angoixada i trista no pot ni
servir els altres ni servir-se ell mateix.

. No só gairebé res del meu "país a través dels
meus amics, doncs, per la seva seguretat, la se-
guretat dels qui encara hi són, no ens escrivim,
però segueixo de molt a prop, a través de la
premsa i dels que arriben aquí, els fets de la me-
va pàtria. I jo crec que les dictadures d'Amèrica
Llatina estan en procés de desintegració.

' De cada deu famílies argentines, vuit tenen
algú mort, exiliat o presoner".

La dona ha dit als nens que anessin al bar del
davant a veure la televisió. "S'avorreixen tot el
dia a casa i com que no coneixen a quasi nin-
gú...". Els ho ha dit quan el seu pare ja havia avi-
sat al petit: "Marcelo, piola", que vol dir "Mar-
celo, estigues tranquil". I el nen no n'estava.

La dona estava alterada. Al-
fonso Carlos Comín li va dema-
nar: Com és que no ha vingut Da-
vid? (David és David Vinas, un
dels grans escriptors argentins,,
ara exiliat a Espanya, autor de
"Que són los fascismos en Amè-
rica Latina", de la Gaya Ciència).
"Perdona'ns, però aquest matí,
quan ja sortíem per agafar l'avió,
ens ha arribat la notícia que ha-
vien assassinat la nostra filla a
Buenos Aires". .,
' D'aquest assassinat és aques-
ta descripció, apareguda al "Te-
le/Exprés" (23 de març 1977)
amb motiu del primer aniversari
del cop d'Estat del general Videla
a l'Argentina, r

./ "La nena anava com perduda
pel zoo de Buenos Aires. Duia al
coll un cartell en què es llegia:
"Estic sola perquè la mamà era
una guerrillera". La mamà era
darrera unes gàbies de feres, una
mica més lluny, morta per la Tri-
ple A. • . ."•-. ,

- La nena era la néta, i la seva
mare la filla, de l'escriptor David
Vinas, un dels cent mil argentins
que es troben a Espanya dés de
fa dos anys, fugits de la dictadu-.
ra".

El cens impossible

Molt més difícil que el cens elec-
toral d'aquest país,: tan ple
d'incorreccions i inexactituds, re-
sulta el cens dels sudamericans
qué han arribat al nostre país,
prenent-lo com escullera tranqui-
litzant de pors i inquietuds.
' ' En un començament fou l'exili

uruguai) que va seguir a la re-
pressió contra tupamaros, afins i
gent d'esquerres i fins i tot de
centre, iniciada el 9 de febrer de
.1973. L'exemple es va estendre
i, N 1 de setembre d'aquell ma-
teix any, després de la caiguda
d'Allende, fugien els xilens que
podien ferrho. Tres anys - més
tard, amb el cop d'Estat, menys
primitiu'però igualment ple de
terrors, del general Videla, eren
els argentins sis qui emprenien el
camí de l'exili. • - ^

"Dels tres exilis, amb tota se-

guretat és l'argentí el que major
nombre de persones arribades a
Espanya ha proporcionat. Has de
pensar que hi havia setmanes
que arribaven, només a Barcelo-
na, unes mil persones repartides
en dos vaixslls, procedents de'
l'Argentina", explica Josep Ribe-
ra, un dels responsables d'Ager-
manament, entitat d'església re-
lacionada amb el Tercer Món; es-
pecialment amb Xile, que ha es-
devingut, en certa manera, agèn-
cia de col·locacions, de ressolu-
ció de tràmits, àdhuc en consul-
tori dels mil-i-un drames d'a-
questa emigració de la por.

Encara que, com ja hem.dit,
no es pot parlar de xifres, es fa
menció d'una d'aproximativa de
més de 40.000 argentins a Bar-
celona i rodalia i d'uns cent mil
en tot l'Estat espanyol. La raó de
la preferència per Catalunya sol
ser fonamentada en els catalans
que, van conèixer a l'Argentina,
per una banda —va ser una emi-
gració econòmica i fins política .
important—, i en l'aurèola liberal
de Barcelona.

(L'emigració espanyola a l'Ar-
gentina llança fins i tot norris lle-
gendaris, com Durruti, en els a-
nys vints, i Diego Abad de Santi-
llàn, després de la guerra civil.
Existeix, a més, un casal català
en actiu que manté els llaços en-
tre els catalans qué hi van provar
fortuna o que van intentar una
nova vida que aquí els era impos-
sible). . . . '

"Davant de la solidaritat que
vam trobar a l'Amèrica Llatina —[
explica un exiliat— és indispensa-
ble que ara sapiguem cor-
respondre. Nosaltres hi vam anar.
fugint dé la por, ara són ells que
han de fer-ho".

No poden residir, no
podon treballar

' No és fàcil restar a Espanya.
Normalment,-la major part d'exi-
liats llatino-americans han ar-
ribat proveïts del passaport turís-
tic, que serveix per tres mesos.
Han buscat treball a les editorials
i a les universitats: ha resultat

debades per a la majoria. Hi ha
una crisi econòmica que no afa-.
voreix la recerca.

"Tinc amics, professors de so-
ciologia, que venen llibres perquè
es moren de gana donant classes
particulars/que es una sortida fà-
cil i de primer moment —explica
un argentí que ja fa dós anys que
és aquí—. D'altres vam tenir la
sort que no ens fessin masses
preguntes en el Parc d'Atrac-
cions de Montjuïc i ens pogués-
sim col·locar de calesiters".

(Calesiter és el qui té cura d'a-
comodar la gent a les cabines del
telefèric aeri d'aquell parc).

Els tres mesos passen aviat. Si
hi ha problemes de renovació,
que solen ser freqüents, hi ha
una "solució": sortir a la propera
frontera francesa i renovar el
passaport. De vegades, quan
s'insisteix perquè segellin el pas-
saport, algun d'ells s'ha trobat
amb un desagradable "prohibit
treballar".

Les Delegacions de. Treball
són remises a solucionar el pro-
blema d'aquesta emigració no
desitjada. Els motius d'això són
fàcils de comprendre: hi ha crisi
econòmica i, al davant d'aquesta
situació, que porta a protegir els
llocs de treball per als autòctons,

•la Hispanidad i els. pobles ger-
mans de l'Amèrica llatina —~

. protegits laboralment per normes -
del gener de 1970— resten a la
cuneta. .

A pesar de tanta oposició, al-
guns estan col·locats a editorials
(Jorge Edwards a Difusora Inter-
nacional; Jaime Mardones, xilè
que editava els llibres d'Allende,
a l'Editorial Planeta), al costat.de
casos importants que han hagut
d'optar per buscar feina en altres
latituds. Casos com el d'Hernàn
Valdés, que va publicar un llibre
de molt d'èxit, un llibre tan patè-
tic com "tejas Verdes", una des-
cripció al·lucinant dels camps de
concentració del Xile de Pino-
chet. .

"Essent greus els problemes
laborals, ho són més els jurídics
—explica un advocat—. No hi ha
contracte dé treball si no hi ha

permanència, i no hi ha perma-
nència assegurada en el passa-
port si no hi ha contracte de tre-
ball. Les empreses, davant de
tants problemes legals, no són
gens partidàries de donar feina a
sud-americans, fora de casos
d'explotació o d'empreses libe-
rals d'estil editorial, però són, lò-
gicament, les menys. Són molts
els qui viuen a la que salta fent
suplències, enquestes, pòlisses

. d'assegurances o venda de llibres
a domicili. És a dir, feines escas-
sament segures per més que re-
solguin, de moment, la situació
econòmica". ,

Agermanament, encara que
persisteix en ajudar-los, va haver
d'emprendre un pla de restricció
econòmica després del milió i
mig de pessetes que va emprar
per ajudar els qui fugien de Xile.
Com s'ha dit reiteradament, quan
no hi havia problemes per a la
sortida per part de lés autoritats
xilenes, calia trobar els diners per
al passatge, que no el pagava ni-
nú. . "

El desarrelament

Un tercer problema, potser no
tan vital com el jurídic i l'econò-
mic, és el del desarrelament. Hi
ha sudamericans que han cone-
gut tres exilis. Un cas amarg és el
d'uns brasüenys que, fugits del
seu país, van anar a Xile, després
a l'Argentina, i.ara aquí.

Un cas il·lustre és el d'Eduardo
Galeano, un uruguai que va tre-
ballar en l'excel·lent revista
"Marcha", que després fundà
"Crisis" a l'Argentina, i que ara
viu a pocs quilòmetres de Barce-
lona, a Castelldefels. "Ja no
podríem trobar res del que va ser
"Crisis", ̂ perquè cremarem tots
els arxius i exemplars sobrers".

"Vam ser a punt de trencar-
nos „— explica l'escriptor argentí
Antonió Tello—. L'enemic no vol
només fer-nos fora, sinó que ens
autodestruïm. Voldrien que dei-
xéssim de ser argentins. I mal-
grat tot, ho serem sempre. Hem
de1 procurar mantenir-nos ínte-
gres, forts, amb la consciència
sana... en poques paraules, evitar
"la pàlida".

La pàlida és el nom que do-
nen a.la depressió, com els ga-
llecs i els portuguesos diuen sau-

dade de la nostàlgia, de la triste-
sa.

Un argentí exilat a París s'aco-
miadava, en una carta emociona-
da a un altre exilat a Barcelona,
amb aquesta frase realment ani-
mosa: "Una abraçada en la lluita
per la supervivència". .

I encara n'hi ha més

No acaben aquí. els sud- ' .
americans que avui refan la seva
vida en algun lloc.de l'Estat espa-
nyol. Un bolivià descendent de
quitxues, professor d'Universitat
en filosofia marxista, que viu a
Madrid i Lisboa, explica així la se-
va odisea: "Vivíem a La Paz. La
meva dona és espanyola i tenim
un nen. Amb el cop d'Estat que
va destituir el govern liberal del
general Torres, vam començar a
veure com desapareixien alguns
amics nostres. Ens espantàrem i
sortirem del país. En les universi-
tats espanyoles era inútil que vol-
gués ensenyar filosofia marxista.
Em va sortir l'oportunitat a la
Universitat de Lisboa i vaig ac-
ceptar. Però la meva dóna treba-
lla a Madrid i tenim casa aquí.
Total, que passo la meitat de la
setmana a Portugal i l'altra mei-
tat a Espanya, on a més faig de
corresponsal del "Diario de Lis-
boa". Però ara, amb el gir cap a
la dreta a Portugal, no crec que
em renovin el contracte. No sé
què farem..."

És un cas qualsevol. Podríem
seguir amb l'uruguai que feia de
dibuixant i que gastava hores i
sabates passejant per les edito-
rials fins que una d'elles el va
contractar com a compaginador
,d'una revista. Tenia encara taqta
por de la repressió que només
donava el nom- mai el cognom.

Però no. cal. Mentre l'Estat
espanyol pretén d'ignorar una si-
tuació tan complexa, milers d'u-
ruguais, xilens, argentins i mem-
bres d'altres, nacionalitats, llan-
çats a l'exili per la tirania i la-
crueltat, esperen l'ajut, no de la
retòrica Madre Pàtria, sinó dè
gent que sap, de vegades tant
com ells, de vegades en menor
escala, què és la intolerància i la
repressió.

ALEX MARTÍ

Una imatge que fa fugir a /'ex/7/
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L'HORA DEL TREBALL
i L'evasió de capitals'

Problema de tots, negoci de pocs
El 31 de maig de 1978, després d'aquesta llarga i

trista nit en tantes coses, un socialista en el parla-
ment diu clarament per primera vegada en aquest
país que també entre nosaltres existeixen els eva-
sors de capital i comença, per aquest motiu, tot un
seguit d'afirmacions que són més que unes simples
paraules, una ruptura amb el passat, amb el gran
còmplice que imposava la situació, el silenoi, són en
definitiva, la condemna d'un règim polític que ha ge-
nerat per la seva pròpia naturalesa, tota mena de
corrupció i per tant, com no, l'econòmica.

Però vegem què ens diu
aquest "nan" infiltrat: Diu
que, en l'evasió, hi estan com-
promeses importants institu-
cions, que les darreres apre-
hensions no só'n res més que
la part visible d'un iceberg
submarí, que l'economia del
país és en perill, que el govern
també en resulta compromès,
que és un acte de terrorisme
econòmic contra la immensa
majoria de tots els ciutadans
que, com tots sabem, estem

tocant amb els grups podero-
sos més podrits del país,
noms i institucions surten a la
primera plana dels diaris, de-
mana que, a partir d'ara, es fa-
cin públics els noms dels eva-
sors, que el règim anterior no
podia fer-ho perquè hi estaven
compromeses personalitats
que, públicament, es presen-
taven com els més grans "pa-
triotes".

Però a més, denuncià tam-
bé i per primera vegada des

del Parlament/donant xifres
concretes, afirmà que són
més de 4.000 milions de dò-
lars i informà d'allò que altres
socialistes d'un altre país pen-
sen proposar al país per a col-
laborar en aquesta lluita, li re-
corda al.Ministre com els EE-
.UU. Amb motiu d'una investi-
gació sobre un cas de màfia,

' va aconseguir aixecar el se-
cret bancari sota pressions i
amenaces, afirma que estem
davant de la pitjor màfia, d'a-
quella que no sols inverteix si-
nó que a més, treu fora allò
que no inverteix.

Per altra banda, l'ambient
del carrer és tens, encara és
notícia calenta el descobri-
ment d'un intent d'evasió a
Madrid i a Barcelona es des-
cobreix un cas de frau fiscal
que pot arribar a la bonica xi-

. fra de 1.000 milions, el ciuta-
dà pensa i reflexiona, els diaris
gasten molta tinta, però no
tothom està tranquil i, per
acabar la funció, es fa un arti-

Els més evasors, els que
més en tenen

Veritablement té poc sentit
començar ara a explicar que la
nostra pobra economia està
patint una sagnia permanent
des dels temps de la mortal
malaltia del General, malaltia
que tothom coneix com íuga
de capitals, coneixement pú-
blic que fa innecesari aug-
mentar les exposicions ja fe-
tes del problema.

La ciutadania en general es
demana com és possible que
l'evasió de capitals no pugui
ser aturada; fins al punt que
no manca qui creu en compli-
citats més o menys voluntà-
ries en la msteixa, provinents
de personalitats importants.

Però aquesta sospita no
apunta més que una explica-
ció simplista del problema. De
cert que és fàcil de pensar que
determinades persones, i no
em refereixo ara al cas anec-
dòtic i significatiu de la fuga-
de medalles per a "fer un re-
llotge", esdeveniment tras-
cendent pels noms dels afec-
tats més que per cap altra co-
sa, estiguin gaudint de pre-
eminents posicions eh l'àmbit

. de l'economia espanyola
—l'alta banca i finances, etc—
que possibilitin sense gaires
complicacions realitzar dipò-
sits de diners en contés es-
trangeres. Però aquest reduït
grup de persones, en el cas

•suposat de que fos possible
mostrar la seva intervenció en
algun cas de fuga de capitals
—i recentment; així s'ha dit
d'algun important holding
financer— ho explicaria per si
sol l'enorme volum de la fuga
de capitals en aquests dar-
rers tres anys. Dit d'altra ma-
nera, per a arribar a aquesta
xifra cal que l'evasió la facin
moltes més persones "poc o
gens conegudes".

Els mètodes per evadir di-
ners són múltiples, i no els ex-
plicarem ara tots i cadascun,
que van des dsl vulgar pas
clandestí de sacs de diners,

realitzat pel seu propietari o
per intermediaris professiona-
litzats. que operen a Espanya,
fins a més complicats siste-
mes con el falsejament de les
facturacions en les operacions
d'importació i exportació de
mercaderies.

Davant d'aquest panorama
hom pot demanar-se si seria
possible de trobar solucions
legislatives al problema. I a ai-
xò hem de respondre imme-
diatament que no: és difícil de
concebre una llei en matèria
monetària més dura que l'ac-
tual Llei de Delictes Moneta-
ris, que va ser promulgada per
l'anterior règim abans que
acabés la guerra civil, i que
estableix unes mesures for-
malment draconianes —n'hi
ha prou amb pensar que se-
gons ella, fins i tot és delicte
monetari acumular una "exce-
siva" quantitat de numerari en
una sola persona, àdhuc dins
del territori nacional. Fins \ tot
reconeixent que la llei està an-
tiquada en moltes coses, car
nova poder imaginar alguns
sistemes actuals d'evasió, és
evident que la solució no està
en les lleis dures. Les causes
del problema han de cercar-se
en el seu origen, i aquest no
és altre que el diner, dels par-
ticulars o dels bancs o socie-
tats. Mentre " que els movi-
ments de diners puguin ser le-
galment fets fora del coneixe-
ment de l'Administració, serà
difícil resoldre l'evasió i, evi-
dentment, seria ingenu creure
que les lleis actuals i els mi-,
grats recursos tècnics de la
policia al servei de la Hisenda
pública i el Banc d'Espanya

, seran suficients.
Les mesures, doncs, han

d'orientar-se en aquesta di-
recció, per la qual cosa resulta

• imprescindible augmentar el
control estatal, avui encara li-
mitat en bona part pel secret
bancari, que essencialment
subsisteix sota molts aspec-

tes. De la mateixa manera, és
urgent organitzar una autènti-
ca i moderna policia fiscal
amb la qual no compta encara
aquest país, dotada de mitjans
tècnics i d'especialistes. Per
acabar, i en l'estricte pla polí-
tic, és urgent desvetllar ràpi-
dament importants incògnites
sobre el futur de l'organització
de les empreses, com per
exemple la Llei d'Acció Sindi-
cal a l'Empresa, que no pot
restar permanentment en pro-
jecte, però que és una de les
excuses preferides per la dreta
per a justificar l'abstenció in-
versionista i la fuga del diner.

GRUP DE DRET
PENAL DEL CES

cle que demana en el seu titu-
lar "Que ahorquen al diputado
socialista". També el Ministre
de torn també té el seu paper,
se li han fet preguntes i ha de
respondre al socialista en el
Parlament/i al poble en gene-
ral. Reconeix també per pri-
mera vegada que l'evasió
existeix i s'adhereix a aquesta
mena de judici afirmant que
l'evasió ara creu, que està en
un punt mínim, però reconeix
que l'any passat "otro gallo
cantaba". ;.

És per això i d'altres coses
que hem de refrescar la me-
mòria.

Refrescar la memòria

D'escàndols financers, n'hi
ha hagut sempre, ens diria un
simpàtic contemporani, i tin-
dria raó. Volem recordar el
Matesa, els Redondela, Banc
de Navarra, Sofico, Nueva Es-
peranza, Intersum Mundoven-
ta, Barclay, Confecciones Gi-
braltar, Manufacturas Metàli-
cas Madrilenas, Banc Cantà-
bric, Yrríca, Almacenes Ma-
zan, Hincosa, Eurovosa, MPI,
Vilda, Caixa d'Estalvis d'Oren-
se, la llet de Santander, Banco
Siero i tants d'altres que han
estat coneguts o que s'han
salvat mercès al religiós apa-
drinament dels'respectius pro-
tectors. Però, de tots els delic-
tes econòmics, l'evasió és,
sens dubte, el més voluminós,
tant per les xifres com per les
possibles conseqüències so-
cials, polítiques i econòmi-
ques. No ens vindria gens ma-
lament de recordar algunes
dades:

—Lluís Solana, membre de
Socialistas del Congreso i pre-
sident de la comissió d'Hisen-
da, afirma, sobre la base d'in-
formacions conegudes en la
reunió a Milà dels Socialistes
Europeus, que són, segurs;
uns 320.000 milions de pes-
setes, en dòlars, evidentment.

—Un estudi de la Facultat
d'Econòmiques de la Universi-

tat de Basilea (Suïssa), eleva
la xifra a 400.000 milions de
pts.

—McLiman, -corresponsal
; de Cambio 16a Ginebra, l'ele-

va a 800.000 milions de nts.
' —Altres fonts bancàries de

Zuric tanquen aquesta frívola
progressió en un bilió i mig de
pessetes. . .

Però £ quines son les
causes de l'evasió?

Parlar d'això' no resulta
gens fàcil, car és evident que
les conjuntures concretes de
cada moment històric són di-
ferents i així raons d'un tipus
avui, passat demà no tenen
gaire sentit, a més el compor-
tament de tots els* capitalistes
no és uniforme. Pensem que
és ben, diferent un capitalista
industriel, que no pot evadir el

..seu capital que és la pròpia
empresa, que un capitalista f i -

nancer el capital del qual és el
diner i amb aquest sí que es
pot fer mes fàcilment l'evasió.
Cal considerar que no tot el
capitalisme és homogeni i per
tant està disposat a l'evasió,
malgrat que com tots sabem,
sempre i en el fons, els inte-
ressos que darrerament es de-
fensarà seran els de' classe.
Que són uns i molt clars.

Per acabar

No puc acabar aquestes
lletres sense recordar com
deia el Socialista" en el Parla-
ment que la lluita contra la
corrupció és una bandera so-
cialista a la que desitgem que
s'hi uneixin els braços de tots.
Perquè és evident, que la ri-
quesa generada 'traduïda en

• pessetes no és el producte de
qui n'ostenta la seva propietat
sinó del treball J explotació
d'un país i per tant l'evasió es
un repte dels privilegiats con-
tra tota classe treballadora.

MANUELA GIMSER
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L'HORA DEL TREBALL

França:

Protesta obrera
a la Renault

"El món que viurem serà aquell que construirem
nosaltres mateixos". Aquesta afirmació, escrita en
un gran cartell col·locat a les portes de les fàbriques
Renault de Flins i de Clóon, prop de París, manifesta
la determinació dels obrers en vaga, tips de la situa-
ció actual. A Flins, el malestar va començar el 19 de
maig, quan un obrer immigrat va ésser suspès per
dos dies de sou i feina perquò va arribar amb uns mi-
nuts de retard al treball. '

Una façana que amaga massa coses

Quan els treballadors deixen de treballar el sistema tremola

En solidaritat amb ell, 400
obrers especialitzats (O.S.)
bloquejaren les màquines i
pararen la producció. 400
O.S. que són, la major part, à-
rabs o africans. Demanaven,
entre altres coses, una reduc-
ció de la setmana laboral a 35
hores per als treballs durs i
perillosos, una cinquena set-

Polícia i democràcia (1) •

La vaga de zel: un símptoma del canvi?
Des del 1 5 de juny del dar-

rer any, hom s'ha preguntat
quin seria el paper que tin-
drien les FOP en el procés de
transició vers una societat de-
mocràtica; Històricament,
almenys en els darrers 40
anys, les FOP han estat estre-
tament vinculades a una imat-
ge repressiva al servei del Po-
der de les cl ases dominants í
oligarques. Més que una fun-
ció "protectora",*han esdevin-
gut un auxiliar, i molt valuós,
del Poder per a mantenir la
dictadura.

Poc a poc, des del 15 de
juny, s'han produït canvis que •
han afectat de forma profunda
uns mecanismes del poder.
Per a comprendre aquests
canvis cal que tinguem pre-^
sent que l'actual Associació
Professional del Cos General
de Policia és el resultat d'un
procés que es va iniciar fa
més de 8 mesos, quan mem- .
bres del Cos, General (els ano-
menat "secretes") van iniciar
gestions, de forma clandesti-
na, per a la constitució d'un
Sindicat que agrupés els fun-
cionaris del Cos i per a tendir
a la seva democratització, in-
cidint en un canvi d'imatge lli-
gat a un canvi de funció.i d'ac-
tuacions. Malgrat tots els es-
forços, el govern Suàrez es
mostrà inflexible i inicià un
procés de persecució dels su-
posats membres del Sindicat
il·legal. Després de moltes ne-
gociaciacions i de certes acti-
tuds de força, el Ministre de ••
l'Interior els permet de
constituir-se en una Associa-
ció Professional. S'inicia un .
procés constituent i és a Bar-
celona on l'Assemblea de fun-

. cionaris esdevé un procés de-
mocràtic que aglutina un 80
per cent dels professionals.-

Fa unes tres setmanes, es
varen ,realitzar, arreu l'Estat,,
eleccions per a les Juntes Re-
gionals i per a la Comissió Na-
cional. S'iniciava el funciona-
ment legal de l'Associació i, al
mateix temps,, les tasques
reínvidicatives.

La primera reivindicació
dels membres de la Comissió
Nacional era la de participar
en les modificacions o reorga-
nitzacions del Cos. Al mateix
temps, s'iniciaven contactes
amb els grups .parlamentaris
en relació la Llei de Policia.
L'actitud de les Associacions
era, majoritàriament, d'acord
amb la regulació dels canvis
per Projecte de. Llei i no per
Decret, és a dir, amb la parti-
cipació dels parlamentaris.

A principis de juny, el Mi-
nistre de l'interior dona a co-
nèixerl'existència' d'uns De-
crets i d'altres projectes que
afecten la reorganització de la
Policia. El primer Decret apro-
vat pel Consell de Ministres és
el (d'incompatibilitats. Des-
prés!, són elevats al Consell el
de la reorganització de l'Esco-
la General de policia i el de
l'ascens al Comissariat Gene-

ral, així com la reestructuració
de la Direcció General de Se-
guretat. Els membres de l'As-

-'sociació-no han estat consul-
tats. Altre cop les promeses
del Ministre queden en l'aire.

S'inicia un procés Assem-
bleari, que pren força a Barce-
lona, Bilbao i Canàries, i és
decideix de protestar i de ne-
gociar amb el Ministeri amb la
força d'una vaga de zel. Des-
prés de 40 anys d'obediència
cega, els policies inicien un
procés democràtic d'acord
amb el procés polític. .

El resultat més impotant de
la vaga del zel és una presa de
consciència massiva (a Barce-
lona, de 1.200 hi participen
uns 1.000 funcionaris) de la
nova imatge, i dels procedi-
ments que s'han d'utilitzar.

E.G.G.

•Ara els policies també fan assemblees

mana de vacances pagades,
cap salari inferior a 3.000
francs (50.000 pts.), una veri-
table promoció i qualificació
professional per als O.S., que
són, en realitat,, manobres
qualificats.

La vaga s'estengué a altres
fàbriques. Foren els joves, so-
bretot, els qui passaren a l'ac-
ció al marge dels aparells sin-
dicals, són ells els qui ja no
creuen en les virtuts de la dis-
cussió amb la patronal. Seria,
però exagerat dir que els sin-
dicats han estat desbordats.
Més aviat sembla que ara vo-
len canalitzar el moviment. La
direcció de l'empresa, per a
reduir els q de anomena "exci-
tats", decideix el locaut i pre-
sentà una denúncia judicial
per "traves a la llibertat de
treball". El 5 de juny, el tribu-
nal ordenà l'evacuació de la
fàbrica i, el dia 6 a la matina-
da, la policia intervingué per
sorpresa i féu evacuar la fàbri-
ca.

Sigui com sigui, l'àcció rei-
vindicativa a la fàbrica Re-
nault obre una escletxa en la
treva social que durava, ara,
des d'abans de les eleccions
generals del març passat,
guanyades per la dreta. És un
senyal del profund desconten-
tament que es manifesta en el
món del treball davant, per
exemple, l'augment del cost
de la vida (més d'un 6% en el
1r. trimestre de 1978).

La vaga ha posat de relleu
també les divergències sindi-
cals entre la C.G.T. (dominada
per Partit Comunista i majori-
tària a Renault) i laC.F.D.T.
(Confederació Francesa De-
mocràtica del Treball, sindicat
autogestionari on militen
nombrosos treballadors socia-
listes); Per exemple, en una de
les fàbriques Renault, la vaga
hav estat declarada per 630
obrers... sobre un total de
8.000! Durant la diada nacio-

' nal de protesta del 7 de juny,
-és van comptar 1 5.000 va-
guistes, d'un total de més de
90.000 treballadors.

La C.G.T. tracta d'apoderarr>
se del conflicte Renault per tal
de rehabilitar-se davant dels
nombrosos treballadors, des-
prés de la seva evident supe-
ditació al Partit Comunista
Francés durant el darrer perío-
de electoral. En tot cas, ara es
veu clarament que la patronal
de la metal·lúrgia francesa
prefereix fer perdre milers de
milions a la indústria nacional
abans d'augmentar, per unes
desenes de ̂ francs, els salaris
d'uns quants centenars d'o-
brers.

GILBERTSENS

QUATRE
RATLLES

Ara li ha tocat a CCOO

Després dels nombrosos
congressos de centrals sindi-
cals que s'han celebrat tot al
llarg d'aquest any, li ha tocat
torn a CCOO, que el passat
cap de setmana va celebrar el
s e u . , . ; . r . . . •• ; ; • . . .-',

Sense cap innovació res-
pecte de la línia de l'anterior
executiva, la direcció fou rees-
collida i la política sindical se-
guida durant els darrers me-,
sos, refrendada pel Congrés.
La nova executiva està forma-
da per 42 membres, dels
quals 37 estan afiliats al PCE,
2 son independents, 2 del MC
i un de la LCR. Pel que fa al
secretariat general, Marcelino
Camacho fou escollit amb una
gairabé nul·la oposició, quatre
vots en contra.

Especialment polèmic fou
el discurs que pronuncià el re-
presentant de la UGT, Zufiaur,
en el qual exposà les tesis de
la UGT que fan referència a la
unitat d'acció, senyalant que

. "per a.la UGT la instituciona-
lització d'acords d'unitat d'ac-
ció a qualsevol nivell passa
per la pròpia institucionalitza-
ció i estabilitat del panorama
sindical que avui està lluny de
produir-se".

L'acte de clausura del Con-
grés fou a la plaça de braus de
Vista Alegre, i en el transcurs
del mateix es produiren dures
crítiques al terrorisme "de
dretes i d'esquerres", pensant
en el policia municipal assasi-
nat per ETA recentment i que
era afiliat de CCOO.

ACAPIC, una
associació dels
comerciants

ACAPIC (Associació de co-
merciants, autònoms, petits
industrials de Catalunya), va
celebrar una assemblea el
passat 18 de juny. Aquesta
organització poc coneguda
encara del públic va organitzar
una roda de premsa per a ex-
plicar a l'opinió pública els
principals objectius de la ma-
teixa. ACAPIC es declara com
una associació amb un mar-
cat caràcter i contingut de-
mocràtic, independent- de
qualsevol partit polític o
central sindical, que respec-
ta, això sí, el pluralisme
ideològic que hi pugui haver
entre els seus associats,
centrant la seva activitat en
la defensa dels seus proble-
mes i les formulacions mós
adients pel millorament de
les seves condicions de tre-
ball i empresarials.

Concretament, i per millo-
rar aquestes condicions, plan-
tegen 8 punts reivindicatius,
entre els que destaquem al-
guns., "Potenciar la relación
amb altres organitzacions pa-
tronals per veure els punts de
coincidència i també amb les
centrals sindicals per tal d'ar-
ribar a acords amb elles i amb
els trebaballadors i formular
una política responsable on
els interessos de tots siguins
respectats". D'altra banda de-
manen un règim de seguretat
social just tant pels assalariats
com pels treballadors autò-
noms, etc.
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L'HORA DE TOT

QUADERN QÜÀDfilCÜLAT

Massa generacions sense novel·la
Quan les grans plomes de la poesia ens sorprenen amb

un article de combat vol dir que la situació és particular-
ment greu. Els poetes —i mésaquía Catalunya— no han
estat mai gaire afeccionats a la problemàtica general de
la literatura ni molt menys a la proposta de soluciones.
Convé de recordar, però, que un dels manifestos més im-
portants per la normalització de la literatura catalana fou
escrit precisament per un poeta. Es tracta de la sèrie d'ar-
ticles d'en Carles.Riba que sota el títol "Una generació
sense novel·la" va veure la llum pública el 1925. D'ençà
d'aleshores, aquelles tesis s'han anat repetint amb una in-
sistència digna de millor causa. Han passat més de cin-
quanta anys i encara avui algun lletraferit se'ns adreça
periòdicament per a recordar-nos la precària situació de
la nostra narrativa. Han passat cinquanta anys i, rellegint
l'assaig d'en Riba, ens trobem amb l'aspra-realitat de
moltes generacions, massa generacions sense novel·la.

La inexistència d'una tradició narrativa a Catalunya pot
ser estudiada des de molts punts de vista. Hi ha qui situa
aquest dèficit en aspectes merament economicistes,"*bo i
afirmant que ni l'estructurà editorial ni el mercat de lec-
tors permeten la supervivència d'una edició massiva de
novel·les. D'altres insinuen com a causa de la migrada
producció l'enorme influència que la poesia catalana —
gènere capdavanter de la nostra literatura— ha exercit so-
bre les successives fornades d'escriptors. Finalment, l'ex-
plicació històrica vindria a esgrimir el lloc comú del fran-
quisme per a tractar de justificar la caiguda de tensió ex-
perimentada per la nostra narrativa quan tot just comen-
çava a aixecar el cap. Com en tot fenomen de la història
de la cultura, se'ns fa difícil d'inclinar-nos per una única
causa de la qual es desprengui un efecte tan contundent.
El fet és clar: nò hi ha novel·la i l'aparició ocasional d'al-
gun novel·lista aïllat no fa més que refermar aquesta de-
soladora impressió. Intentar ara i aquí d'escatir les causes
d'aquest dèficil literari no ens ha de fer oblidar, però, el
tràgic interrogant que sura al damunt del discurs. No hi
ha novel·la, insistim, però, n'hi haurà algun dia? Assistim
a la mort de la novel·la com a gènere en actiu? La raça
dels novel·listes és en període d'extinció? •

Quan, fa mig segle, Carles Riba publicava l'assaig es-
mentat, la situació era, en certa manera, diferent de l'ac-
tual. En Riba —secundat contemporàniament per-J.M. de
Sagarra (un altre poeta) en l'article "La por a la novel·la"—
venia a indicar l'existència d'un públic potencial, altament
consumidor de novel·les, al qual les noves generacions
d'escriptors s'havien d'adreçar ineludiblement. L'eufòria
de\ Noucentisme havia arrelat molt profundament en els

cenacles literaris, i la retòrica culta que allà és desplegava
feia molt difícil-el començament d'una tasca seriosa de
normalització narrativa. Conscients de la necessitat d'om-
plir aquest.buit, els "neo-noucentistes" com els denomi-
na Fuster, van maldar per recuperar el temps perdut i pu-
blicaren un seguit de novel·les més aviat mediocres i un
pèl carrinclones en què s'entreveia la contradicció entre
l'especulació de l'intel·lectual i la tècnica del novel·lista.
D'entre ells, Carles Soldevila, "Fanny'f (1929), "Eva"
(1931), "Valentina*' (1933),,va ser potser el més desta-
cat, i les seves obres assoliren un èxit popular, despropor-
cionat però prou engrescador, que va obrir el camí a allò
que hauria pogut significar la consolidació de la narrativa
catalana de no haver estat per la desfeta del 39. D'aque-
lla dècada són les millors obres d'Aurora Bertrana, Domè-
nec Guansé, J.M.Millàs Raurell i d'altres, i ós aleshores
també quan s'institueixen els primers premis del gènere
com el Premi Creixells que, el 1937, és guanyat per una
jove escriptora, Mercè Rodoreda, amb "Aloma", la seva
segona novel·la. ;

Quan diem que la situació era aleshores sensiblement
diferent de l'actual no ho fem únicament respecte als au-
tors, immersos, en el primer terç de segle, dins una socie-,.
tat eminentment catalana, i dominadors en conseqüència
de la comunicaciópopular escrita. És sobretot en el cas
del públic potencial on s'albiren les diferències esmenta-
des. La demanda no es veia condicionada aleshores per la
diversificada oferta cultural que ens ofereixen avui els
mitjans de comunicació, ni la indústria editorial havia as-
solit un grau tal de perfeccionament i extensió divulgati-
va. La novel·la, com a gènere més complet del quefer lite-
rari, desperta en el lector unes determinades expectatives
que varien en funció de l'època històrica i que, d'alguna
manera, orienten la producció narrativa cap a uns deter-
minats llenguatges o cap a una determinada temàtica.
Així, la novel·la de la preguerra encara es troba en un es-
tadi pur i ingenu, el lector n'espera un entreteniment, una
història de ficció ben construïda i ben escrita. La novel·la
de la postguerra, en canvi, ha de satisfer la frustació his-
tòrica del cos de lectors i donar explicacions notarials de
l'esfondrament del projecte nacional; són novel·les mono*
temàtiques i autobiogràfiques que rebutgen la ficció com
una frivolitat impròpia del temps o que l'accepten sempre
que en puguin extreure un contingut metafòric.

Això no obstant, pel que fa a la novel·la contemporània
el cas és molt més complexe. La retòrica poetitzant i l'au-
tobiografia marginal conviuen en l'actual panorama de la
narrativa. Els best-sellers dels últims anys no deixen lloc a

dubtes respecte a l'orientació dels gustos dels lectors.
Deixant de banda les escorrialles de la novel·la bèl·lica
que encara van fent la viu-viu pels aparadors de les llibre-
ries, constatem que un dels llibres de narrativa amb més
èxit de venda ha estat, per exemple, "Te deix, amor, la
mar com a penyora" de la mallorquina Carme Rieraf i la
seva continuació "Jo pos per testimoni les gavines"; i
constantem també, amb un pèl d'alarma, que la fórmula
interna del "Te deix..." és destinada a ser la clau de volta
de la literatura dels setanta: textos curts, fortament poe-
titzats, generalment autobiogràfics, evocadors d'imatges
edulcorades, epidèrmiques, adolescents, fàcils de llegir i
de somiar... El rigor narratiu és vençut així per la que
podríem denominar literatura tendra que pot arribar a
erigir-se en la pedra filosofal de les lletres futures. La lite-
ratura tendra ve a substituir la poesia —massa complicada
i avantguardista últimament— sense arribar, però, a satis-
fer les necessitats narratives de la gent. •-•- ,
. Avui, les expectatives del públic respecte de la novel·la
han estat desplaçades cap a altres gèneres narratius no
necessàriament escrits. El cinema, per exemple, satisfà
plenament la demanda d'històries de ficció i supleix amb
avantatge els estrets marges de maniobra de la novel·lís-
tica tradicional. Aquest és l'element decissiu que invalida
avui l'article de Carles Riba escrit desesperadament fa
cinquanta anys. Si, el 1925, existia un públic potencial de
novel·la, era perquè la novel·la complia efectivament el-
seu paper de mitjàa de comunicació de masses. Pensem,
sense anar més lluny, que "Madame Bovary" i moltes al-
tres obres cabdals de la literatura francesa del XIX vari
veure la llum en ser publicades en fascicles per la "Revue
de Paris", és a dir, per un mitjà de comunicació de mas-
ses. Aquell públic potencial de 1 925 podia ser més mi-
grat que el de 1978, però desconeixia encara la inatura-
ble volada presa pels mitjans audiovisuals.i la seva in-
qüestionable eficàcia en el terreny de la ficció. El cinema
contemporani, amb uns sistemes de promoció fins ara
desconeguts, està plantejant la gran batallaa la novel·la i
ningú no pot negar que l'acte social d'anar al cinema té
totes les de guanyar, contraposat a l'acte privat, difícil,
culte, que significa la lectura. . '-• .. .

- Davant - l'eficaç grandiloqüència . narrativa de
Hollywood i companyia, la literatura catalana no té gaire-
bé recursos. De fet, sols ens queda l'emotiva, dolça, per-
fecta, tendra prosa poètica de la Carme Riera i les seves
gavines. . ; ^ -',-"• : ;

JOAN BARRIL I CUXART

dones

Sobre la pàtria potestat Jt• *
Escolto, a la ràdio, una entre-

vista a dos homes del grup Ho-
mes Separats sobre el projecte
de llei que han presentat a. l'opi-
nió pública. En un moment de
l'entrevista els demanen el seu
parer sobre la proposta de pàtria
potestat compartida que s'apro-
và el darrer Consell de Ministres.
Heus aquí la meva sorpresa!: mi-
nimitzant la qüestió...

—L'un diu que sols servia per
als passaports, i ara ja no gaire
doncs amb el DNI ja es pot sor-
tir:.. .

—L'altre, advocat, sembla con-
firmar les declaracions del pri-
mer..

Que jo recordi, i ho recordo
molt bé perquè sóc menor d'e-
dat, la pàtria potestat serveix per
a tot un seguit de qüestions: pas-
saports, operacions, matricules i
tota mena de papers i permisos"
oficials que han de solicitar els
menors d'edat.

En un primer nivell d'anàlisi:
veiem que el pare té una funció
d'autoritat dins la llar que, d'algu-
na manera, el distancia dels fills;
això obliga la mare a fer de pont
entre pare i fills (és l'exemple de:
"Mare, demana-li al pare que em
deixi..."); però la molèstia s'a-
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greuja en el cas de matrimonis
separats en què la dona té allò
que s'anomena tutela i custòdia
però no pas la p.p., que es conr
verteix en una eina de xantatge..

En un segon nivell d'anàlisi,
hem de pensar en el significat de
la p.p. i concloure dient que és el
dret del pare sobre els fills, és a
dir, el reconeixement explícit que
els fills són propietat privada del
pare; a la dona se l'exclou, dona-
da la seva dependència i a conse-
qüència de I? ideologia dominant
que determina l'estructura pa-
triarcal de la societat capitalista,
basada en conceptes com: la do-
na com a objecte de l'home, per
al seu plaer, com a mare de llurs
fills, com a criada... i per tant, la
divisió sexual del treball, i dels
rols home-dona en el conjunt de
la societat.

Això es manifesta, en primer
lloc (cronològicament), dins l'es-
tructura familiar i fa d'ella el lloc
bàsic per al seu aprenentatge i
transmissió, per tant la família és
una de les bases del manteni-
ment de la societat patriarcal. Es
per això que la ideologia domi-
nant condemna i margina qualse-
vol de les relacions entre perso-
nes no productives: l'homose-

xualitat masculina, el lesbianis-
me, el dret a la planificació fami-

. liar com a eina de les persones i
no com a necessitat del control
de la població per part de l'Estat,
la sexualitat dels vells, ètc...

El fet de donar a l'home una
sèrie de drets sobre la dona i ells
fills és l'eina que garanteix l'alie-
nació del conjunt del teixit social
i implica, doncs, una sèrie d'obs-
tacles ideologies que s'han d.'a-
nar superant per a avançar real-
ment cap una societat lliure, sen-
se classes i no patriarcal.

Per això, nosaltres, corn a so-
cialistes i feministes, valorem po-
sitivament la proposta del Con-
sell de Ministres, sobre la p.p..
compartida, perquè creiem que
suposa un avenç en el camí .de
ruptura amb la ideologia patriar-
cal i la progressiva implantació
d'un nou, tipus de relacions per-
sonals.-

Nosaltres creiem que la pàtria,
potestat compartida serà la via i
oberta cap. a la desitjada respon-
sabilitat compartida dels. pares
envers els fills, que serà la garari-'
tia de l'acompliment dels drets
dels fill(e)s menors d'edat, nen-
(e)s, joves, un dels grups més
marginats de la societat i objec->

tes de l'alienació dels pares, que
.projecten en ells la repressió que
pateixen en el si de la societat:

— El proteccionisme excessiu,
que coarta la llibertat dels fills.

— L'autoritarisme, que prepara

els nens per a la seva integració a
la societat jeràrquica.

GEMMA SABATES
(Comitè d'Acció

Política de la Dona)
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Aliró, Aliró,
Videla campió!

Diumenge passat va acabar el Campionat Mundial
de Futbol què s'ha estat celebrant durant el mes de
juny a l'Argentina. Tot va funcionar com Videla havia
previst, no va haver-hi incidents, no va haver-hi morts,
no es va detenir ningú. La imatge va quedar salvada i el
govern militar queda així ratificat internacionalment.
Felicitats, Videla: has aconseguit el que volies.

Potser el que més va cridar
l'atenció dels periodistes, enviats
especials de tots els països del
món, va ser l'estricte règim-de vi-
gilància que hi havia pels carrers
i les instal·lacions esportives. Els
jugadors estaven custodiats per
soldats. Tot quedava reflectit en
aquella famosa frase que hom
feia servir, en l'època franquista:
"Estaba todo atado y bien ata-
do". Quan els mecanismes d'un .
règim feixista comencerï a fun-
cionar tot surt perfectament. Ja a
les Olimpíades de Berlín de

41936, Hitler va demostrar, amb
gran desplegament de mitjans, la
força del poder nazi que, com
tots sabem —encara que molts
vulguin oblidar-ho— va portar la
destrucció a Europa amb la guer-
ra més cruel que ha existit.

Videla, amb les mateixes for-
mes que Hitler, va voler demos-
trar l'immens poder que té sobre
el poble argentí i; utilitzant el fut-
bol com a pretext, ha fet que la
majoria dels seus paisans es llan-
cessin enfervorits als camps de/
joc a "guanyar entre tots el.cam-
pionat", mercès a la forta afecció
futbolística del país, els ha mobi-
litzat en benefici seu. Ja des del
primer partit de la selecció ar-

11 Des del
nostre
despatx-1

PRÀCTICA PROFESSIONAL
I LLUITA IDEOLÒGICA

Xerrades mantingudes amb
amics, tot parlant de les
lluites obreres i populars

viscudes des d'un despatx
, laboraliste

gentina, hom va veure la histèria
col·lectiva que emplenava els es-
pectadors que, com un sol home,
cridaven fins a quedar-se sense
veu per animar el seu equip. El
camp s'omplia de tota mena
d'objectes que sovint impedien el
bon desenvolupament del joc.
Massa histèria col·lectiva envol-
tava una cosa tan senzilla com
un partit de futbol. Resulta molt
trist que la gent es preocupi més
de veure com 11 jugadors donen
puntades de peu a una pilota que
no pas dels desapareguts, morts i
empresonats que, com seqüela
de terror, ha deixat i continua
deixant el règim del general Vide-
la i els seus comparses.

Parlem de futbol

Bé, passem à fer un balanç del
que han estat els Campionats. Ja
en un principi hom donava favo-
rits per a cada grup. Alemanya i
Polònia no havien de tenir cap
problema en desempallegar-se
de Tunis i Mèxic i així va ser, si bé
no amb tanta facilitat com s'es-
perava, doncs Alemanya va em-
patar a zero amb els tunisencs i.
Polònia només va poder gua-
nyar-los per un a zero.

En el segon grup, Argentina i
Itàlia es van classificar malgrat la
gran actuació de França, que va
mostrar tenir un gran equip tot i
que els va mancar la sort. A la
cua es va quedar Hongria, que va
tenir una pèssima actuació.

Holanda no ho va tenir gens
fàcil per a classificar-se. L'empat
a zero amb Perú —que va ser
segon— i la derrota davant Escò-
cia va posar les coses molt difí-
cils. Però van tenir sort que els
iranís van aconseguir d'empatar
amb els escocesos que, per cert,

van ser "l'escàndol" dels Mun-
dials, doncs es passaven el dia i
la nit bevent i amb xerinola contí-
nua. ,

En el grup on es trobava la se-
lecció espanyola, la que a priori
semblava més dèbil, Àustria, va
aconseguir el primer lloc, decep-
cionant tant brasilers com sueca,
sense parlar ja dels espanyols.

Els errors de Porta i els de
Kubala

L'actuació d'Espanya mereix.
. menció a part. Va haver-hi molts
errors, uns de federatius, eis més,
i altres d'esportius, els menys, si
bé cabdals. La preparació prèvia
va resultar més una tortura que
una autèntica posada a punt. El
mal estat dels camps uruguais,
que van llagar els peus dels se-
leccionats, i els fluixos partits
d'entrenament contra Mèxic, No-
ruega i Uruguai no van tenir la
categoria d'una bona preparació.
Després d'això, fallides en l'ali-
mentació i alguna altra deficièn-
cia, a més dels enfrontaments
entre els delegats de la Federació
i les diferències d'alguns juga-
dors amb Kubala van ser massa

. errors federatius per a poder as-
solir un bon lloc en el Mundial.

Els errors de Kubala van ser
esportius. L'error de l'alineació
d'alguns homes en el primer par-
tit contra Àustria li va costar la
derrota, i començar perdent és
sempre dolent Mai no havia
d'haver inclòs Rubén Cano, ni ha-
via d'haver retirat Reixach, que
era l'únic que feia incisiva la da-
vantera. Tampoc Pirrí no va tenir
una actuació gaire afortunada.

L'alineació més correcta hau-
ria estat: Miguel Àngel, San Jo-
sé, Migueli, Olmo, Marcelino; al
centre, Cardenosa, Asensi, Leal; i
a la davantera, Juanito, Santilla-
na i Reixach o Dani.

L'empat contra Brasil va poder,
ser^una gran victòria, perquè s'hi
va' jugar millor. Però, sobre tot,
contra Suècia es va fer un gran
partit, malgrat que els nòrdics no
van mostrar perill en cap mo-
ment. -
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Però el problema nova ser de

jugadors, sinó de la Federació,
d'aquesta Federació que encara
no sap què és la democràcia,
com ho demostra en escollir Pa-,
blo Porta com a president, home
arrelat en les estructures jeràr-
quiques del franquisme, mòlt co-
negut a la universitat de Barcelo-
na per la seva curiosa rnanera de
militar en les joventuts falangis-
tes, pistola en mà. Fins que el sa-
bó democràtic no netegi la Fede-
ració, no serà possible tenir un
esport que doni bons jugadors,
que tingui bones i suficients ins-
tal·lacions, i que no serveixi per a
fer carrera política sinó cultura:
esportiva.

Cap a la gran final

En les semifinals, els favorits
van anar clarificant-sè poc a poc.
Tant Alemanya com Holanda i
Brasil, que havien començat molt
malament, es van superar i feren
millor joc; mentre que a Perú, Ità-
lia i Àustria els passava el contra-
ri, doncs el seu joc va baixar to-
talment. Mentre Polònia es man-
tenia igual de malament i Argen-
tina superava les anteriors actua-
cions.

l a la final van arribar potser
els millors, si bé la golejada d'Ar-
gentina a Perú va despertar reti-
cències en els brasilers, que van
acusar els peruans de "tongo", i
el meu parer és que n'hi va haver.

I així, la final Argentina-
Holanda. Per als europeus va pe-
sar massa l'ambient i el parcial
arbitrarge de l'italià Gonella, qüe
va tenir por de l'histèric públic ar-:
gentí que sobreeixia el camp. Al
final, tres a un, amb pròrroga in-
closa i un partit dur i avorrit en el
qual sobresortí Mario Kempes,
màxim golejador del Mundial
amb sis gols. T~-—^

El ritual de Tentrega de premis
va resultar grandiloqüent i pom-
pós, i Videla va aconseguir el que
volia, això sí, amb la inestimable
ajuda del president de la Fifa, Ha-
velange: que Argentina "cam-
peonara".

PAU SOLER

., DOPESA
D'EDICIONSGRUP «MUNOO

La.victòria no Impedeix la repressió

Uri ixicl
de poc

Cinema
"Dersu Úzala", ja de pre-

estrena, la tenim ara a l'Ars.
Un film d'arrels ecologistes, la
natura en el seu esplendor vis-
cuda per un ésser humà i lliu-
re. Una gran amistat que
uneix dos homes oposats,
Dersu, un nòmada que viu fe-
liç en el contacte amb una
ment d'estructurà senzilla pe-
rò d'una lucidesa increïble, i el
jove Capità que, en missió to-
pogràfica, demostra el seu
amor per la natura i les perso-
nes, des del seu angle "civilit-
zat", en contraposició a Der-
su, però la seva estimació és
mes forta que la distància
existencial que eís separa.

Com ja sabem, l'estiu fa
canviar les cartellères dels ci-
nemes, i no podem deixar de
veure uns films que es poden
considerar importants. Un
d'ells, important per a la histò-
ria del cinema sensible,
"Muerte en Venècia", que
darrerament ha passat sovint
per les pantalles barcelonines,
però que sempre val la pena
de veure. És la sublimació vis-
contiana, acompanyada de la
quinta simfonia de Mahler —
tot bellesa musical i la magní-
fica Venècia.

Un altre, important per a la
nostra història, "Mourir a Ma-
drid", document gràfic del
bombardeig a Madrid en els
anys que no cal repetir. El film
té valor per les pròpies imat-
ges, que parlen per si matei-
xes i ens donen una clara i real
visió del que varen ser els dies
d'horror de la guerra civil.
Teatre

També l'estiu influeix en el
teatre, i s'hi fa notar més, ja
que sols cal dir que dues de
les sales considerades popu-
larment importants, resten
tancades per-vacances. Val a
d/r que s'ho mereixen, i po-
dem aprofitar per a veure
obres d'un altre caire. La fun-
dació Miró s'ha posat en mo-
viment més activament per a
aquesta època. A part de
haver-se trasladat la filmoteca
a les sales de la fundació,
també hi ha activitats teatrals
diverses.'

El teatre infantil de fons
ecològic i constructiu, portat
pel Grup Tres Terres, és una
mostra interessant. "Un dia al
jardí del gegant", diumenge a
les 12 del migdia, precisa-
ment l'hora de portar els fills i
els gerianets a passejar. Hi
ha ocasió més indicada que
aquesta per al matí "domini-
cal"?

Música
•& D'actuacions musicals no
estem massa bé, per l'època
en què estem. Deixant a part
les perspectives de viatjar una
mica per Eivissa o París, Bob
Marley i Bob Dylan respecti-
vament, i encara res confir-
mat, per Barcelona city ens
queden oportunitats com el
grup rockero Melodrama —
amb nombroses actuacions
aquest any— a l'inevitable Ze-
leste, i anar a moure els ossos
a les diverses sales de ball
obertes a Barcelona. "Qué
Jueves los de aquel Junio", al
Saló Diana —que pel ball no
es permet les vacances— que
ara ja finalitza, i la vella salà
Cibeles —transformada ara en
la moderna sala Cílinders, al
carrer Còrsega.

HELENE CASANELLAS
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Ventura Pons i
de Cannes 78

el seu retrat intermitent
Ventura Pons, amb una

pel·lícula seleccionada
per al Festival de Cannes,,
era un "certaim regard"
que ha obtingut els elogis
de la crítica especialitza-
da, no ós un home del ci-
nema o, dit altrament, no
va començar la seva car-
rera creativa en el cinema
sinó en el teatre. Si Ven-
tura Pons ha estat, abans
que res, un bon director
teatral, en la seva produc-
ció podem trobar infinitat
d'obres a les quals ha po-
sat el seu segell de quali-
tat en la direcció.

Parlem amb ell del seu passat
teatral i dels seus present i futur
cinematogràfics.

Sí. La meva carrera profes-
sional va començar en el tea-
tre, en dirigir l'obra de Shakes-
peare "Twelfth Night", el
1968. Des d'aleshores fins ara
han passat moltes obres per les
meves mans, entre d'altres:
"La Moscheta", de Ruzante;
"The Knack", d'Ann Jellicoe,
que vaig estrenar en el teatre
vVinsor abans que fos sala de
cinema; "Whendid you last
see my mother?", de C. Hamp-
ton. També he dirigit moltes
obros d'autors catalans, com
"Allò que tal vegada s'esdevin-
gué" i "Cambrera nova", de
Joan Oliver, "L'auca del se-
nyor Llovet", de Jordi Teixidor,
i "Al cap i a la fi" i "Mercè dels
uns. Mercè dels altres", de
Carles Valls. El 1972 vaig es-
trenar; a l'Ars, "Bestiari", tret
d'uns textos de Joan Oliver i
amb música de La Trinca. La
darrera cosa que vaig fer va ser
"Dòn Juan Tenorio", de Zorr
rilla, amb Mary Santpere i Joan
Capri, que va ser un intent de
teatre més a l'abast de tots els
públics, ja que fins aleshores
només havia fet obres més in-
tel·lectuals. I, finalment, l'es-
trena en català de "The Rocky
Horror Show", amb el cantant
Oriol Tramvia.

Del teatre
al cinema

—Com i per què va ser el teu
pas al cinema? Què és el que et
va moure a fer una pel·lícula?

Per a mi hi ha, sobre tot, una
cosa molt important. Tota ma-
nifestació artística que tingui
alguna cosa a veure amb els
mitjans de comunicació, si no
té un públic determinat no. té
sentit, i aleshores, fer teatre
per a una persona i mitja, i que
una d'elles sigui la teva tia,
francament, no m'interessa. I
no és un problema que tingui
solució personal, sinó que és
un problema social, ja que el
teatre és una manifestació
artística al servei de la societat,
és ella qui l'ha de solucionar.
Perquè ja s'ha acabat l'època

, dels franctiradors, això era du-
rant el feixisme, però ara cal
organitzar les coses d'una altra
manera.

En aquest moment no puc
/ fer teatre perquè no tinc el va-

lor d'enganyar ningú. General-
ment, un espectacle teatral
costa, diners; i el que no es pot
fer ós cridar uns quants amics i
dir-los: Fem una cooperatival .

„ Tinc una obra collonuda! No,

D'Ocana m'in-
teressa més
el subcons-
cient que
l'aparent

El Festival
de Cannes
és un arma
de dos talls

L'èxit de
"Oca na, re-
trat inter-
mitent" m'ha
perjudicat

perquè això és jugar amb la
gent. Fins que no es faci un
plantejament seriós i profund
del tema, no es podrà fer res.
Si la gent no va al teatre és per-
què no va al teatre, llavors ens
hem de plantejar les necessi-
tats del públic i intentar de
tornar-los la confiança en el
teatre.

—Aleshores, la idea de la
pel·lícula com va sorgir?

Després de tot aquest de-
sencís, vaig pensar en fer una
pel·lícula prescindint de tot el
que sabia i no volia fer servir.
Va ser com dir esborra i torna a
començar. I vaig intentar el
mateix què els directors angle-
sos del free cinema, que havia
estudiat molt, vaig arribar fins i
tot a fer un estudi sobre ells. I,
mentre estava intentant de do-
nar forma a les meves idees,
vaig conèixer l'Ocana.

—iCom el vas conèixer i com
va sorgir la idea de fer la pel·lícü-

• la? v

Va ser en un sopar, me'l va
presentar un bon amic meu,
Manuel Ortromuro. L'escena
va ser brutal, doncs va venir
tra vestit i cridant: Sóc la pas-
sionària dels marietes! Tot això
em va fer pensar moltes coses.
En el seu subconscient podem
trobar l'esperpent ibèric. El seu
cuit a la mort, el fetitxisme per,
les imatges religioses i tot un
conjunt de restes culturals que
formen un tot molt complex.

tot això acompanyat d'una
molt forta descàrrega vital que
em va fer recordar les teories
del teatre al carrer.'

Per a m i . Oca ha resultava un
personatge intrigant en què es
podien trobar remenades infini-
tat de vivències i de ressorts
culturals en els quals vaig veu-
re infinites possibilitats per a
fer la pel·lícula que jo volia.

—Cóm es va desenrotllar la fil-
mació?

Es va desenvolupar amb una
total llibertat. Evidentment,
moltes escenes s'havien de
preparar, però no vaig intentar
de fer una pel·lícula bonica sinó
real. Va ser una filmació en la
qual tothom que va intervenir
va. participar en la realització;
va haver-hi petites participa-
cions de molta gent.

La pel·lícula,
un experiment '
cinematogràfic

—Em dóna la impressió que la
pel·lúcula cavalca entre el docu-
mental i el film temàtic, és cert?

Sí. No vaig voler fer un do-
cumental, ,. perquè només de
parlar-ne, la gent ja li treu imrf
portància. Ni tampoc < unà
pel·lícula temàtica amb actors,
perquè, d'alguna manera, s'a-
costa més al que jo estava fent

. en el teatre i, com ja t'he dit, en
la creació del film vaig voler,
oblidar tot el que havia fet an-

teriorment. El que realment in-
tento de plasmar en la pel·lícu-
la és, d'una banda, la vida d'O-
ca na explicada per ell mateix i,
de l'altra, el seu subconscient
cultural en les escenes de car-.
rer, en el que jo he anomenat
intermitències del film. I, glo-
balment, dir què és el món de
la marginació a Barcelona. És
més un relat intimista a partir
d'un personatge extrovertit que
una obra d'escàndol. En l'Oca-
na és més interessant el suu-
bonscient* que l'aparent, i així
ho he volgut deixar plasmat en
la pel·lícula en tot moment,
fins i tot en el títol.

—Parlem una mica de Cannes.
Quina va ser la teva impressió del
Festival?

Cannes és un ganivet de dos
talls. Anar a Cannes va ser un
gran honor, la meva psl·lícula
era de selecció oficial, triada
directament.des de París. Em
vaig negar en rodó a anar a
concurs; aleshores em van ofe-
rir el "certain regard" i vaig ac-
ceptar. Les/dotze pel·lícules
que es van veure fora de con- .
curs han estat seleccionades
sobre 400 de tot el món, això
sol ja és un honor.--.-'» \ . ,,
c- El que passa ós que de Can-
nes en pots sortir molt ben pa-
rat o molt mal parat;'i això no-
més depèn-de bestieses. Per
exemple, que passin, la teva
pel·lícula el mateix dia que una
altra de més important, i de la

teva ja no en sents ni parlar;
vàrem tenir sort que es va par-
lar d'ella i va tenir unes críti-
ques acollonants, precisament
a rel del festival ens han invitat
a anar a Berlín, al festival de
París per l'octubre, Rotterdam,
Lyon,.. Cartagena de Indias, a
Colòmbia, ara mateix m'aca-
ben de parlar també de Mon-
treal i d'una presentació a EE.
UU. al Museu" d'Art Modern.
Això demostra la gran difusió
que ha tingut.la pel·lícula grà-
cies a les crítiques.

—Com lí cauen les crítiques a
un crític? Perquè tu has fet molta
crítica cinematogràfica, j -

. Mira, en haver estat jo crític,
valoro molt més les opinions
dels crítics de Cannes, perquè
els coneixo tots; fa set anys

'i que vaig al festival com a crític
"" de moltes publicacions, entre
' elles El Correu Català, Presèn-

cia, Serra d'Or, Destino. Ensa-
yos de cine, etc. Jo ha coneixia
Cannes ien coneixia els perills,
i els companys m'exigien més,
però vaig rebre molt bones crí-
tiques de tots. - .. •

—Com et sents, havent co-
mençat tan bé.en el cinema?

El que passa és que tothom
: pensa que he començat molt
bé i jo crec que no. Crec que és
perjudicial que m'hagin sortir
les coses tan bé. Perquè aques-
ta pel·lícula ha estat com una
campanada, una cosa que nin-
gú no s'esperava i que ha fun-
cionat molt bé. Però ara ve el
problema, la segona pel·lícula
pot sortir malament, puc
equivocar-me; com qualsevol
altre persona. En la meva car-
rera teatral he fet coses de les
quals estic molt content i coses
que no m'agraden gens. El que

. passa en aquest país ós que
sempre et demanen que siguis
genial, i genial no ho és ningú,
l'important és treballar. Tot ai-
xò representa per a mi un pes
molt fort. I et juro que la prope-
ra pel·lícula que dirigeixi la faré.
amb plena llibertat i, si no estic

. convençut del que faig, no ho
faré. Perquè el principal és es-
tar convençut del que fas. Per
exemple, després, de Cannes
m'han ofert de dirigir una sèrie
de 10 capítols a TV i ho he re-
butjat, no m'interessava per-
què el medi m'interessa però
amb la condició de fer el que jo
vulgui. , ' . ,

—Tens alguna cosa pensada
per a fer en un termini curt?

Sí, estic preparant una pel·lí-
cula de ficció per a octubre, i
novembre, i també estic treba-
llant en un guió que està escri-
vint la M a Aurèlia Capmany.
Tinc els dos projectes bastant
avançants i ja veurem quin po-
dré fer primer. Peijò penso que,
per a fer Una pel·lícula ambicio-
sa com ho serà la del guió de la
M a Aurèlia Capmany, he de fer
un altre exercici abans.

—Canviant radicalment de te-
. ma; podríem parlar de política. Tu
; ets del PSC. Què en penses, de la

Unitat Socialista?
Crec que és molt important

per una cosa: aconseguir que el
vot immigrat sigui autonomis-
ta, per a mi això és vital. Quan
em diuen que som sucursalis-
tes me'n ric, perquè penso que
la unitat ha estat un gran con-
questa històrica per al poble de
Catalunya, evitant el ler-

- rouxisme, evitant que la dreta
manipulés els immigrats. :
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