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- I I t§FF§Fi§m@, la vielèngia
indisgFiminada, l i meu, §n§
han afiitif. §Fa ÉíF§§lam§nf:
Un periodista h§ estat assas=
elnat: Un heme ha m§Ft p§p
pensar d'una maneFa deteF=
minava i £§F exprassaMe de
la maneFa gu§ saeia. i §§nei=
xia( am^la glema:

L=a m§Ft d§ Je§é MaFía PÍF=
felí n§m§§ §§ B§{ int§FpF§taF
§§m un n§u at§m§tat a la ^§F=
rarament tan maim§§a llife§F=
lat gr§*£F§§§i& l='§Fga*nitiagié
iTA lha fet §xten§iva la §§va

, j
g Fi§g§, i § el fFi q

t©f§ paguem' peF^ué eMl§tei*i
una autgnti§a lliBeHat d'eM=
Brc§§ié- i peF^üè la §Fem§a

\ l 1 fl i l

§i§n§ i l'ha F^i
m§Ft É'-un g§mpany,
m§Ft e*'un pFii^ista:

La n§§tFa pf§f§§§ié( ia

i H§m ne
p§t p§ten§íFé ^yníf§Fm§F la
pF§m§a .una §IÍF§ vegada: §i(
finalment, hem aeaèàt amfe
els eensera d'antany, n§ vg="
lem gauFe.a/les- mani d'una
n§va ingui§iéié: A una §egietat
dem§§Fàti§a li gal una pemsa
dem§gFÉti§ai §l§ tems§ de
les. e§nslgnes han quedat
§HF§F§ i, §i asan§ vàF@m lluitar
g§ntFa le§.@ueen§ volien im=
§§§aF des sel @§deF, m llui=
taFem §§ntFa aquells g|ue ens
les velen f§F §@m l̂iF a
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L'HORA POtÍTICA
en la perspectiva d'una estructura federada

La Constitució de les autonomies* a punt
La Constitució espanyola és ja- redactada en el seu

darrer esborrany. El debat en el Ple, no és d'esperar
que introdueixi gaires modificacions en el redactat.
És un borï moment, doncs, per a fer balanç de com
ha anat la seva elaboració; voldria centrar aquest ba-
lanç en la qüestió del debat a l'entorn del tractament
de les autonomies en el text constitucional.

Cal recorda/, per començar,
quina era la posició de partida.
D'una part, Xherència ideolò-
gica de quaranta anys de fran-
quisme, continuadors, al seu
torn, d'ua-segle i mig de cen-
tralisme. T'Estat espanyol s'i-
deritificavà en aquest període .
arribi l'Administració central i

-el govern de Madrid, i els mo-
viments nacionalistes i auto-

- nomistes s'identificaven amb
el separatisme i la destrucció

! de l'Estat espanyol. D'altra
. part, l'existència d'unes forces
d'esquerra (socialistes i comú-,
nistes), clarament disposades
a construir un Estat democrà-
.tic, a partir de la seva federa-
lització o autonomització, re-
tornant al poble el poder polí-

"tït>-4!autonomització, retor-
nant al ^oble el poder polític
d'autogovern. Amb aquestes .
forces d'esquerra apareixen
partits de centre, continuà-" -
dors de la tradició nacionalista
camperola i petit-burgesa del
País Basc i de Catalunya, sen-
se una teoria coherent de l'Es-
tat i de les classes socials, pe-
rò bons aglutinadorsdel senti-
ment nacionalista.

Si socialistes i comunistes,
es tancaven eh la fórmula de
l'Estat federal o autonomista,
no hi havia Constitució viable.
Si els partits nacionalistes es
mostraven intransigents, bar-
rejant arguments de dret na-
tural amb Interessos econò-
mics, de classe, els esforços
per a arribar a una fórmula

"constitucional acceptable per
a tots haurien estat debades.

La forma d'aconseguir la
convergència de criteris vin-
gué afavorida per la decisió de
l'a|a progressista d'UCD de
pactar amb els socialistes.
L'actitud ferma d'aquests i la
seva força corri a primera for-
mació autonomista a Catalu-
nya, el País Basc, País Valen-
cià, Andalusia i Astúries obli-
gaven a arribar a aquest
acord.'Aquest consens perme-
té a comunistes i Minoria Ca--
talana d'alinear-se amb les
formulacions socialistes (amb
les quals ja estaven més o
menys d'acord). El resultat de
la transacció fou l'aceptació
global de l'esperit de la fórmu-
la socialista, si bé -s'havia
d'acceptar l'esglaonament del'
temps de les autonomies. Ai-
xò satisfeia la dreta i les bur-
gesies nacionalistesm però no
perjudicava definitivament la
resta de pobles d'Espanya. Els
socialistes acceptaren aques-
ta transacció. L'únic que vo-
lien que quedés clar a la Cons-
titució era que l'esquerra tin-
gués la possibilitat d'impulsar,
des del primer moment, la ini-
ciativa autonòmica en totes
les regions i nacionalitats a
l'aguait d'un resultat positiu;
que tots els pobles d'Espanya
puguin assolir el mateix grau
d'autonomia política, si les
forces democràtiques popu-
lars aconsegueixen l'hegemo-
nia en els propers anys. Es

-tractava d'obtenir un redactat
que fes que tant el procés au-
tonomitzador com el futur rè-

gim autonòmic fossin prou
garantits per la Constitució,
perquè la dreta no pogués
abolir les autonomies.

Sempre en la línia d'evitar
una possible qualificació de
les autonomies com a autono-
mies de primera i segona clas-

se que impossibilités e) camí
normal cap a una futura fede-
ralització de l'Estat, els socia-
listes, en transformar les se-
ves tres llistes dè competèn-
cies que podien ser assumides
per les entitats'autònomes i
van introduir les esmenes ne-
cessàries per tal de trencar
amb el vell .Estat centralista,
perquè l'Espanya viva de les
nacionalitats i regions pogués
anar, ja des d'ara, assumint
poders, sense més sostre que'
el d'aquest Estat transformat
en una gran comunitat o fede-
ració de comunitats autòno-
mes.

Per acabar,.s'ha de desta-
car un fet d'inqüestionable im-
portància, que ésque els esta-
tuts, segons l'article 139, con- *
tindran, juntament a les com-,
petències assumides,-la llista
de serveis que es reclamen.
L'aprovació de serveis sense
haver d'esperar a la promulga-
ció de lleis descentralitzado-

res que podrien alentir molt el
procés autonòmic. Es facilita
així la ràpida assumpció dels,
ens autonòmics de la seva ca-
pacitat d'autogovern i es pro-
picia també l'apropament ac-
celerat entre els sostres autor
nòmics de les diferents nacio-
nalitats i regions de l'Estat.

Respectant, la solidaritat
entre tots els pobles espa-
nyols queda, doncs, obert el
camí cap a una futura estruc-
turació federada de l'Estat, en
la Constitució que aquesta
setmana ha entrat en la seva
darrera etapa, abans d'ésser
sotmesaal referèndum popu-.
lar: la discussió en el. Ple del
Congrés. .

JOSEP ANTONI
GONZALEZ

CASANOVA

Eduard Martín, optimista

l'Estatut, a final d'any i bo
.... Eduard Martín ha estat, juntament amb Joan Re-
ventós i Rudolf Guerra, representant a Socialistes de
Catalunya en la comissió constitucional. Especial-
ment, ha estat decisiva la seva intervenció en el títol
de les autonomies. Donem, amb ell, un ràpid cop
d'ull a aquest títol .

—Els socialistes defensaven
una proposta en Ta qual s'hi
incloïen tres llistes de compe-
tències. Què se n'ha fet, d'a-
quella proposta?

—La nostra proposta no
ha sortit literalment, però la'
llista de l'article 139(bis),
que inclou les competències
que poden assumir les co-
munitats autònomes, i la del
141 apartat 1, que inclou les
que pertanyen a l'Estat, pre-
figuren un marc molt sem-
blant al defensat per nosal-
tres, màxim si es té en
compte que l'article 141,2 i
el 142 compten amb la pos-
sibilitat de traspassar a les
comunitats autònomes les
matèries no atribuïdes ex-
pressament a l'Estat i de de-
legació, mitjançant llei, de
funcions de titularitat esta-
tal. Es regula així, genèrica-
ment, el que, de fet, era la
nostra tercera llista, la de les
competències compartides.

—Les competències que
l'Estat es queda en exclusiva,
són excessives?

- E n l'apartat 29 de la llis-
ta de competències exclusi-
ves de l'Estat es parla de la
necessitat que aquest doni
el vist-i-plau per a la convo-
catòria de qualsevol referèn-
dum. Nosaltres vam votar
en contra d'aquest punt.
Penso que, des d'un punt de
vista autonomista i federa-
lista com el nostre, es podria-
millorar, matisant el contin-
gut de l'esmentat article
141. En la situació actual de
forces, una valoració global
em fa dir que no sembla, de
cap de les maneres, exces-
siu el conjunt de competèn-
cies de l'Estat, especialment
si ens adonem que partim
d'una concepció d'Estat ab-
solutament centralista i cen-
tralitzada i que anem a cons-
truir un nou Estat (Estat de
les autonomies), procés en

el qual tindrem molts pro-
blemes que no depenen de
la Constitució sinó de la se-
va aplicació, amb l'enfronta-
ment amb el centralisme
franquista que encara per-
dura en totes les estruturès.

Les competències assig-
nades per la Constitució a
l'Estat no impedeixen la ple-
na autonomia i autogovern
de nacionalitats i regions.

—Quin joc poden donar les
* competències compartides?

—Aquest és un element
de progrés que es pot encar-
rilar mitjançant lleis espe-
cials. A Catalunya i al País
Basc, especialment, aques-
tes competències poden do-
nar molt de joc.

; , —Finalment, com valores la
llista de competències que
poden ser assumides per les
comunitats autònomes?

—Ha quedat força bé. Dó-
na un conjunt de competèn-
cies administraíivo-

. polítiques que permetrà una
gestió autonòmica amb. un
sostre mínim d'assumptes
molt importants per al po-
ble. . - -

—Punt per punt. Tal com hà
quedat la Constitució,podrem
tenir un ensenyament autò-
nom ? '

-Sí .
—La Sanitat?

\ —També; en el benentès
que la lesgislació de base
serà de l'Estat.

—Agricultura?
—Plenament. . .
-Treball?
—També, però amb la ma-

teixa limitació que la Sani-
tat. . , -

—Administració local? .
—Plenament i indepen-

dentment del que en digui
en Martín Villa. La Constitu-
ció que aprovarem inclou ja
la possibilitat de comarcalit-*
zaciói .. , . ,

—Ordenació del Territori i

Obres Públiques.
—Ordenació del Territori

sí. Obres Públiques en tot
allò que no superi l'àmbit de
regió o nació.

—Aquesta realitat permet
comptar amb un bon Estatut?

—Estic convençut que ès
pot aconseguir un bon Esta-
tut. És més, crec que en la.
segona quinzena d'octubre
hauria de ser ja presentat a
les Corts i que, per tant,
hauríem de tenir ja l'Estatut
a finals d'any.
< —Quin govern hi haurà, a
Madrid quan s'aprovi l'Estatut
i com. influirà això en aquesta
aprovació? •

—Tal cofn van les coses,
l'Estatut s'aprovarà . amb
l'actual correíació de forces.
I això serà una limitació
amb la qual haurem de
comptar. Els articles 141,2 i
142 permeten a un govern
favorable enriquir molt més
les autonomies; aquest go-
vern no és precisament l'ac-
tual, i, lògicament, la UCD
farà tots els possibles per a
mantenir-se al màxim . de
temps en el govern. I això
afectarà l'Estatut.

S'acosta un Estatut de con-
sens...?

MARIA NOVAL
i-°
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"Estic convençut que tindtemun bon Estatut"
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Crònica de Catalunya

La pressió catalana pot fer qüe s'aprovi més tard o més d'hora

L'Estatut ja té qui el faci
Dilluns dia 3 es reunien èls parlamentaris catalans

al saló del Consell de Cent de l'Ajuntament de Bar-
celona. El motiu de la reunió era la creació d'una po-
nència que comencés a elaborar l'Estatut d'Autono-
mia per a Catalunya, que haurà de ser presentat a
les Corts espanyoles el més ràpidament possible.
Després d'un curt estira i arronsa, la comissió restà
composada per vint membres: 4 socialistes, 3 repre-
sentants del PSUC, 3 de CDC, 3 d'UCD-UCC, 1
d'AP, 1 d'ERC, 1 d'U DC, i 4 senadors de l'Entesa
dels Catalans. .

. Quan.alguns comentaris i
polítics-han arribat a situar la
data de l'aprovament de l'Es-
tatut en terminis molt llu-
nyans, la iniciativa de l'Entesa
dels Catalans, concretada en
les dues reunions dels parla-
mentaris —a Madrid la prime-
ra i a Barcelona la següent—,
ha tornat a posar en primer
pla una realitat que alguns co-
mençaven a qüestionar: que ,
tot el procés polític ve ja dic-
taminat, que les coses ens vé- *
nen fetes i que les hem d'ac-
ceptar així. En la dialèctica
d'esperar a fer les coses quan
ens diguin que és l'hora o de
fer-les quan creiem nosaltres
que és el moment oportú, co-
mençar a preparar- l'Estatut
vol dir optar per la segona al-
ternativa. Com va dir en Josep
Maria Trigiher a la reunió, no
es tracta de barallar-nos altre
cop per si diem Assemblea de
Parlamentaris a allò que és
una Assemblea de Parlamen- ,
taris. Es tracta d'elaborar l'Es-
tatut d'Autonomia de Catalu-
nya perquè ja sabem els mar-
ges que permet la Constitució. *
Si . després el govern vol
endarrerir el dia d'aprovació
del nostre Estatut, la respon-,
sabilitat serà seva; la nostra,
la dels polítics catalans, és
que l'endemà de la Constitu- .
ció, millor que no pas dos dies
després, a Madrid tinguin el
resultat pactat pel conjunt de
forces polítiques catalanes re- .
presentants del nostre poble.

També cal tenir en compte,
aquest element que acabo,
d'esmentar. L'Estatut de.
Catalunya serà el resultat del.
pacte entre les diferents for-
ces polítiques que l'elabora-
ran. Això vol dir que l'Estatut
sortirà de l'acord entre les di-
ferents propostes que facin
socialistes, comunistes, UCD i
CDC..., que, evidentment, tín-

que , permet un govern
d'esquerres, una Constitució
que permet unes autonomies
reals. Una Constitució que no

. barra el pas sinó que mena
cap a una futura estructura fe-
deral. No és, clar, una Consti-
tució federal, ien aquest sen-
tit és sorprenent que la dreta
s'hagi entestat en incloure a la
Constitució la impossibilitat
de federació entre regions o
nacions autònomes.. Aquesta

govern s'apropiés els ele-
ments progressistes introduïts
per altres grups per a capita-
litzar un possible resultat fa-
vorable del referèndum cons-
titucional. I d'això darrer no
cal dubtar-ne. Per tant, serà
imprescindible d'arribar a
acords, però també ho serà dir
com s'hi arriba. El gcvern vol
dictar el p/òcés i, tots ho sa-
bem, ïegiíutonomies s e '• v a n

arrencant amb fòrceps. La B-.

Volem l'Estatut! Tindrem l'Estatut! (Foto: Pere Mones)

dran punts discrepants. En
funció del realisme polític,
potser caldria deixar de costat
l'expressió "L'Estatut" per a
començar a parlar "d'un Esta-
tut" o, potser, "del millor Es-
tatut possible". Els socialistes,
sembla, ho han entès així, per^
què han renunciat, de bon co-
mençament, al protagonisme
exclusiu que, en aquest pro-
cés,, els hauria pogut donar
l'aferrissada defensa de la
proporcionalitat * . vots-
representants qüe dictaminà
el 1 5 de juny del 77. El nom-
bre de representats de cada
grup passa a un segon terme,
per a ésser superat per la ne-
cessitat d'establir un Estatut
amb l'acord de tots; un Esta-
tut de consens. I un Estatut de
consens no vol dir, ni de molt,
un mal Estatut, i el millor
exemple el tenim en la Consti-
tució. Essent realistes, cal dir
que s'ha arribat a una bona
Constitució, una Constitució -

alternativa només és imagina-
ble en un marc federal que no
estava damunt la taula de la"
comissió constitucional. • El
mateix passa amb la qüestió
de l'autodeterminació;pera la
dreta, parlar d'això era trencar
el consens, i per a l'esquerra i
els nacionalistes catalans,
amb diferents matisacions,
l'objectiu ha estat defensar la
concreció actual d'aquest
dret: l'elaboració d'una Cons-
titució que permeti unà ràpida^
i real engegada de les autono-
mies. •

En la línia d'aquesta Cons-
titució, es farà l'Estatut. Fins
metodològicament: ponència,
comissió i Ple. El que caldrà,
potser, és una major clarifica-
ció de quins són i per què es
fan els pactes. Si no es fes
així, ens trobaríem amb la ridí-
cula situació què parlamenta-
ris d'esquerresjjdefensessir
esmenes introduïdes per
l'UCD i-AP, o que el partit del

30 n'és l'exemple més clar.
L'acord del català costà sang,
suor i llàgrimes, i va acompa-
nyat d'un estancament abso-
lut de la comissió de traspàs *
de * dompetències d'ense-
nyament i d'una me-1

nyspreadora omissió del cata-
là en el íéxt preautonòmic de
Les Illes. - . . . .

La comprensió del senti-
ment autonòmic es va este-
nent per l'Estat, malgrat els
absurds jocs de l'ultradreta
que, aquesta setmana, van
donar lloc a la mort del vigi-
lant nocturn del Cercle Català
a Madrid. El realisme es va
imposant en els debats polí-
tics, i s'haurà de mantenir en
l'elaboració de TEstatuti Rea-
lisme que no vol dir fer les co-
ses quan ens donin permís, si-
nó fer-les quan calgui i fer-les
ben fetes. , . .

FRANCESC BAIGES

L'HORA POLÍTICA

B-30: tocat i enfonsat
El Palau ha tingut aquesta set-

mana dues etapes molt diferents.
Una primera, de molta activitat i.
moviment, que culminà dijous
amb la manifestació per l'assoli-
ment de la gratuïtat de la B-30, i
una segona, de davallada, amb la
sortida del president i quatre
consellers cap a les terres del
Baix Ebre. .

Si us hem de ser sincers, cal
que diguem que/ dijous, no les
teníem totes, al Palau. El perso-
nal estava molt mosquejat per-
què, després que la Generalitat
s'havia definit molt clarament
contra la possibilitat de fer pagar
la B-30, va venir la sorpresa, en
forma de sots-secretari del mi-
nisteri: tot quisqui a pagar la B-

30. Nosaltres ja.ens vèiem els ;

camions pujant per j'escala del
' Palau. De lluny ens arribaven els
brams dels clàxons, el soroll del
poble en manifestació que s'a-
costava a la plaça de Sant Jau-
me. "Ai, que s'esbojarren", se
sentia des de determinat balcó
del Palau. I la veritat és que, si al-
gun senador de l'Entesa no s'hi
interposa, la marxa automobilísti-
ca entra dins l'edifici i negocia
des de dins dels camions i cot-
xes. El president, .que amb en

, Narcís Serra rebé la comissió ne-
gociadora, els tractà molt ama-
blement. "Seieu, seieu", els di-
gué amb to afable', i ells van con-
testar que seure no volien, que
venien des de la plaça del Llapis

asseguts i que el que volien era
aixecar la veu perquè, a Madrid, ,
el ministre d'Obres Públiques els
sentís bé. El cas és que, malgrat
la indignació de la gent, es va
mantenir un to força divertit, pot-
ser perquè no estàvem acostu-
mats a veure policies de tràfic
entorpint-lo . intencionadament.
Potser perquè feia un dia bonic, i
perquè passejar tranquil·lament
pel Passeig de Gràcia és una co-
sa que sempre s'agraeix. Així,
mentre la comissió negociava el
que ja estava clar,,que els cata-
lans no volen pagar la B-30, al
carrer es succeïen els eslògans
catxondos: ''Ministre, sinistre,
paga tu l'autopista", "Garrigues,
reventa; gratuïta .la B-30", i d'al-

tres coses pitjors.
Després de la conversa amb

als- representants de la Generali-
tat, la manifestació es va dissol-
dre i, poc a poc, el silenci retornà
als corredors del Palau. El silenci
es restablí, però, amb la condició
que, si no ho arreglaven a Ma-
drid, la marxa es repetiria, altre
cop, però aquesta vegada sortint
per la B-30, passant per la M-40
i apareixent en el despatx del mi-
nistre Garrigues Walker amb mo-
tos, cotxes, camions i el que cal-
gui.
, "Estem disposats a tocar els
clàxons a qui calgui", ens va dir
un delsïnés esbojarrats manifes- .
tants.

JOSEP FORES

"24 HORAS" és el nom
del diari que el grup Zeta pen-
sa llançar al carrer el proper-
mes d'octubre. Això, més o
menys, ja era conegut de tots.
El que potser no ho era tant
són els noms del director i
sots-director del nou periòdic.
Sembla ser que seran Antoni
Franco i Enrique Arias. Jo no
sé si us hi haureu fixat, però el
tàndem aquest'pot tenir unes
connotacions. especials.
Franco-Arias. "Ahí es nà!".#

EL PRESIDENT TARRÀ-
DELLAS va estar a Vi la nova-i
la Geltrú abans del seu viatge
a l'Ebre, per participar en un
homenatge als pescadors ju-
bilats. Entre altres coses va dir
que" "a la Generalitat no tenim
poder però sí molts desitjós
de treballar" i que "pitjor seria

' que tingt'éssim poder i no de-
sitjós". També va fer una afir-
mació un xic agosarada: "Els
pescadors soutun exemple per
a Catalunya, perquè no teniu
esbojarraments i sou gent se-
rena". No fa gaires mesos
"Tele-Expres" parlant dels
pescadors vilanovins deia:
"Peor que piratas", titulant un
article que parlava de contí-
nues guerres entre els pescat.,
dors de Vilanova i el3<te:B3t-
celona. A més a Vilanova SÓR
famoses les polèmiques enfu-
rismades sorgides entorn de
la Confraria de Pescadors..
Respirem tranquils: . això
d'esbojarrar-se no és el que
pensàvem.

FELIP SOLÉ SABARÍS va
impedir l'altre dia la invasió de
la Generalitat. El 6 d'octubre,
comparat amb e\ que hauria
pogut passar el dia de la ma-
nifestació per la gratuïtat de la
B-30, no hauria estat més que
un joc de nens. Resulta que
algun camioner va tenir la
pensada d'entrar, camió in-
clòs, al Palau. El senador de
l'Entesa va aconseguir que la
comissió negociadora entrés
caminant per la porta. És que,
realment, un camió al mig del
Pati dels Tarongers.r.. Això
amb Samaranch no passava.

/ % K fj' í?'*,~£% fv-, g~ ç WM

SEtfSE COMENTARIS.
El Parc Güell té sorpreses com
aquesta. Si vosaltres trobeu
algun sentit al rètol, digueu-
nos-ho. Nosaltres no l'hi hem
sabut trobar. Per això ens limi-
tem a aquest: Sense comen-
taris. "Ni flores" que diuen els
madrilenys.
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L'HORA POLÍTICA
Una crida al realisme polític

És això companys, precisament això
Està molt bé que un cantant ens digui, amb belles

paraules, el seu sentiment. Que les coses no són
com havia somniat que serien. Al cap i a a f i , véa
dir-nos que és un poeta desencisat. La política, però,
té la seva lògica, determinada per unes opcions his-
tòriques prèvies. Obliga a estar a l'aguait d'unes de-
cisions que porten a uns resultats, de vegades ben
llunyans. -

Un canvi brusc de les es-
tructures polítiques, econòmi-
ques i socials no arriba per art.
d'encantament, ni per moltes
afirmacions revolucionàries
que fem, ni pel llenguatge que
utilitzem, per més radical que
sigui. Tot plegat no és més
que/verbalisme ultrancer que
porta cap a no res. Sovint
sembla que patim d'amnèsia
col·lectiva i oblidem que la
dictadura va morir seguint les
lleis biològiques. Sembla que
l'estaca ja ha caigut, però no
sols gràcies a les nostres es-
trebades, també perquè els

. hereus.d'aquell règim, en una
metamorfosi sorprenent, han
ajudat a descalçar-la.

Les coses són així i no hi ha
més cera que la que crema.
Cal reconèixer-ho.

Tot plegat vé a tomb per-
què ja sigui per la proximitat
del Congrés d'Unificació dels
Socialistes de Catalunya ja si-
gui per altres raons, el fet és
que s'ha notat cert nerviosis-
me en diferents sectors del
PSC. [

Per a evitar malentesos i
judicis maliciosos, vull inten-
tar una aproximació de
definir-me políticament, tot í
que sé que aquest tipus d'e-

. xercicis. pequen sovint d'im-
precisió i d'inestabilitat.

—Pera mi no hi ha altre pà-
tria que aquella en què l'home
no oprimeixi l'home. Compre-
nent l'opressió en el treball, en
la forma de comunicació i de
relació. En totes les expres-
sions de la vida quotidiana.
Aquesta pàtria encara no ha
existit mai, cal lluitar per a
acóstar-s'hi.

—El marxisme el crec útil
com a mètode d'anàlisi de la
realitat i interpretació de la
història. Tota la resta pertany
a una altra situació històrica.
L'abús, de cites marxistes, a
més de verbalisme, se m'apa-
reix com un joc de dogmatis-
me supersticiós i inquisitorial.

—Penso que les llibertats
democràtiques, la defensa
dels. drets de l'home i dels po-
bles, el sufragi universal són
conquestes de la lluita popular

' i mai no s'ha de permetre que
siguin violades.

—Crec que l'estat modern,
fruit de la revolució industrial,
prengui el cognom de capita-
lista, socialista, parlamentari o
corporatiu, és una enorme
màquina de coacció, control i
repressió. La meva concepció
del socialisme no està repre-
sentada a cap dels estats ac-
tualment vigents. Tot el que
es faci per a desmembrar-los,
ja sigui en comunitats, nacio-
nals o no nacionals, on les for-
mes de relació siguin més na-
turals i menys jerarquitzades,
és un avenç pera l'humanitat.

-Le^grans convulsions, els
canvis bruscs de les estructu-
res; el que n'hem anomenat
revolucions, la francesa o la

soviètica, les més considera-
bles de l'Edat Moderna> no
neixen espontàniament. Sem-
pre segueixen a un llarg perío-
de de preparació, on els vells
valors culturals, morals i de
relació humana han estat ban-
dejats i se n'han proposat uns
altres de nous. Aquesta revo-
lució cultural —"avant la
lettre"— també és conseqüèn-
cia de noves formes de pro-
ducció i per tant de relacions
en el treball, en el nostre cas
de la Revolució Industrial, ini-
ciada a mitjans del segle XVII.

La política —"tout court"—
té la seva pròpia dinàmica. La
situació del PSC obeeix a si-
tuacions sofertes i a decisions
adoptades des de la seva
constitució. Crec que existei-
xen dues dates que ens han
abocat.a la situació actual.

Una de les dates és el 15
de desembre de 1 976. Aquest
dia es va celebrar el referèn-
dum en el que s'hi jugava la
dialèctica ruptura-reforma. La
majoria de la població va
participar-hi. La majoria s'in-
clinà per la reforma. El record
de la guerra civil i les seves
llargues i doloroses conse-
qüències encara pesava. Adol-
fo Suàrez; amb el seiffi instint
polític, abans de la data de la
consulta, va mantenir conver-
ses amb representants de l'o-
posició democràtica. El PSC
també va assistir-hi. Adoífo
Suàrez sabia molt bé que el
que menys importava era el
contingut de l'entrevista, ni
quina era la nostra actitud res-
pecte del referèndum. Per a ell
l'important era que els mitjans
de comunicació divulguessin
,que la trobada havia existit;
que la població se n'assaben-
tés.

. Ja dintre la situació refor-
mista calia decidir. 0 ens mar-
ginàvem del joc polític, amb
una postura purista i no-
electoralista; això significava
quedar a la cuneta i l'ailla-
ment per un llarg futur. 0 de-
cidíem participar en la dinàmi-
ca oberta per la reforma; el
que volia dir que calia
preparar-se per unes pròximes
legislatives. La decisió adop-
tada va ser la segona, com
crec no en podia ser l'altra
perquè els partits polítics són
per fer política i no pera donar
testimoni.

Per a participar a unes
eleccions s'havia de fer amb
unes . mínimes possibilitats
d'èxit; es feia necessari un es-
pai polític socialista, això volia
dir un pacte electoral amb al-
tres forces.

Donada aquesta situació
s'oferia la formació d'un bloc
català d'esquerres, solució
que si bé oferia l'avantatge de
deixar-nos amb més autono-
mia com a partit, obligava a
complir els compromisos fins
al moment electoral i ens dei-
xava, posteriorment,'amb lli-

bertat per a recuperar el nos-
tre projecte inicial de partit un
cop passades les eleccions,
tenia l'inconvenient de no ofe-
rir gaires garanties de cara a
un resultat electoral positiu.

- L'altra possibilitat era el
PSOE. D'aquí ve la segona da-
ta que amb tota evidència ha
marcat, m'atreviria a dir, per
un llarg futur la nostra política.
La data és el 2 d'abril de
1977. Aquest dia el secreta-
riat proposa al Consell Gene-
ral el què després se'n ha dit
el Pacte d'Abn'L que proposa
no sols un pacte electoral sinó
també significa un compromís
de futura articulació orgànica
i, a nivell sindical, un com-,
promís de recomanació als
militants del . PSC d'in-
corporar-se a la UGT.

La proposta era foiia i sob-
tada. Es feia difícil la decisió.
Tenia molt de positiu, però
també molt de negatiu. .

Era positiu'el fet de trencar,.
o començar a trencar, amb la
divisió a Catalunya en dife-
rents forces que es definien,
com a socialistes. Més encara,
el pacte erradicava el perill,
sempre latenf, de la divisió a.
Catalunya en dues organitza-
cions socialistes, una de mili-
tància composada per pobla-
ció autòctona, una altra for-
mada per població immigrada.
Amb el pacte se superava, en
gran manera, la possibilitat
d'un lerrouxisme. Com era po-
sitiu el fet que donava mes
garanties d'èxit electoral.

La part negativa del pacte
consistia que a nivell polític-
entràvem en relació amb la In-
ternacional Socialista» domi-
nada pels partits socialdemò-
crates i en el pla sindical ens.
comprometíem amb una or-
ganització adscrita a la CIOSL,
amb tot el què això.vol dir
(Trade-Unions angleses, AFL-
CIO americanes, etc).

Ara les cartes ja estan re-
partides, el Congrés d'Unifica-
ció és a quatre passes, qui mi-
llor sàpiga jugar-les s'empor-
taràel millor tall.

El perill de socialdemocra-
tització hi és. No de forma in-
defectible.

Som un Partit compromès
a la política parlamentària a
nivell d'estat i al Consell de la
Generalitat Provisional a nivell
de Catalunya. Això no vol dir
socialdemocràcia. Socialde-
mocràcia vol dir que, fent una
política progressista; anivella-
ment de rendes i salaris i una

seguretat social eficaç, fa un
capitalisme més suportable i
més durable.

La nostra tasca no és
aquesta. És la que/conscients
dels perills que comporta, ens
farà comprendre una política
•de postures tàctiques, de ve-
gades estratègiques, dirigides
a assolir una societat nova» en
llibertat i, sense classes. Que
cada presa de posició en
aquesta direcció sigui definiti-
va i difícilment.reversible. És*
un camí difícil i sovint de difí-
cil explicació.

En el pla internacional no
ens trobarem sense dificul-
tats. El món està dividit en
dos grans imperis. L'un té la

capital a Moscú, l'altre a Wa-
shington. Sembla evident que
els USA, considerant els par-
tits conservadors i demòcrata-
cristians d'Europa una mica
gastats, han^posat les seves
esperances de presència a

" l'̂ Antic Continent, en afavorir
. les socialdemocràcies.
. Dintre aquesta situació in-
ternacional la nostre tasca, la
de tots els que a Europa se
senten socialistes, és la" de
tascó i així obrir un camí d'es-

-perança cap a una nova socie-
tat. • • . ' . .

FRANCESC
VILA-ABADAL

Dimecres, 28 de juny
—El periodista Josep Maria

Portell ha estat assassinat per
membres de TETA-militar.

—Ha arribat Giscard d'Es-
taing a Madrid, on ha estat re-
but pels reis i el president
Suàrez, entre d'altres.
Dijous, 29 de juny

—La manifestació contra el
peatge de la B-30 ha col·lap-
sat la ciutat de Barcelona du-
rant dues hores.

—El Consell de Ministres ha
aprovat un" nou decret anti-
terrorista.
Divendres, 30 de juny

—El Conseller de Cultura,
Pi-Sunyer, s'ha reunit amb els
rectors de les Universitats ca-
talanes per informar-los de les
seves gestions a Madrid res-
pecte del decret que separaria
les universitats de la Generali-
tat.
Dissabte, 1 de juliol

—La B-30 ja costa 50 pes-
setes, segons ha decidit el mi-
nisteri corresponent.

-'-Ha resultat morta una
persona degut a l'incendi del
Cercle català de Madrid; l'in-
cendi ha estat reivindicat per
la Triple A.

—El Poble Nou ha inaugu-
rat la Plaça de la Llibertat"
d'Expressió.-

Diumenge, 2 de juliol
—Ha nascut una nova ten-

dència, la primera organitza-
da, al si del PSC; es diu Centre
d'Estudis Socialistes Carles
Marx, i centren la seva atenció
en la unitat de l'esquerra. Cal
dir que aquesta tendència té
el seu major pes específic a la
Zona Franca.

—Giscard d'Estaing i la se-
va dona han tornat al seu país.
Dilluns, 3 de juliol

—Els Parlamentaris cata-
lans s'han reunit per a desig-
nar la Comissió Redactora de
l'Estatut d'Autonomia. t

—S'ha signat el conveni de
la Construcció de la província
de Barcelona. . -

QUÈ PASSARÀ? -

—Que el proper dia 15 se
celebrarà un festival de cançó
més que, tradicional, i. que
aquest any es dirà Canet-78.

—Qui hi ha un clar enfron-
tament entre l'ETA i l'AAA; és
un enfrontament armat que vé
>a ser una carrera, per veure
qui mata més innocents.

ERNEST BLANCH

SUBSCRIVIU-VOS A L'HORA SOCIALISTA

Nom. ,
Adreça
Població...; , , ; ^Telèfon
Se subscriu a L'HORA SOCIALISTA per un any
L'import de la subscripció el-farà
efectiu mitjançant T/. bancari >

Gir postal
Autorizació bancària
Suscripció normal: 1.200

Envieu aquest butlletí a
L'HORA SOCIALISTA
Rambla de Catalunya, 92, - Barcelona-8.
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tribuna socialista
L'HORA POLÍÍICÀ

Sindicalisme i unitat socialista
Les eleccions del 15-J van demostrar que, a

Catalunya, l'alternat i va socialista compta amb una
àmplia adhesió dels treballadors i del poble en gene-
ral. En aquest èxit electoral fou de vital importància
que els socialistes catalans anessin junts sota l'ana-
grama de "Socialistes de Catalunya" i anunciessin
que havien d'acabar essent un sol partit. Aquest fet,
la construcció del Partit dels Socialistes de Catalu-
nya (PSÇ-PSOE) serà una realitat d'aquí a pocs dies.

Crec que aquest esdeveni- .
ment pot tornar a ser,un mo- .
tiu important per aconseguir
l'adhesió de nombrosos treba-
lladors i altres capes populars,
en veure que els socialistes no
tan sols parlen d'unitat, sinó
que la fan. És evident que tot
.això ha despertat inquietud en
la resta de formacions políti-
ques, ja que si la unitat no es

. portés a terme, en sortirien
beneficiades. També ha des-
pertat inquietud en el si dels
partits pre-existents (PSO
PSOE) i darrerament han sor-
tit, a Ja llum pública alguns
problemes. Hom ha volgut re-
lacionar aquests problemes
amb qüestions alienes a
aquest fet central, és a dir,
desviar l'atenció del esdeveni-
ment cabdal que és la unitat
socialista.

, El sindicalisme
socialista a Catalunya

S'ha dit, o almenys algú ho ~
ha dit públicament;, que un
dels problemes podria ser la
qüestió sindical i el seu dife-
rent enfoc en el si dels partits i
el reflex en la realitat sindical
de Catalunya. Em penso que
tot això és gratuït,.vist el pro-
blema en tota la seva'dimen-
sió, i en certa forma, és igno-
rar quina ha estat la trajectò-
ria dels socialistes en el movi-
ment sindical de. Catalunya. '•

Cal tenir en compte que
fins els anys .60, l'única orga-
nització sindical, que compta-
va amb presència organitzada

. era la UGT, junt amb la CNT.
Aquestes serien les que orga-
nitzarien les més importants
mobilitzacions fins els 60 (va-
ga de tramvies del 5 1 , etc). A
mitjans dels 60 van sorgir
problemes en el si de la cen- -
traí socialista,,sobre tot per
discrepàncies amb les direc--.
trius que venien de l'exterior
(Llopis, Tomàs...) la. qual a

- Catalunya passaria a
denominar-se USO-UGT de
Catalunya. En un principi no
es va desvincular totalment de
l'organització, però amb el pas
del temps, es perdria la'relació
i va tornar a organitzar-se la
UGT a Catalunya, passant a
dir-se només USO de Catalu-
nya. A partir de l'any 1973
torna a plantejar-se amb força
la unificació de les dues bran-

- ques del sindicalisme socialis-
ta, sense arribar a bon port,
Serà en 1 977 quan s'aconse-
gueixi aglutinar entorn de les
històriques i prestigioses si-
gles d'UGT la unificació de tot
el sindicalisme socialista. Si
bé a nivell estatal es portaria a
terme el novembre del 7.7, a
Catalunya, punta de llança en
molts esdeveniments, la unifi-"
cació es faria abans, a partir
de maig del mateix any. La

- USO residual, que. intentaria
capitalitzar Zaguirre, va que-
dar buida de socialistes, pas-
sant a ser una altra cosa molt

diferent a la que li va donar
origen a Catalunya i a la resta
de l'Estat.

UGT: l'alternativa
sindical socialista

' Si bé aquesta unificació del
-sindicalisme socialista va ser-
vir per clarificar l'espai sindi-
cal, va ser l'afiliació massiva
assolida a partir de juliol del
77 i sobre tot, i malgrat la
confusió muntada pel govern
d'UCD, a partir de les elec-
cions a comitès d'em Presa,
que la UGT s'alça com el gran .
sindicat de la classe treballa-
dora a tots els indrets d'Espà-
nya, com l'alternativa clara i
rotunda d'aquells treballadors
que lluiten per una societat
socialista i autogestionària.

Aquesta alternativa, la
UGT, és reconeguda per totes
les opcions polítiques socialis-
tes. Es prou conegut el suport

' i relació històrica del PSOE
amb la Unió General de Tre-
balladors. A Catalunya el P,SC,
malgrat els primers dubtes
(donades les diferents proced-
ències dels responsables de la
seva línia sindical". CCOO, Pla-,
taformes, USO, etc.) en la me-
sura que va anar consolidant
les seves estructures organit-
zatives i a partir del. II Con-
grés, va quedar clar que la
UGT de Catalunya era l'alter-

• nativa sindical del partit. En
aquests moments, i tot i exis-
tint estatutàriament la llibertat
de sindicació, més del 95%
del partit està sindicat a la'
UGT. Per això he dit abans
que el problema no és que els
socialistes no tinguem clara
quina és l'opció sindical, sinó
que són un's altres problemes
que no s'anuncien pública-
ment els subjacents a la vigília
de la unificació. Fins i tot és
de comú acceptació la pro-
posta que existeix sobre els-
propers estatuts en què es re-
cull que "tots els militants as-
salariats hauran de militar sin-
dicalment. L'opció sindical
dels Socialistes" de Catalunya
és.la UGT'.*.

Un fals problema d'un
problema autèntic

Sota eí meu punt de vista
crec que la qüestió s'ha plan-.
tejat en uns termes que no
responen a la realitat. No exis-
teixen divergències entre unes
"concepcions . abstractes,
ideològiques i que pretenen
controlar el sindicat des de fo-
ra" i unes altres "que entenen
el sindicat com a organització

"de masses on els militants
dels partits col·laboren i hi in-
trodueixen les seves concep-
cions":

En primer lloc, em penso
que en l'actual fase organitza-
tiva de les centrals sindicals
no poden ni han de generar-se
problemes de tendències èn el
si dels"sindicats. Aquestes di-

La UGT té el suport de totes les opcions polítiques socialistes

tes tendències sindicals en la
majoria dels casos només
existeixen al cap d'uns quants
i fonamentalment només ser-
veixen per a confondre els tre-
balladors, doncs en el treball
quotidià no arriben a veure i
comprovar les diferències.
Jo crec que ara és el moment
dè.fer organització, de fer cen-
trals sindicals potents .capa-
ços de donar resposta als pro-
blemes concrets dels treballa-
dors. En aquests moments no
podem perdre'ns en grans dis-
quisicions publicitàries, sinó
que han d'abordar-se els**
grans problemes amb una
perspectiva , d'organització. _._
Les discrepàncies;- si existei-
xen han de plantejar-se en la
forma d'abordar els grans pro-
blemes, per exemple, la crisi,
l'atur, la negociació col·lecti-
va, la duresa patronal... És el
moment de defensar alternati-
ves sindicals aprovades en els
nostres congressos (molt re-
cents per cert el IV de Catalu-
nya i el XXXI Confederal) i que
els treballadors és el que real-
ment esperen d'una gran cen-
tral sindical com és la UGT i
d'una política que a nivell glo-
bal defensen els socialistes. '

Hem de centrar-nos en im- '
pulsar l'organització sindical
en tots els centres de treball.
És el moment d'estructurar a
través de les seccions sindi-
cals d'empresa a les centrals
sindicals. És el moment de
consolidar les centrals i de re- •
butjar coses ambigües com-
ets anomenats moviments
socio-polítics, a través de la
negociació col·lectiva. És el
moment de refusar les crides
demagògiques sobre la unitat
en actes propagandístics i tre-
ballar seriosament en accions

unitàries en moments con-
crets i per aconseguir coses
també molt concretes. Les di-
ferències entre centrals exis-
teixen i no ens les hem inven-
tat els ugetistes: quan la UGT
proposa negociar els convenis
per centrals i CCOO proposa
que sigui mixta o per delegats;
quan la UGT crida a eleccions
amb llistes de centrals i CCOO
crida a llistes sense definició
de central (mal anomenades
obertes) o amb independents;
quan UGT convoca assem-
blees d'afiliats i CCOO convo-
ca assemblees de delegats de

-comitès o "d'independents".
-Aquestes diferències no se su-
peren fent crides a la unitat en '
un congrés. Per parlar seriosa-
ment de la Unitat (i tots sa-
bem que és una de les grans
necessitats del moviment
obrer) cal superar abans bas-
tants diferències actuals: dife-
rent projecte de societat, dife-
rent estratègia en la negocia-
ció col·lectiva i els expedients
de crisi, diferent concepció so-
bre l'organització sindical, di-
ferent estructura organitzati-
va...

Vet aquí'on, al meu parer,
haurien de centrar-se els veri-
tables problemes, no tan sols
a nivell de socialistes sinó en
el. si del moviment sindical i
dels partits de classe.

És evident que també ha de
. parlar-se de les relacions

sindicat-partit. Degut a l'ex-
tensió d'aquest treball, no es
pot abordar en profunditat.

' Només .fer palesa, la necessi-
tat que existeix en aquests
moments que ambdues orga-
nitzacions (sindicat i partit de
classe) tinguin una íntima re-
lació en el treball comú i.'.en la
lluita comuna, però tenint ca-

dascun plena autonomia orga-
nitzativa. On partit socialista
de classe, no només electoral,
ha d'estar inserit en el si dels
treballadors a partir de la fà-
brica i si tall, però en el ben
entès que la tasca dels socia-
listes en tot moment és la
d'impulsar i col·laborar en en-
fortir el sindicalisme socialista
a tots els nivells, sobretot a ni-
vell d'empresa. D'aquí que
pensi que la discussió en
aquests moments no està en
que es practiqui el "tradeunio-
nisme" (control dsl partit des
dels sindicats) o el control
dels sindicats des del partit,
sinó en discutir i veure quin és
el treball dels militants socia-
listes en el si de les organitza-
cions de masses. Crec que les
propostes que hi ha en els tex-
tos d'unificació aconseguei-
xen donar una sortida positiva
al problema.

En fi, penso que fa respon-
sabilitat dels socialistes en

• aquesta etapa històrica està
pel damunt de qualsevol polè-
mica de tendències, que la
tasca immensa que tenim da-
vant és la de consolidar una
potent central i un fort partit
socialista, cadascun conser-
vant la seva autonomia, però
compromesos en un prograr
mafjomúrfla lluita per l'eman-
cipació dels treballadors i per
aconseguir una societat més
justa i igualitària, una societat
socialista i autogestionària.

RAFAEL MADUENO

(Membre del
Secretariat Nacional

de la UGT de
Catalunya i Conseller

general del'PSC)-
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L'HORA POLÍTICA

Des de I ímèü escó

El que no entra al
Congrés— per-ara

L'u d'octubre de 1977 es
reunia l'Assemblea de Parla-
mentaris al Palau de la .Ciuta-
della; acabava de ser signat el
decret de restabliment de la
Generalitat i els parlamentaris
hi expressàvem ~el nostre
acord. Ha estat la darrera ve- '
gada que es va reunir l'As-
semblea de Parlamentaris ,
com a tal; i just en el moment
de la nostra sortida, el Palau
va ser ocupat per un nombrós
grup de persones de les diver- .
ses "Escoles en Lluita" que
venien a tancar-se al Palau del
Parlament de Catalunya. I van
començar a parlar...

Els parlamentaris que en-
t cara '. érem allí, vàrem

convertir-nos en "escoltata-
ris" i després, alguns més vin-
culats a l'ensenyament, vam-

. començar una sèrie de ges-
tions prop del Governador Ci-
vil, la Delegació del Ministeri i
el Ministeri mateix.

Desprès, però, no han ser-
vit aquestes gestions, en el
cas» de l'Escola Pegaso-
Príncipe de M^fna, un monstre
de 64 aules qüe només un Mi-
nisteri madrileny podia engen-
drar des dels seus despatxos
de la calle de-Alcalà per al vell
poble de Sant Andreu, actual
barri de la ciutat de Barcelo-
na; ciutat per cert, que els bu-
ròcrates madrilenys i els espe- .
culadors catalans ens han
convertit en monstruosa.

Tornant a l'Escola Pegaso-
Príncipes de Viana, quan he
vist que el mes de maig els
problemes d'aquesta escola
no solament no estaven re-
solts, sinó que no es resol- .
drien ni el curs que vé, he de-
manat al Ministre explicació
d'un problema que afecta 64
mestres, prop de 2.000 nens

Quan podrem aconseguir que els problemes de fons que hi ha spta
tots aquests casos entrin de bo de bo al Congrés? . ,

amb e(s seus corresponents
pares, i tot Sant Andreu en
concret i el Magisteri en gene-
ral i....

Acabo de rebre una petició
de la Mesa del Congrés per tal
que, donat el caràcter de la;
meva interpel·lació, la conver-
teixi en pregunta, demani no-
més resposta escrita, etc.'
- Es tracta ara de veure què
és més efectiu, en concret i en
general, si poder fer un dis-
curs ,el mes de setembre o
aconseguir ara uns contractes
si és possjble; caldria nego-
ciar, pactar una forma vergo-
nyant i vergonyosa del parla-
mentarisme o continuar plan-
tant cara inútilment? ' 0 és

•més útil del que sembla, plan-
ta cara "ib"inútilment"?

Però mentrestant , van
caient altres casos. Acabat el

.primer dia.de l'Escola d'Estiu,
amb cinc mil mestres treba-
llant tot el dia, he anat a veure
la gent del barri del Sant Crist
de Badalona. El barri té
30.000 habitants, la majoria
immigrats, amb 2.000 nens
en edat escolar. Cap escola

v y . . . •

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI
KSTTJI

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

•Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

Nacional (com si a Vilafranca
del Penedès o Villanueva de la
Serena no hi hagués escola) i
només unes quantes acadè-
mies on els pares de 1.000
nens practiquen la llibertat
d'elecció de centre entre el
que té 60 nens per aula i el
que en té 80, uns i altres sen-
se ni tan sols pati. Els altres
pares tenen els nens a casa o
els envien lluny a l'escola.-1
ara s'han plantat:,volen escola
nacional al barri j com que no
hi ha un sol local, han ocupat
els baixos de la Parròquia que
té l'únic pati de joc del barri
(tancat i llogat a les acadè-
mies) i que va ser construïda
amb la contribució dels habi-
tants del barri. Els baixos en-
cara són per acabar de fa
temps i no s'han utilitzat mai
fins ara que s'hi han tancat
uns homes i dones decidits a
solucionar el problema de
l'escolaritat. del barri parlant
amb l'Ajuntament, el Bisbat, i
la Delegació del MEC, pero,no
cedint: I de passada.ens diuen
als parlamentaris què a veure
què fem.

Sortint.de la parròquia de
Nostra Senyora de Montser-
rat del" barri de Sant Crist de
Badalona, estava encara més
avergonyida pensant en el que
puc fer "des del meu escó".

Quan podrem aconseguir
que els problemes de fons que
hi ha dessota de tots aquests
casos entrin^ de bo de bo al
Congrés? Perquè mentre nolïi
entrin de . veritat per a
resoldre's-hi, hauran d'entrar-
hi per les vies estranyes de les
visites, o les tancades, les re-;
comanacions o les ocupa-
cions... però no es resoldran ni
en concret ni en general.

Tot això pensava " mentre
posava en marxa el 2CV en el

.pendent del carrer únic record
de la muntanya, on està cons^
truït el barri i la parròquia. Tot
tombant el porxo de l'entrada,
mentre maniobrava he pogut
llegir clarament la llegenda:
"Il·lumineu la catalana.terra
guieu-nos cap al cel" .

Els immigrats del barri del
Sant Crist de Badalona no
deuen estar-ne gaire conven-1

çuts... . ni es parlamentaris
tampoc, mentre pugem i bai-
xem de l'escó per dicutir el
text de la constitució futura.
Voldríem que. ja ara, allò que
realment constitueix el país,
entrés al Parlament.

MARTA MATA
I GARRIGA

EL GALLINER

La Constitució, a la recta
fina I s

.ij

Des d'aquestes mateixes planes hem parlat una pila de vegades
del tema constitucional. Si ara el tornem a treure ós perquè, quan
aquest escrit vegi la llum, hauran començat'ja els debats en el
Ple del Congrés. • • . . .

La major part de la Constitució s'ha elaborat amb aquest pro-
cediment màgic de la democràcia espanyola; el consens; però no
obstant, hi ha hagut temes en els quals aquest no s'ha pogut pro-
duir. És precisament en aquesta seria de temes on els grups polí-
tics de l'oposició presentaran batalla.

El Partit del govern, la UCD, no pensa presentar cap esmena al,
text Constitucional; és lògic: quan l'aprovació dels articles no ha
estat realitzada per la majoria mecànica de 17 (U CD, AP) a 15
(resta), han estat aprovats mercès als acords parlamentaris
d'UCD amb les forces d'esquerra. La constitució, més lògicament
encara, és una constitució a gust d'UCD. . " .

Però no obstant, hi, ha tota una sèrie de temes en els quals la
resta de forces parlamentàries, i l'esquerra en particular, hauran
de presentar batalla: l'abolició de la pena de mort, el control par-
lamentari dels mitjans de comunicaciórl'explícita menció a l'esglé-
sia catòlica en l'art. 15, la sindicació dels membres de la carrera
judicial, el dret d'asil; aquí és on han de centrar-se les energies
de l'esquerra en el debat constitucional. • / - _ ,

La Constitució és acceptable per a tots, ara cal aconseguir que
sigui vàlida pera tots. . , .-. ,. . .

B-30: Madrid ignora la
Generalitat

Deu duros costa ja circular pels 9 quilòmetres centrals de
l'autopista B-30. Barcelona s'ha quedat, doncs, sense tercer cin-
turó gratuït. De poc va servir els milers de persones que es mani-
festaren dijous, dia 29, pel centre de Barcelona, ni el colapse

"circulatori que paralitzà el tràfic durant dues hores, rii que es tallés
ía pròpia B-30. v . ' '

La sort de la B-30 ja havia estat decidida: un peatge "volun-
tari" que podia ésser esquivat pels laterals de la mateixa B-30.
No hi havia res més a dir. L'autopista és de una companyia pri-
vada, i convertir-la en pública, fer-la gratuïta per pressió popular,
era un precedent que el govern de Madrid no volia permetre.

El sub-secretari del ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme'
va venir, a vendre a la Generalitat el que ja era un fet. Tarradellas,
segons sembla, va trobar correcta la proposta de Madrid, però
no tan correcta la va trobar el Consell de la Generalitat, ni l'Ajun-
tament de Barcelona, ni la Comissió Ciutadana de Tràfic Pesant,
ni. les entitats, ni la majoria de partits, tots els quals es mantin-
gueren en la seva postura de sempre: la B-30 ha d'ésser gratuïta,
per'la imperiosa necessitat que, en el creixement del tràfic a Bar-
celó, se'n té. . •

Cap d'aquèsts organismes ha estat escoltat, ni tan sols la Ge-
neralitat, eh un moment en què s'estan aconseguint els primers
traspassos. Madrid espera'cloure le tema amb el fet consumat
i l'oblit. La Generalitat, però, no pot tancar-ho així i ha de pressio-
nar el govern fins aconseguir una solució viable i negociada, quan
fa solament vuit dies que la.gent sortí al carrer a reivindicar la
gratuïtat del tercer cinturó. . - .. , ,

S'encetaren aquesta
setmana dues escoles d'estiu

Una d'elles complia ja tretze anys d'existència en aquesta eta-
pa, si bé la seva història és molt més llarga. Ens referim a l'Escola
d'Estiu organitzada' per "Rosa Sensat" per a formació d'ense-
nyants. L'Escola d'Estiu,ha ensopegat any rera any amb dificul-
tats de tota mena per a sobreviure, tot desenvolupant una fona-
mental tasca de suplència en la creació de l'escola catalana que
ens era negada. Aquest any, l'Escola d'Estiu no és encara de la
Generalitat, però ja està patrocinada per ella, i les paraules dels
qui la inauguraren (Marta Mata, Laporte, Pau Vila) feien palesa
la voluntat general que l'any vinent no tan sols l'Escola d'Estiu,
sinó tot l'ensenyament a Catalunya estigui en mans de la Ge-
neralitat. Mentrestant, més de.cinc mil mestres de Catalunya apro-
fundiran la seva formació als cursets de l'Escola.

Èl mateix dia neixia una nova Escola d'Estiu, la Juvenil, orga-
nitzada pel Moviment de Joves Socialistes,.1es Joventuts Socia-
listes, el Moviment de Joventuts Socialistes i la-secció Univer-
sitària del PSC. Un. centenar de joves assistien a l'obertura de
l'Escola Juvenil, que constarà d'activitats al matí (muntatges
teatrals, cinema) cursets a la tarda sobre temes generals i pro-
blemàtica juvenil concreta i conferències, cinema i teatre al vespre.

És força important la diversificació. Quan comença a norma-
litzar-se la situació cultural catalana,/'Rosa Sensat" deixa de fer
suplències i es dedica a la formació de l'ensenyant. Però el buit
que deixa en la formació dels joves, pot omplir-lo, ara i en edicions
futures, l'Escola Juvenil d'Estiu.

FRANCESC CAPDEVILA MESEGUER
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Altre cop la violència; tres morts i un ferit L'HORA CA

Diferents sigles, els mateixos interessos
. "La violència és un càncer de la democràcia", "o
acabem amb la violència o la violència acabarà amb
nosaltres", "contra violència? autonomia", "contra
violència/democràcia", "la violència..." Qui no ha
sentit aquestes expressions.en els darrers dies? Qui
no ha sentit coma seus comentaris d'aquest tipus?
Qui n'està cansat de la causa que els provoca?

En l'espai de menys d'una
setmana dos homes,i una do-
na han mort violentament i un
altre està greument ferit. Ma-
drid i el País Basc, tant el fran-
cès, com l'espanyol, han vist
córrer novament lasang, sang
que avui per avui, es més in-
justificable que mai.

José Maria Portell, per.
què? . .

"Nosaltres pensem que
ETA haurà deixat d'existir
quan les joves minories bas-
ques se'n adonin que ETA no
és l'única sortida per a solu-
cionar els seus problemes i in-
quietuds".

"...Perquè també tenen, le-
galment, altres camins. Es a
dir, cal una solució política"..

Així acabava eljlibreae Jo-
sé Maria Portell "Los nombres
de ETA", llibre publicat l'agost
de 1974, segrestat immedia-
tament i que va haver d'espe-
rar a que passés un any de la
mort del dictador, per a poder
veure la llum. Buscant potser

aquesta solució política que
apuntava Portell va perdre la
vida.

José Maria Portell era pe-
riodista, nascut a Baracaldo
(Biscaia) l'any 1932, era casat
i pare de cinc fills. Va estudiar
professorat mercantil a Bilbao,
i, més tard, periodisme a jes
escoles oficials de Barcelpna.i
Madrid. Era un gran especia-
lista en la.premsa comarcal
del País Basc, però no obs- "
tant, la seva obsessió era ETA.
Va prendre contacte amb el
tema quan el seu diari el va
enviar af procés de Burgos;
des d'aquest moment, la seva
passió pel«tema el porta a
mantenir freqüents contactes
amb els dirigents històrics de
l'organització. Fruit d'ells són
dos llibres, l'abans esmentat i
"Euzkadi, amnistia arran-
cada", publicats ambdós per
l'editorial Dopesa.

El seu coneixement dels lí-
ders històrics d'ETA, les seves
bones relacions amb ells i la
seva personalitat de coneixe-
dor del tema en feien un ne-
gociador excel·lent. Vist amb

QUI MANA
EN LA ECONOMIA
ESPANOLA?

LA^INTERNACIO
NAUZACIOP* ~
DEU-CAPITAL
EN ESPANA • .

JUAN MUNOZ
SANTIAGO ROLDAN
_ANGEL SERRANO

UN LLIBRE PER
ENTENDRE
L'ECONOMIA
D'AQUEST PAÍS

CUADERNOS para el DIALOGO

respecte per ambdues parts,
la seva mort no beneficia cap'
d'elles.

. Quina explicació . cap ' da-
vant un fet semblant? No n'hi
ha d'altra: ETA s'ha tornat bo- -
ja. Atacar un periodista per les
seves opinions és atacar la lli-
bertat d'expressió i atacar-la
és fer-ho a la democràcia.

Portell no efa un home sig-
nificat, ni molt menys, per un
caire repressiu, per una postu-
ra ànti-Euzkadi, era una perso-
na que.havia evolucionat amb
el seu temps. El fet que les ac-
cions d'ETA hagin canviat
qualitativament els seus ob-
jectius no fa sinó submergir-
nos en una nova espiral de
violència; espiral que té la
continuació en l'atemptat
contra el% matrimoni Etxabe a
San Juan de Luz.

Juan José Etxabe, per
què?

"Es un home alt, atlètic,
dret com un pal. Pare de qua-
tre fills. Trenta-quatre anys.
Va néixer a Mondragon.N Pri-
mer va ser obrer tècnic i des-
prés viatjant. Un nacionalista
de cap a peus (...) Tot just ar-
ribat (a'l'exili)-va. ocupar-se en
diverses feines. Va treballar a
Transports Garrouste, va fer
contraban... Va estar al front
de la granja de Saint Palais, va
transportar' clandestiQament
armes per a l'organització i ha
estat l'home més vegades ex-
pulsat" del País Baso. Però
tants cops com l'ha expulsat,

; ell hi ha tornat.
Avui, Juan José Etxabe

—conegut com "Aundi" (el
1 gran) i "Urrutia"— ja està reti-

rat de l'activisme. Però conti-
' nua mantenint el prestigi d'un

home-mite. Viu a San Juan dé
Luz, on té un dels millors res-
taurants de la vila francesa. El
seu germà Joaquín, també re-
fugiat polític, té un altre res-
taurant a Baiona. Els Etxabe
són ara els líders de la cuina
basca al país basc francès".

Amb aquestes paraules
parlava José Maria Portell en
el seu llibre abans" esmentat

- "Los hombres; de ETA" de
Juan José Etxabe. Militant
basc des de sempre, va ser-ho
d'EGI (Branca Juvenil del
PNB) d'adolescent, des d'on
va entrar a formar part d'ETA
després de ser fundada. A l'or-
ganització armada va anar es-
calant llocs poc a poc fins ar-
ribar a ser el màxim dirigent
de la branca "mili", origen de
la ETAV Assemblea. Conside-

de la informació a la Democràcia.José Maria Portell, nou tribut

més poden tenir solucions
'polítiques.

rat com el principal responsa-
ble del segrestament del Cón-
sul Behil, durant el judici de
Burgos, només un any des-
prés va anar distanciant-se
progressivament de l'órganit-
zacló. Darrerament estava
proper a ESB (Partit Socialista
Basc), el grup més moderat de
l'esquerra abertzale.

Ja l'octubre de 1975 va
patir els efectes d'una bomba
posada al seu cotxe, explosió
de la qual en va sortir miracu-
losament ilès. Aquesta acció
va sèr reivindicada per la AAA.
En el mateix any 1975 el seu
germà Ignacio va ser assassi-
nat a Guipuzcoa, acció reivin-
dicada per l'extrema dreta. .
' Potser Etxabe aconsegueixi
escapar novament a la mort
que tan d'aprop el vetlla, però
qui no ho va aconseguir va ser
la seva dona, Rosario Ar-"
regui, que ha mort en el ma-
teix atemptat que ha sofert el
seu marit. A qui beneficia la
mort d'Etxabe en moments
com aquests? Qui la pretén?
Les respostes són òbvies.
L'assassinat de Portell o l'a-
temptat contra el matrimoni
Etxabe, tot i que les mans han
estat -diferents, beneficien els
mateixos i en conseqüència,
ens perjudiquen a tots els al-
tres: Novament la violència es
passeja per Euskadi i encara
està.per veure l'efectivitat que
tindrà l'aplicació del decret
anti-terrorisme. No ens ar-
riscaríem gaire afirmant que
més efectivitat que aquest la
tindria el ràpid traspàs de
competències al Consell Ge-
neral Basc. Ja és prou sabut
que els problemes polítics no-

_
^L'incendiprovocat del Cerc/e Català de Madrid, és l'inici d'un
nou anticatalanisme?

Cap a un nou
anticatalanisme

La triple A segueix i va rei-
vindicar l'atemptat que provo-
cà la destrucció del Cercle Ca-
talà de Madrid. Les sigles són
el de menys, perquè la ideolo^
gia està molt clara. Un cercle
català que no era precisament
un model "d'esquerrisme, se-'
paratisme i demés" sinó que
en molts sentits no passava
de ser una entitat bàsicament
folklòrica, però un cercle cata-
là que representava Catalu-
nya a la capital del regne.

Eh aquests moments sem-
bla renéixer el nostre vell i co-
negut "fantasma": l'anticata-
lanisme. I que en aquesta no-
va etapa ja pot apuntar-se un
triomf: la mort de José Maria
García Medina, soci i vigilant
del centre:

A qui beneficia aquesta no-
va acció? Quins interessos
serveix?

Prou que sabem les respos-
tes.

El perquè d'una
escalada

Una escalada de morts i
violències, com sembla que és
la que novament ens envolta-
rà, es produeix "casualment"
en eL moment d'iniciar-se el
debat constitucional al Ple del
Congrés. Des d'aquestes ma-
teixes planes ja vàrem avisar
que passaria alguna cosa així
i, dissortadament, no ens hem
equivocat. Les forces que es-
tan entossudides en que
aquest país no camini mai per
un camí democràtic basen les
seves esperances en torpede-
jar la Constitució des de tot
arreu. Evidentment, un clima
de violència i per tant de re-
pressió nd és el més adient
pel eiebat i l'aprovació del text
constitucional. Els enemics
d'aquest ho saben i per això
no deixaran passar una ocasió
com aquesta.

Es molt probable que la
violència ens envolti altre cop;
hem d'esperar-ho i donar-li la
resposta que es mereix, una
resposta democràtica.

F.NAVARRO
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Una Jornada d» violents enfrontaments alt oirrers dé Barotiona

Un unya: el 19 de juliol

i

Ara gu§ §gfà tan ú§ m§da furatejar
§n el pa§sat llunyà d@ Catalunya p§f
a reafirmar la sava ídanfitat na§i§nal,
§al n§ eblidaF tampei als §§d§v§ni=
mente més prepari i gu§ senfigursn
tamfeé la pars§na!jtat d§ Satalunya*
6§m f§u per §*§mpl§ al 11 da juliel
d§l 1131 i tat al qu§ vinguédsgpFés,

Algú daia l'altra dia» a la ràdi§ 6§=
mantant un llibre §§bre la guarra §ivjl
@spany§lai aneara un altra I H§ daià
e§m si ja s'Hagués dit t§l §1 qu§ §ali§,
Ridfaul. lis grans asdevsnimants hi§=
tdriss §§fan sampra matèria d'anà»
lisi. i l gue s'ha arreat a §ssriur§f per

íampla» §§fcf§ la rav§lusié franeasa
da fa pr§p de 260 anys és m§lt, i eada
" I surten neus llibres. N§ @al parlar
i la fsvQlugió russa i de la xinesa i,

fins h§t , jèbr§ el nas da eieepatra §
els refinaments amereses de les §ivi=
liteaeiens §rientaia. L'§*§li§§§ié hi§=

tèri§a n§ té limita d§ temps i §'inv§n=
t§n p§Fi^i§am§nt n§ua méf§g§§
IM

Per altra banda, els mateixes que
diuenf "§blidem el passat'S §'§mba=
daleixen, per exemplef reeerdant l'11
de ietembre del 1714 § les aventures
bèl·liguü de Jaume el Qenquerider
i de Pere el @ran.

A la redaseié de L'Hera §@eialisia
ii ha semblat epertó de reeerdar una
pàgina de la histèria dej nestre país,
un dels pretagenistes prineipals de là
qual feu la elasse §brerai Per aixé
hem velgut demanar el parer de dh
verses persenes que, des del §amp
de l'esguerra i dins d'un ampli espes=
tre pelítie i sindieal, intervingueren
direstament en aquelles jernades.
Petita ap§rta§ié a uns fets histèries
en§ara n§ del tet estudiats.

Context polític i

m
§§FF§f§

juliol g
§§ pr@ÉuíP §n §l§

§§P§§l§fi§, Ufí

lents €(§ l§ histèria d§ l§§ Ilyit§§
§§lítigu§§ §n §1 ns§íF@ paí§: §§=
|§m§m l§§ j§m§d§§ g§| Maig g§l
1137 §'hi p§É@n §§mp§F§F p§l

g§ ví§iim§§: P§F§ §1
l

t§talmeni
in §r§fim§f §§ Abatis la §§ff
& là Ràpúblm, d§ l§§ in§titu=
§i§n§ §u!§nèmïgu§§ i É§ l§§
tF§n§f§pm§§i§n§ §§§i§l§; pa §1

( §| g§ §§=
M§i| dol 1§§7,
d la F§v§luéi§

§ng§tada §l 11 ú§ Juliol i, §§m
la §§n g§ l§

AFÍ paplem d§l 1 § de dulioh
I mé§ que eníF§F en §l§ g§tall§

§ de le§ iFi§titygi@fí§ §atalan§'§,
p§í§8F galdHa in§j§tiF en el PF§=
tag§ni§m§ de§i§iu de la §!§§§§
tFeb§ll§d@F§ j del sesle §n g§n§=
Fal i de g|uin §Fa el §eu §§tat
Ére§perit en f§F ma§§ivam§nt
f f§m a ia §u@j§v3§i@:

i § tfagta d fun§ §Mpli§a§i§ p§=
líti§a, i en pp§n paFt hi§í§Fi§§,
§en§8 la qual n§ §§ §§fflppendpi§
bé al sentit d'§§iuell§ j§Fn§d§ i
de i§§ É|ue §§guiF@n,

L'am&ient pelítie
i i §liFna s§líti§ de Satalynya,

yn§ die§ aÉan§ del 1§ de dulml,
mú\à d§n§p la imppe§§ié de f§=
lativa tranquil·litat, §§mpa>a^
amè i'agita§ié que §§ manifa§ta=
va §n ÉÍV§F§§§ indpeí§ d'i§p§=

F§§ §ra tan impsrtant t
§§|y'@FFà entre la gFan maj§ria d§
la §@Élaeié tan §videni que les

i í f^i dg
ven gaire fe de vid§; i l elima
0H\§ general qu§ existia § tet

ambP§Fè fí§ sal §i
f§l§§§ ifit§r§P9t§§i§fi§:

pp l§pg@l§n§
a la §§va gran §§n§§fïtta=

( 8P§ el §§ntt§ É'yna in=
agila§í§ §§§ial:

d la @F§§l§m§§i§ d§ la
a rAtifil ÚQ

, la §la§§§
à

§F§ Uf)
h§vi§ fat, quan m '

^ue n§
, la §§va

y
§l fiíme de l'§v§lu§iè p§lííi§§
@§ FaélioalUïava Fàptà§m§m §

la
§UFF§§§Í§ d§ l§ §!§§§§ §&F§F§ §§=
tüFÍan§: y lluita g§ §!§§§§§ §3=
gujFja una f§H§ intensitat, fet qu§
§§>§fl§§tia §n una.sna^a §§ntí=
nua §l§ vagu§§ gu§ unien, a mé§

Í § § i §§=
un g§ntingyt mé§ pFofund

§f§Fm§d§F: §'jn§@rien en un
PFejeoíe mé§ § meny§ ela^§Fpt
de ganvi fonamental de §§gietati
gg §§ffluni§me Hî gFtaFi pel que
fa al§ §n§pqui§íe§; §8§i§li§t§- pep
als éltF§§:

Aque§í essent Fev9lu§i§n§pi
gf§ fgmentat, § la vegada, e§F
renfuFí§m§d§ Fe§i§t§ng;a @§i§
§@gt§r§ m§§ .r§agg(§nàri§ del
p§í§ a realitiar ganvi§ p§lítig§i
g§9nèmi§§' jmp§rtant§( tant en,
rnatèria de Fef§rma agrària §§m

' d'estrugtyres de j'istat @ de la
gestié de les em,pre§es: Les va-
§il·l§§i§n§ del govern de la Re§y=
^liga, la tímida §§lítiea del qual
d§§§p§i§n§v§ à gran part de la

^glasse |rei3allad§Fa i pagesa,
gonípifeuíFen, ímbé, a grear ei
glima d'agitaeié fgneral: i l g§=
vern de ja Bepa§li§§ estava pres
entre el f§§ greyat de les t§n=
si§ns s§gja|s, que greixen,:
- i n ,resym, es de§env@ly§ava
una lluita pel §@der entre les
dues forges sogials degisives erj

-aquell període histori§: Una, la
dFeta tFadigional que goveFnaya
a ispanya des de feia degennis,
am§ tot l'aglomerat de forges
qu§ representava: L'altra, els
tresalladors, ineioent=Hi els de
la terra, molt amargats per la
lentitud desesperant amo la §ual
el govern de ia Repúsliea àpliga=
va la reforma agrària:

ti§, i §É|U§§Ï§ §§Fin§i§ hi§t§Fi§a
de ta ^ U F I § § Í § =p§ni§ul§Fm@nt

^§ la Éupg@§ia §at§l§nà, §§F ^ !elj§
ilgpgRia §@^F§t@i l'èKjf a§ la
íF§n§f§Fma§ié= f@M m§yifafel§
ls§flfF§ntam§Rt §fe§Fí §nfp§ gue§
f§pg§§ §§§i§l§ amfe §§n§§p§i§R§
radioalmont Éjf@Fgnt§ p§l§ §§u§
inf§F§§§§§ j pgf l§§ §§v§§ §^=
§ion§! r§RfF§mam§rit entF§ F§§§=
ÉJÍ§ j F§V@IU§Í9:

L i §§n§§§|ü§n§i§ final f@u la
pugFFg §ivi|. i ( §m|^ la g§FF§ta úk
i i §!§§§§ 0Í3F9F§ I §]§ l;§§ijU§FFi,

§l§ 49 any§ úè fF§n^ui§m§:

^retaginiama d§ ia.

§al tenir present ao,uest glima,
d§ tensions sogials permanents
i les dues §§n§e§§i§n§ que s'en=
frorttaven por a donar tot el §eu

. signifigat al 1§ de Juliol i, s'osFe
tot, a les profundes tr'ansferma=
eiens p§l(tique§, §@giajs, eeo=
n§miqu§§ j gyltyrals que e's §ro=
duïren ama; la interveneió degi=
siva i vigtoFÍosa d'els tréoalladors:

. Saíalunya havia estat pF§§i=
sament {'indret d'ispanya en les
lluites segials fingyefgn en
aquest segle, més vjrylèneià:
La burgesia gafalana havia m=
nifestat una extrema duresa. en=
v§r§ l§ §la§§e osrera del país.-
N'hi Ha pF9u amo reeordar les
jluites sogials dels i § anys que

§
a íniF una idea de lamsient que
existia entro la maj§Fia dels tre=
f i ladors, influïts per t ints anys
de ^rega i d'aetivitats pojítioiues'
i sindiealS: §8lamení així §'e*pji=
ga |!§^traordinària forga j la in=
fluèngia de la §NT Lei seuradi=
ealisme F§v9lu§i§n§Fi: Només

iM ès gompfèn e,ue, en yn am=
t tan greoiei, p'rospeFés la

p fmFa. 0Fganit2agi§ gomunisfa
independent iyropa, i euF§§9=
muni§ía d'eso,uerra aoàns d'ho=
ra, ei P9UM: . •
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i ra previsioie que, en la pr{=
mera gonjuntura solitjgà fa.vora=
@le( la glassé osrera gataiana
passana a l'ofensiva gontF§ el
sistema eponòmig llavors; im§e=.
rant: A mes, aquesta §feoeypa=
gió eFa gompartida arreu 'd'ls=
§anya pels segtèrs < o§rers, i
r@§tu@F§ del 14 à AstàFÍes fou
un preludi dei que vingué poe
§!g§pr@§: L'oportunitat és pre=
sentaria, el I I de Juliol, dia que
§eguí a l'aiMegamont miljtar §9=
mengat al Marrog espanyol e l ) § :

- i l govern de là Oeneralitat i
§1 seu pFesident Lluís €om§anysi
§ desgFat de la seva habilitat
pelítiea i de la seva aetitud énèr=

giea, n@ pogueren evitar el nu§,
§9m ha dit algú, estava in§§Fit
en la nwxa de la historia-.'
- La glasse tFesalladorà, sense
ia qual |§ vietèFia al éaFféf hauría
estat ímpossiole, sortia f uanya=
dopa dé la pF§va de fof'fa i passa= /
va fagtupa: La èonstitugié, t§t
seguit, de milíeies ooreres, les
m9difig§§i9n§ de §e§§=r@| del§
ajuntaments} a greaeiji dé neus

f i g§§tada durant d§g§nni§,
F un impul§ lFP§§i§tibl§ qu§

i , ia méj§f papt del temps,
ü § dait,@§ @§i>l§@tivitià

í l d ! > i

en compte el pes de la classe
treballadora I la nova relació de
forces; qüestions de política mi-
litar poc estudiades; funciona-'
ment, errors I encerts del nou
sistema econòmic Improvisat I
creat de cap a peus; conducta.
de les forces polítiques I sindicals
durant l'a guerra I paper del esta-
jlnlsmé en ella; experiments -pe-'
dagòglcs Inèdits; alliberació dels
costums I de la dona; aclariment
da ia debatuda alternativa "Pri-
mer guanyar la guerra I després
fer la revolució, o "fer les dues

.coses a la vegada", alternativa
artificial si es tó present la situa-
ció de fet que existia )a en el
país; . llibertats autonòmiques,
§tc, HI ha tela per a estona.

C. ROSA

. - . - ' • . . . *
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ggstg tlmbé qugMa sort d i l'ei
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|
a greaeiji dé neus
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m desensíal d§ !>§@nemi§(

Q@I @@meF§ i de la terra, fen§m>n
û@ no p§§§ e§p§§i§li§t§§ Han
@§tudiat i estudien §n§ara, I I
i» €l§ Juliel feu alhera l§ eulmh
!^§i§ d'un HaFg e'F@@és d§ lluites
! @! g§m§ng§ment d'una neva

d§ @urta à
vg, afm'gf p§§ g s@@, @[ f

d j ' f

fitat d§ e|§§§§ I d§f§ni§ d§ |§s
Hib§Ft§t§ p§eleng|§ msrx§v§n i l
m§t§lx fltmir- • ' :

Ne ég prepèilt d'§qu§§t§ br§u
i% treure

if 11 d§ Julleldgl

d'un

i p . j ^
n les érganitiaéions

pf sjndjgals i polítiques,
ref|egtia una nevà F§la§ié de f§F-
ges, gFeada en p§que§ hores

l'ha §§ee@ulat m§lt §§feF§ qui
ntà ia vi@t§rià a favor d§

NgtuF§lm§nt, |gdgf f ígg d@
l§§Hib@ftitg úà Qg'tglunyg tingué
una f@rt§ ineidèneia i l

Ï | é ' l i è

i, d'un heme pelltie § l'gltr§.
P§fè h! Hfi temés qu@ mjfi lxe-

• fi§nf t§nm§t§lK( e§rt§ §t§nelé,
ÉÍene§ alguns sén gnegre èb|§str
d§ pelèmlea I he §©fan p§f ferçg

i. In i"

Què feies aquell 19
de juliol?

- Molti dels homes que van viure aquelles jornades
del 38 continuen avui a la palestra de la vida pública.
Ells ens expliquen les seves Impressions sobre aquells
dies. Entre parèntesi hem posat l'organització a què ,
pertanyien en aquells moments; avui, molts d'entre
ells pertanyen a altres organitzacions. '

Pere Bonet (POUM)
. P§rt BQNÉT, membre fundador dé\ Partit Comun\ata a Catalunya ,

junt amb Joaquim Maurln, procedents tots dos.de la CNT. Més ,
tard, fundà §( Bloe Obrer ( Camperol i, e{ 1935, e| POUM junt amb j
I Ésqu€Ír.rij Camunlsta d'Andrau fslln. El 19 de Juliol, ara membre del j
Csmltè Exieutlu del POUM, Actualment és membre del Partit Socla-
llità d§. Citalunya. . . , "".. ' . - . . . " ' - . (

"El 19 d,e Juliol va, éaaer per a ml e| coronament d'una ja llarga. |
lluita pel socialisme, alhora que. una gran satisfacció pel paper deci-
siu jugat per la classe treballadora. Sense aquesta magnífica mobl-
litgaeló popular, probablement hauríem perdut en poques hores. .

" U Generalitat és ya. portar bé però tingué el desencert, proba-
blement ealeulat, de no armar jas organitzacions obreres, là qual
eeia allargà Inneeesaàrlamant la lluita. •

''Els guàrdies d'assalt t(ngueren una bona actuació, però, repeteixo,
ulls sols no haurien pogut vèncer la aublevacló. La força decisiva fou '
l i CNT, p@rò nosiltfis jugàrem també un bon paper en diversos ,
Indeeta d§ Bareelona, L§ prova és que tinguérem 10 morts, entre .
tllr@l §§critarl de la nostra joventut, Germlnol Vidal, que mori a la ;
Pl iei d§ Ip Unlvirsitat. . ',."•' ' l ' . '," |
- "Dpsprés d i la victòria, las trasformaclons polítiques, econòml-.

. qui§ I sodils, foren radicals. Els obrers prengueren pràcticament la
dlreeeló dí l pafs, amb l i col·laboració d'altres forces d'esquerra, ben

r __,., ....^n:- ravoiiiclonarl dels. primers mesos minvà, sobre-
tot pel treball de fre dels sectors més çonsaryadors del país, ajudats'
p i f la pelftlea èstaílnïana d§ repressió contra els sectors més' revo-
luelenarls, Però això.és una altra història, que. no podrà mal esborrar
l§ magnlflei gesta del pobli de Barcelona, el 19 de Juliol",

J. Andreu i Abelló (ERC)
. Jessp Andreu I Abelló era, en aquell estiu del 36, Diputat de| Par-

d§ Catalunya per ERC, a causa de la guerra va passar, en
§ls nn§8os sigüerjts, a ssr Pres dent de l'Audiència \, més tard, del.
Tribuna'l de Cassació. ' ' - . • • • • • • -\

"A Catalunya hi havia p iu civil, no hi havia en realitat un ambienti
de guerra, ira §1 qu§ hom anomenava l'Oasi de la República". SI
haguéi hagut de sir tot segons el que passava a Catalunya, no hi
hauria hagut mal guerra civil, És significatiu el fet que la guàrdia cjyll,
corn l i policia o la guàrdia d'assalt, van ipmandre fidels a la Repú-'

, e§mu= eenvingut a Catglunyi,. tenint

"El dia 19 de Juliol jo era a Reus I, per tant, no vaig participar di-
rtetiment §n els esdeveniments de Barcelona, esdeveniments que
esnstdirp, d'una Importància extraordinària, donat que en els primers
dl§s ]§ ens vam adonar de la gravetat del que suposaria per al futur
ralxooamtnt mllítir". . ,
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Desapareixerà CapiténLópez Varela coma nom de carrer

Icària, un nom popular que s'imposa
Sense cap mena de publicitat, un dia qualsevol de

l'any passat l'Ajuntament de Barcelona retirà algu-
nes plaques que a Barcelona recordaven efemèrides
faccioses de la guerra civil: una al convent dels Car-
melites de Diagonal-Llúria, una altra que recordava
el lloc on havia caigut el capità López Varela...

Ara en sessió de la Comis-
sió Municipal Executiva, òrgan
màxim de l'Ajuntament de
Barcelona mentre no es re-
prenguem els plens —no se'n

* celebra cap des de desembre
passat—, l'Avinguda-del Capi-
tà López Varela, nom que
sembla ser es posà a mitjans
anys quaranta, passarà a ser
de nou Icària..

Un nom popular

De fet, a nivell popular, ha
estat sempre Icària el seu
nom. Qualsevol veí de Poble
Nou empra aquest nom per a
esmentar- i'ample passeig en-
voltat de fàbriques i tancat per
una banda pel Cementiri Vell,
el primer de la ciutat.

Quan el 1821 s'inaugura el
cementiri ja es començà a dir
Passeig del Cementen, nom
que dugué durant prop d'un
segle. Essent regidor de l'A-
juntament l'historiador i geò-
graf Carreras Candi, l'any
1916 un grup de botiguers i

empresaris que tenien llurs
negocis al dit passeig anaren
a visitar-lo, exposaht-H que
volien canviar el npm perquè
era poc comercial, invitava

~poc als clients, el nom de pas-
seig del Cementiri. .

Carreras Candi atengué a
raons i els suggerí el d'Icària,
tot justificant-lo per dues
raons: una, que l'enginyer i
autor del Pla de l'Eixampla dè
Barcelona^ Ildefons Cerdà ha-
via posat aquest nom al sector
que ja aleshores es coneixia
com Poble Nou, com hom pot
comprovarà qualsevol plànol;
i dues, que història o llegenda,
sempre s'havia parlat de que
havien viscut per Poble Nou
gents seguidores de les doc-

- trines socialistes utòpiques a
mitjan segle XIX, o sia cerca-
dores de l'Icàría d'Etienne Ca-
bet. / '

El nom agradà, i definitjva-
- ment s'imposà: durant més de

vint anys es popularitzà tre-
mendament, fins el punt que
quan s'imposà el nom de Ca-

pitàn López Varela, aquest no
arrelà, i la gent continuà dient
Icària. Als darrers temps, fins i
tot notes oficials esmenten ja
el nom d'Icària als seus docu-
ments. .

Sorprengué, per aquesta
raó, que no s'utilitzés ehnom
d'Icària per batejar la nova es- ,
tàció de metro que hi ha a l'a-
vinguda, i s'utilitzés en canvi
un nom que no res té a veure
ni geogràficament ni històrica:'
Ribera, sinònim únicament
d'un Pla Urbanístic.combatut
amb tota força per veïns i en-
titats el 1971,- quan volia
obrirse pas de la ma de Pere
Duran Farell i Miquel Roca
Junyent, inspirador i home
fort de Catalana de. Gas, i ge-
rent respectivament.

Fins el. moment, tots els
tràmits per a canviar el nom,
de l'avinguda han estat ben
acollits i han permès el pas
definitiu a l'Executiva propera. -
Únicament a "Solidaridad
Nacional" s'han queixat que
es suprimeixi el nom del capi-
tà aixecat contra la República,
ferit en aquell carrer i afusellat
pocs dies després.

. Icària recuperarà oficial-
ment el nom que mai no havia
perdut.

JOSEP MaHUERTAS Una placa que no trigarà a caure. (Foto C. Esteban)

La comissió gestora
comença a funcionar

Angles tindrà un urbanisme
democràtic

La comissió gestora d'Anglès
engega una nova dinàmica, des-
prés de l'assemblea popular cele-
brada fa uns dies en un cinema
de la població. La gestora d'An-
glès està integrada per tres regi-
dors demòcrates de l'antic ajun-
tament i sis independents accep-
tats pels partits polítics, els. quals
no es comprometeren directa-
ment a solucionar la crisi en què
havia caigut l'Ajuntament, provo-
cada fonamentalment per la vic-
tòria socialista a les eleccions del
15-j i per la impugnació del pla
d'ordenació local.:

A rel d e f esmentada assem-
blea, es dividí* el poble en cinc
barris i, democràticament, s'es-
colliren quatre representants per
cada barri, els quals, juntament
amb els tècnics municipals i tèc-
nics dels partits polítics, forma-
ran la comissió que ha d'elaborar
el nou pla general d'ordenació ur-
banística. En aquesta elecció es
pogué votar i ser elegit a partir
dels 18 anys.

Amb aquesta comissió, les
forces democràtiques d'Anglès
pretenen d'evitar un pla general
elaborat pels cacics del poble
que, amb forts interessos en
constructores i immobiliàries lo-
cals i comarcals, intentarien lega-
litzar totes les desfetes urbanísti-
ques fetes en els darrers anys i
hipotecar el futur de la vida d'a-
cord amb aquests interessos.

Ara, en canvi, el futur urbanís-
tic d'Anglès podrà elaborar-se
d'una forma oberta i democràtica
amb participació popular. Prèvia-
ment a l'elaboració purament
tècnica, cal prendre una decisió
política en la qual els Wíns deci-
deixin com volen que sigui el po-
ble en un futur, cercant un equili-
bri entre l'habitatge, la indústria,
les possibilitats turístiques, etc.

Sols quan s'hagi pres aquesta
decisió política democràticament
i raonadament és quan els tèc-
nics, d'acord amb la legislació vi-
gent, podran començar a inter-
pretar els desitjós de la població.
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Vandellòs: lluites medie-
vals

Les gestores però no funcio-
nen igual de be a tots el munici-
pis. A molts/ els inconvenients
vénen dels governadors civils o
dels organismes superiors; a
Vandellòs però, s'ha produït un
cas que emmarcaria millor en
una època de lluites tribals que
en l'actual, en" la que, precisa-
ment en aquell municipi, funció1

nen centrals nuclears.
Després de la dimissió de l'A-

juntament provocada fonamen-
talment per problemes urbanís-
tics es constituí una comissió "de
treball" (al governador l'espanta
ef nom de "gestora") integrada
per representats del PSC, CDC,
PSUC, ERC i UCD composta per
nou persohas, quatre residents a
Vandellòs, i quatre a les pedanies
de l'Hospitalet de l'Infant i Riu-
doms que administrativament
pertanyen a l'Ajuritament de
Vandellòs.

A Vandellòs hi viuen 900 per-
sones, mentre que a l'Hospitalet
n'hi ha 2.400, degut al creixe-
ment industrial i turístic produït a
la pedania. Hi ha una enemistat
tradicional entre els habitants
dels dos nuclis que ha provocat
fortes ànsies separatistes a
l'Hospitalet, però hi ha una reali-
tat demogràfica que fa necessari
que la pedania estigui represen-
tada a l'Ajuntament. És per això
que la . campanya promoguda
anònimament per forces reaccio-
nàries del poble contra els mem-
bres de la gestora que viuen a l'-
Hospitalet (els amenaçaren amb
repressàlies si assistien al ple,
mitjançant octavetes), només pòt
anar encaminada a tornar el po-
der municipal a aquells que l'han
tingut fins ara i que s'han vist for-
çatsa dimitir. Les octavetes acu-
saven els representants de l'Hos-
pitalet de "foraters, moguts per
l'odi i les ganes de manar, cau-
sants de la dimissió de l'anterior
consistori".

Socialisme i ecologia

Cal aprofitar els recursos

de cada comarca
1 Els passats dies 10 i 11 de juny, van celebrar-
se les Jornades dedicades a Socialisme i Ecolo-
gia. Les cinc ponències presentades eren sobre
antecedents político-filosòfics de l'ecologis-
me, política ecològica a Catalunya, la degra-
dació del medi ambient, la lluita ecologista i
les alternatives energètiques. •

La finalitat d'aquestes Jornades era discutir la
política del medi ambient dels socialistes, apro-
fundir les ponències presentades i decidir la
creació, d'un Comitè Ecològic del PSC, amb la
voluntat de fer extensives a tot el partit tant la f i-
losofia com la pràctica ecologistes..

Els assistents van fer palesa la urgència que
el socialisme català assumeixi en profunditat el
diagnòstic que planteja l'ecologisme, en base a
l'anàlisi que.fa de la situació actual de la socie-
tat, dels moviments acaparadors dels recursos
naturals propis dels imperialismes de diferent
signe, del caire poc imaginatiu de les ideologies
clàssiques d'esquerra i de la urgència de
plantejar-se un nou model de desenvolupament
econòmic, diversificat, autònom i no competitiu.

Es plantejà qui era ecologista, proteccionista
ó folklòric recuperador d'espais verds. S'analitzà
el rigor lluitador dels distints grups de defensa a
Catalunya, no tots veritablement ecologistes, si-
nó sovint moguts més aviat per agressions con-
cretes que afecten el seu entorn. Malgrat tot, es
constatà com a enormement significativa la
preocupació cada vegada més consistent de les
classes populars per tot el que comporta la des-
trucció del medi ambient. Es va posar èmfasi en
la necessitat de polititzar els moviments espon-
tanis que sorgeixin arreu de Catalunya (amb una
participació activa del PSC) i en la urgència de
dotar aquestes lluites d'un suport tècnic i cientí-
fic que no les redueixi a uns postulats romàntics
i testimonials que es puguin rebatre fàcilment
amb dades a la mà.

Eixos per à actuar

* Es van considerar bàsicament tres eixos en el
.diàleg: -..

—Un replantejament polític de fons que —com
urgeix l'ecologisme— agilitzi i mobilitzi l'estruc-
tura organitzativa de la comunitat socialista i

que internacionalitzi la seva perspectiva d'anàlisi
dels fenòmens d'expansió imperialista. Una anà-
lisi sota l'òptica marxista de la lluita contra la de-
gradació de la natura, en la dialèctica home-
natura, com a aspecte fonamental i massa so-
vint menystingut en les perspectives estratègi-
ques i tàctiques de la lluita de classes. Una críti-
ca (fins i tot autocrítica) dels partits d'esquerra
que, en base a criteris eminentment economicis-
tes, deixen de banda els plantejaments clara-
ment ecologistes.

—Un segon punt seria la descentralització i el
millor aprofitament dels recursos energètics pro-
pis. Aquest fet evitaria el malbaratament inne-
cessari que es fa dels mateixos. El poble i, con-
cretament, els socialistes, tenen aquí un . cap
d'actuació d'efectiva solidaritat mundial. Analit-
zant el cas concret de Catalunya, es veié que,
aprofitant millor el territori i optant per un crei-
xement econòmic menys intensiu i per la volun-
tat d'anar assajant un nou model de societat
més humanitzada, no cal la imposició imperialis-
ta americana del "tot nuclear", que intenta la
concentració de l'energia en punts estratègics
fàcilment.ocupables i vulnerables en circunstàn-
cies de lluita armada (recordem que qui té l'e-
nergia té el poder), negligint que segurament el
millor camí es la descentralització dels recursos
energètics, aprofitant millor els específics de ca-
da regió ó comarca; per ex.: energia eòlica a
l'Empordà, geotèrmica a la Garrotxa i el Vallès,
petroli a Tarragona (si no estigués controlat per
les multinacionals americanes), hidroelèctrica al
Pirineu, solar allà on sigui rendable, etc. Tot això
ha d'anar lligat a uns efectius programes d'in-
vestigació sobre possibilitats reals de les alter-
natives energètiques poc estudiades que a priori
ens semblin reonables als diferents indrets de
Catalunya. . ,

. —Finalment, un tercer eix, conseqüència dels
fets anteriors, seria la revolució cultural dintre
l'aparell del partit que suposaria assumir el crit
profètic i realitzable que llança el diagnòstic eco-'
logista, crit que només el socialisme pot portar a
terme per a evitar el neocolonialismè del tecni-
cisme. - , > . . „ L . ., .:,

. . . , ' • • - . •
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iL'Ajuritament i la RENFE no convencen els veïnsi
L'HORA CIUTADANA

Clot-Gampde l'Arpa vòleh Îs tèrienys, ja
No fa gaire temps, L'Hora Socialista informà del

nou caire que pren la reivindicació dels terrenys de la
RENFE, des que la Coordinadora d'Entitats del Clot-
Camp de L'Arpa va començar a negociar amb l'Ajun-
tament de Barcelona. En aquell article dèiem que el
treball emprès per la Coordinadora, d'acord amb l'A-
juntament, venia a ser una cortina de fum que per-
metia als de la plaça de Sant Jaume d'actuar lliure-
ment.

I

El veïnat, però, va decidir,
en veure la postura dels de Ca
la. Vila, d'ocupar .els terrenys
tan llargament reivindicats,
dels terrenys que, en definiti-
va, són seus: l'ocupació havia
de ser diumenge dia 2 de ju-
liol a les 6 h. de la tarda. I així
fou anunciat per tot el barri.
Ara bé, en Sbcias no tenia
prevista aquesta reacció dels
.veïns, i en la seva sorpresa i
per a impedir l'ocupació, no va
tenir altra sortida que tornar al
barri una part, ínfima d'altra
banda, dels terrenys esmen-
tats.

Això canvià el plantejament
de l'acte de diumenge que,
malgrat tot, seguia convocat.
Aquest acte començà amb la
representació de "La presa de
la Bastilla", del grup Ziasos,
que, d'una manera metafòrica,
descriu lavlluita pels terrenys
de RENFE i el'seu conqueri-
ment posteriorment, quan els
protagonistes de l'obra acon-
seguiren d'obrir una porta la-
teral dels edificis de RENFE,
e(s veïns hi entraren i hi van
celebrar una assemblea, des-
prés dels parlaments del sena-
dor Xirinacs, els diputats Ru-
dolf Guerra (PSC) i Riera (P-
SUC), el secretari general del
PTC Manuel-Gracia, i el Presi-
dent de l'Associació de veïns

- Francesc López. L'esmentada
assemblea de veïns decidí de
tallar, la circulació de la Meri-
diana per a protestar de la re-

- cent negativa de l'Ajuntament
a la proposta deia Coordina-
dora d'encetar la remodelació
del barri, dirigida per les enti-
tats i ' controlada pels veïns,
per la tardança del retorn al
barri dels terrenys de la REN-
FE, per \a possibilitat d'una
nova via ràpida, com és avui la.
Meridiana i que, com aquesta,
tornaria a tallar el barri, i l'es-
peculació que es fa amb part
dels terrenys de Fibracolor i
RENFE.

El PSUC no hi va ser

.Aquest tall de la circulació'
rodada, que durà cinc minuts,1

i en el qual participaren uns
dos mil veïns, a més del sena-
dor Xirinacs, veí del barrí, el
diputat socialista Rudolf

• Guerra i, Manuel Gracia, del
"PTC, va constatar l'absència
dels militants del PSUÇ, que,
a l'assemblea, s;havien mani-
festat óbertament contra
aquesta mobilització.. . -

Un dels veïns que parlà a
l'assemblea va expressar molt
clarament allò que vol el bar-
ri: "farem tot allò que calgui:

. altres talls circulatoris^asse-
gudes a la plaça de Sant Jau-
me, etc."

Com nasquó la
. coordinadora

. Amb motiu de la festa Ma-
jor de l'any passat al barrí del

* Clot - Camp de l'Arpa, s'hi va

organitzar una Coordinadora
d'Entitats, per a aconseguir
que la majoria de veïns es po-
guessin veure representats, i
els suggeriments per a orga-
nitzar els actes foren el més
amplis possible. - • x

La Coordinadora, creada de
manera quasi espontània, ha
arribat a estar formada per
més d'una trentena d'entitats,
Pàbraçàdes de Clubs espor-
tius T entitats culturals i re-
creatives fins a partits polítics.

Algunes dades
? / • '

El barrí del Clot i Camp de
l'Arpa té una falta total d'equi- '
paments, el seu dèficit escolar
és superior a les 2.700 places,
no hi ha ni una sola zona es- -
portiva, l'espai verd per habi-
tant és de l'ordre de 0,2 m2,
algunes de les escoles que
funcionen estan en estat de
mina i àdhuc alguna (Escola -
Tabor) és afectada pel Pla
d'Ordenació Metropolitana,
que fa passar un carrer pel
bell mig dels menjadors. Tot
això sense perdre de vista que
el cens del barri és superior a
les. 50.000 persones.

Negociacions amb - -
l'Ajuntament

Com que, a la part baixa del
barri, la Renfe marxava de les
instal·lacions que fins ara ha-
via utilitzat; com que Fibraco-
lor també marxava i, per tant,
quedaven uns enormes espais
que podien solucionar tots els
dèficits, la Coordinadora va
creure que s'havia d'intentar,
per tots els mitjans que la
reorganització del sector es
fes de manera global, ja que,
la política portada per l'Ajun-
tament fins aleshores d'anar
tapant forats, el que podia
produir era un mal aprofita-
ment i un dispendi inútil de di-
ners, en alguns casos. Un

'exemple d'això pot ésser
• l'enderrocament de l'antiga
. Escola d'Aprenents de la Ren-

fe, al carrer Hernàn Cortés,
que estava en bon estat i que,
amb alguns retocs, es podia
haver convertit en una escola

.ja aprovada.
" Al mateix temps, l'Ajunta-
ment ja anava pactant amb
les entitats esmentades, sen-
se consultar amb els veins, ,i
això va fer que es comprome-
tés amb Fibracolor a fer una

. permuta que autoritzava que
una part del terreny fos edifi-
cable a plena altura. Amb

. Renfe és comprometé a pagar
.'.200, milions de pessetes per

uns terrenys que, el segle pas-
sat, l'Ajuntament de Sant
Martí de Provençals va cedir
gratuïtament a la Cia. de Fer-
rocarrils (d'això se'n diu espe-
culació). "

La Coordinadora va sugge-
rir l'estudi i confecció d'un pla
que, partint de tots els terre-

. nys que han quedat o queda-

ran lliures, doni pas a la crea-
ció de tots els serveis: sanita-.
ris, esportius, culturals, etc, i
al salvament de tots els edifi-
cis .antics, salubritzant-los i
fent-los habitables.

Després de mig any de fei-
na seriosa per part dels mem-
bres de la Coordinadora, que
han mantingut contacte cons-
tant amb l'Ajuntament, sobre
tot amb el servei d'Urbanisme
i amb el seu cap Sr. Solans, es
van lliurar a l'Ajuntament do-,
cuments i propostes, amb els
noms d'un equip base d'arqui-
tectes, tots ells veïns del bar-
ri, i aquí és on ha començat el
calvari de la Coordinadora.

La frenada i marxa
enrera

L'Ajuntament ha trigat més
de dos mesos en fer el que
ells, amb molt d'optimisme (o
potser cinisme), en diuen con-
traoferta.

Dues setmanes abans d'ai-
xò, i en una entrevista mantin-
guda amb l'alcalde Socias, ja
va sobtar els membres de la
Coordinadora amb una actitud
de manifesta ignorància en-
vers el tema que s'anava a
tractar. Al mateix temps, el
Delegat d'Urbanisme Solans,
començava una frenada i mar-
xa endarrera en la seva acti-
tud, fins aquell moment ober-
ta i favorable.

Mentrestant, la Renfe no
ha , complert pràcticament
amb cap dels compromisos
que havia acordat amb l'Ajun-
tament. L'Ajuntament no ha
fet cap pressió sobre Renfe
per a obligar-la a complir, do-
nant mostres de total inhibició
i àdhuc de por.

s •'••

\ A '

Parlamentaris enmig dels veïns: a ocupar e/s terrenys.
(Foto C. Esteban)

Tot això ha comportat que
la Coordinadora hagi hagut.de '
prendre decisions radicals,
com la de convocar el diu-
menge dia 2 de juliol, els
veins del barri per a ocupar els
terrenys que Renfe havia
d'haver lliurat el proppassat .
dia 1 de juny, provocant tot
això, amb les actituds de Ren-
fe i l'Ajuntament, que ja hagin
ofert un pla per a la desocupa-
ció i recuperació dels locals i
terrenys de la flenfe.-

L'esmentada contraoferta
comença per ignorar total;
ment a la Coordinadora, ofe-
reix la possibilitat de fer un es-
tudi en lloc d'un pla, no proce-
deix a la congelació de llicèn-
cies mentre s'estigui fent l'es-
tudi, i fixa que el ritme i l'ordre
dels treballs seran ordenats
per l'Ajuntament.

Tot això fa que \a "contrao-
ferta" no sigui acceptable per

la Coordinadora ni coma do-
cument per començar a nego-
ciar. No té cap punt que pugui
ésser l'inici de la negociació,
per tant podem dir que l'Ajun-
tament ha congelat pràctica-
ment lès negociacions.

Per altra banda, el que el
barri i els seus veïns no es po-
den permetre, ara que tenen
l'oportunitat jde ressurgir com
a zona de convivència amb el
mínim d'equipaments nece^-,
sarls, és quedar-se contem-
plant, en actitud passiva, com
uns estaments que, firis .ara,
han viscut totalment d'esque-
na a la vida i a la problemàtica
del barri, van trossejant i dee-
membrant les últimes espe-
rances, defensant uns interes-
sos particulars i especulatius.

SEBASTIÀ GALLEGO
ERNEST BLANCH

< * * :

Els rails dels tramvies, un perill
innecessari

A Barcelona fa molts anys que foren supri-
mits els tramvies per considerar que eren ün
transport públic antiquat i que entorpia el tràfic
creixent, contràriament al que han fet altres ca-
pitals europees que els han mantingut i moder-
nitzat per considerar-los encara ben útils. .
, Amb la desaparició dels tramvies, però, ningú

no.va pensar en treure els rails pels quals circu-
laven i, així sense cap tipus d'utilitat s'han con-
vertit en un obstacle més per la circulació ciuta-

dana ja prou plena de sots i inconvenients. El pe- ,
rill de les vies és especialment greu per a les
moltes persones que circulen en motocicletes
petites per la ciutat la roda de les quals fàcil-
ment s'encarrila a la via, produint caigudes, acci-
dents i, fins i tot, morts. Per a les bicicletes això
encara seria més greu i perillós, però de bicicle-
tes no en circulà cap; del carril que va a prome-
tre l'Ajuntament fa mesos mai més no se'n sabé
res. (Foto C. Esteban) .
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L'HORA DEL TREBALL
Elegits al Congrés de la Unió Local

UGT de Barcelona estrena secretariat
Diumenge va acabar el Congrés constituent de la

Unió Local de Barcelona d'UGT de Catalunya, que
compta amb gairebé la meitat del total d'afiliats de
la central socialista catalana, concretament al vol-
tant dels 190.000. En la diada dominical, els quatre-
cents delegats ugetistes van elegir el Secretariat
d'UGT de Barcelona —el seu màxim òrgan executiu—
, la composició del qual és ara aquesta: Gregorio
Risquez, secretari general; Albert Díaz, d'Organitza-
ció; Antonio Peléez, d'Administració; Carles Castro,
de Coordinació de Sindicats; Joan Tudela, de Prem-
sa; Gabriel García, de Propaganda; Julio Villacorta,
d'Acció Sindical; Josep Morte, de Relacions Sindi-
cals; Francisco Verdú, de Formació; i Fernando Os-
car Balcells, de Documentació, a més de cinc vo-
cals, que són Gil, Freixa, Nieto, Mateos i Ramírez.;

El Congrés, que va ser
inaugurat-dissabte per Lluís
Fuertes, va marcar la línia-a
seguir per UGT de Barcelona

., en diferents terrenys. Pel que
fa a les cotitzacions, la quota
de l'afiliat queda establerta en
150 pessetes per a aquells el
salari mensual dels quals no
passi de les 30.000, i en 200
pessetes per a la resta. D'a-
questes quotes, UGT de Bar-
celona —pel fet de ser alhora
Unió Locali Comarcal— n'ob-
tindrà un 27%.

En un altre ordre de coses,
la Unió Local de Barcelona va
decidir d'"assumir la formació

sindical dels seus afiliats i de
promocionar la seva formació
cultural i cívica". En aquest

""sentit, tindrà cura de la forma-
ció a tres nivells: de base, per

. als delegats ugetistes sorgits
de les darreres eleccions sin-
dicals i per als responsables
de Sindicats locals. Per altra
banda, UGT de Barcelona "in-
cidirà en la Generalitat, per tal
que les institucions dedicades
a la formació i readaptació
professional siguin gestiona-
des per les centrals sindicals,
les quals elaboraran els pro-
grames adients i s'hauran de
responsabilitzar Nde la. seva

Tot tornant a
Tonts

"Fonts" en el sentit —i per-
dini el lector/a— de "Fuen-
tes". Sí, el senyor Fuentes
Quintana per a mi continuarà
essent "notícia": No es tracta,
necessàriament, de l'aprecia-
ció de la categoria del profes-
sor F. Q., que en això'hi haurà
variacions i divergències, so-
bretot pel que fa a la seva
eventual fusta política.

Més aviat es tracta d'assu-
mir la seva "caiguda" de fe-
brer com una cosa que conti-
nua essent significativa, ja
que, probablement, les noves
pautes de la política econòmi-
ca —que ja hi són— marquen
què va ser el que va moure el
Poder a passar-lo a un pla
consultiu (per cert que el que
de més sòlid es diu ara a Ma-
drid, com a causa "final" d'ai-
xò, és l'enfrontament amb
Sànchez de León quan el Mi-
nisteri d'Economia va voler
saber d'una punyetera vegada
tots els números de les asse-
gurances socials...)

Per aquí m'he de centrar en
una dimensió especial del
Professor Fuentes: les seves
relacions amb els grups em-
presarials. Com és sabut per
tota persona alfabeta (x) en
els corrents del pensament
social del país, estem al da-
vant d'una persona tant res-
pectable com afiliada a l'eco-
nomia privada de mercat.'Així
ressaltava en el recent dinar
de treball, organitzat pel LE-
CE, on el protagonista va rei-

terar el seu "evangeli", cen-
trat en la "llibertat d'empre-
sa"; evangeli que els nombro-
sos empresaris presents es
van fer seu —per a dir-ho d'al-
guna manera—, i una bona
part d'ells se l'haurien endut a
casa i tot. . .

Doncs bé, aquests matei-
xos' empresaris —hi eren des
del Ferrer al Mesa— li varen
boicotejar la política econòmi-
ca del Pacte i el varen atacar/-
denunciar personalment (en
cap cas li van donar suport).
Fa quatre dies, vaig tenir oca-
sió de demanar-li per l'actitud
empresarial envers la "seva
Cartera": "Oposición contun-
dente y sistemàtica", em va
respondre. .

Aquesta mena de parado-
xa, ja que Fuentes podia ser
molt bé un civilitzat líder de
l'empresariat, em recorda allò
que sol dir un col·laborador:
"i Em foten pena, però... són

"perillosos!".

J. ROS HOMBRA-
VE LLA

(x) El president del SEFES
declarà, al Tele/exprés del 20-
VI-78: "Los obreros pudieron
formar sus cuadros gracias a
la ilegalidad". Ja tinc la fór-
mula per a solucionar el pro-
blema de manca de "formació
política", de l'empresariat:
Potser, "prohibirse" una tem-
porada. .

correcta aplicació".
Els congressistes també

van aprovar una ponència so-
bre Acció Ciutadana, en què
s'assenyala que UGT de Bar-
celona "haurà de defendre la
seva presència com a central
en els organismes de planifi-
cació i control públic".

En el capítol d'Organització
i Estatuts, s'estableix que el
Sindicat local —compost per
les Seccions sindicals
d'empresa— és la base d'es-
tructuració de la Unió Local
de Barcelona. A més, aquesta
comptarà, com a òrgans de.
decisió, amb el Comitè, que es
reunirà cada dos mesos, i amb
el Secretariat.

En el decurs del Congrés,
es van elegir també els quatre
representants d'UGT de Bar-
celona en el Comitè Nacional
d'UGT de Catalunya, Risquez,
Folk, Bòrruey, Diestre i
Agustín Martínez. De la. ma-
teixa manera, van ser elegides
la Comissió -de Conflictes
(Moltó, Ballesteros, Blanch i
Ana Ma Sala) i la Comissió
Revisora de Comptes (Sàn-
chez Ortego, Juan Juàrez i Pi-
lar Bernal). '

Any 68: quan es va començar a trencar la unitat del
moviment obrer

La clau del present esta en la
història immediata

Antonio Gramsci va definir la
Història una vegada com la disci-
plina que es refereix a "tots els
homes deï món quan s'uneixen
entre si en socistat i treballen,
lluiten i es milloren a si matei-
xos". Una condició per a milloràr-
se és conèixer-se i treure del pas-
sat les claus del present i del fu-
tur.
. Per la importància que té en el

coneixement del present el recu-
perar la nostra història recent, el
Centre de Treball i Documentació
va organitzar el passat dia 27 de
juny la segona part d'un debat al
voltant de la crisi que patí CCOO
durant els anys 68-69. En la pri-
mera participaren tres dirigents
de ía corrent: majoritària de
CCOO i del PSUC: López Bulla,
Àngel Abad i en la segona, José
Antonio Díaz, actualment a CNT;
Daniel Cando de la CSUT; i Didac
Fàbregas, militant d'UGT i del
PSC. Tots tres eren també diri-
gents del FOC, partit d'esquerra
revolucionària que es dissolgué
l'any 69.

L'any 68, a causa d'una certa
liberalització política propiciada
pel desenvolupament capitalista
a Espanya, que porta a unes elec-
cions sindicals en les que es pro-
dueix l'ocupació de càrrecs per
part de CCOO (any 1966), coneix
un augment generalitzat de la
lluita de classes, radicalitzada i a
nivell de masses: són els temps
de la vaga de 167 dies de Lami-
nados de Bandas, de les lluites
estudiantils (caputxinada,
SDEUB) i de la intensificació de
les accions d'ETA.

Problemes polítics
darrera els organitzatius

Aquests anys de lluita es clou-
ran amb una dura repressió sobre

els quadres de CCOO. L'organit-
zació d'aquesta, més centrada en
les estructures que en les fàbri-
ques, queda seriosament tocada.

Eldebat del 68 al si de CCOO
gira precisament entorn de l'or-
ganització: per rams, segons la
corrent del PSUC; per zones,,
com volien els grups esquer-
ranistes. Per sota l'organització,
com sempre, hi ha un problema
polític de fons: el planteig en ter-
mes excloents de la disjuntiva
lluita per la democràcia o contra
el capitalisme.

El debat se saldà amb la sorti-
da del FOC del si de CCOO, que
queda en mans de les tesis co-
munistes. .Conseqüència també
Serà la divisió del moviment
obrer, la desfeta de la corrent
d'esquerres de CCOO i la creació
de grupúsculs ultraesquer-
ranistes. Tot plegat, i malgrat que
la lluita externa del moviment
obrer no s'atura, l'organització de
classe queda afeblida.

Els resultats d'una
escissió

En l'opció política que van
prendre els que s'escindiren de
CCOO l'any 69 hi havia errors
d'anàlisi: sobrevaloració de les
lluites- espontànies, menyspreu
de la lluita política que la classe
obrera havia de menar per la de-
mocràcia, contraposició d'àques'-
ta lluita amb la que es portés per
la Revolució, etc. I les conse-
qüències, com hem apuntat
abans, eren crear les condicions
per la debilitat organitzativa del
movimenrobrer front a l'estrate-
gia de ruptura democràtica, per
l'actual divisió sindical, el trenca-
ment entre els lluitadors d'a-
quells anys i els partits avui ma-
joritaris, amb un malbaratament

de la capacitat de lluita d'aquells
homes, que han quedat relegats
a grups testimonials i marginalis-
tes.

Hom va criticar l'escàs sindi-
calisme que CCOO va fer. Les
respostes oscil·laven entre la
consideració que era impossible .
sota la dictadura un moviment
obrer sindicalista que alhora nò.
fes política, tot i que CCOO va fer
una important tasca de sindicat
combinant la lluita legal i la il·le-
gal; tanmateix es considerava
que la prioritat de la lluita política
va ser un preu necessari pagat
pel moviment obrer en el seu
combat contra la dictadura. En
tot cas, tant,els debats d'aquells
dies com els d'ara són sobretot
de direcció política del moviment
obrer: així ho reconegueren els
tres participants al valorar les
"jornades" que CCOO convocava
abastament i que segons qui en
portés la direcció, eren criticades
per l'altra corrent insistint en una
major organització. De tota ma-
nera, aquesta valoració del "jor-
nadisme" no ens ha d'amagar
que una major organització de la
classe obrera junt amb la presèn-
cia d'altres capes socials més ac-
tives, sota la direcció dels treba-
lladors, haguessin permès que la
classe obrera hagués arribat en
millors condicions a la transició
de la dictadura a la reforma.

- El debat sobre CCOO no es
tanca aquí. Queda encara una al-
tra crisi que es produí l'any 7'5-,
76, en la que, tot i no ser sinó
l'explosió de les causes latents
des del 68, va acabar de quedar,
clar quin havia de ser el futur de
la organització més important del
moviment obrer espanyol sota el
franquisme.

CONXITA SOClAS
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Barcelona també coneix el caciquisme
L'HORA DEL TREBALL

JACOMISA o la "Trata de blancs
L'Ajuntament de Barcelona té contractada una

empresa de jardineria per a col·laborar continuada-
ment amb els treballadors municipals psl que fa al
manteniment dels jardins, arbres, i altres pedaços de
zona verda de la ciutat. .

" Hem fixat l'atenció en aquesta empresa perquè té
un procediment extremadament particular a l'hora
de contractar treballadors..

Els jornalers aturats:
la mà d'obra
més barata

Com és ben «vident,
aquesta és la clau de l'èxit per
a qualsevol empresari que vul-
gui veure créixer ràpidament
el seu marge de benefici; i
aquesta és la clau del progres-
siu enriquiment del propietari
de JACOMISA; l'empresa en
qüestió. Aquesta envia un
encarregat a qualsevol lloc de
l'Estat que tingui un nombre
considerable de treballadors
aturats, i que alhora.reuneixin
condicions = de. treball: joves,
casats, analfabets,... L'encar-
reget els parla del mite de
Barcelona, on tothom treballa,
i a la llarga s'enriqueix, ta ciu-
tat del luxe i la riquesa, com a

- les . pel·lícules americanes.
L'encarregat els promet sous
de 1.600 ptes. diàries netes, i
clar, el viatge ós segur. Un cop
a Barcelona, aquests treballa-
dors es troben amb uns llo-
guers més que excessius pèl
seu sou, es troben que les
1.600 ptes. no són netes, i per
tant no les veuen mai juntes.

Només quan hi ha
molta feina

Malgrat que la feina ós
sempre continuada, hi ha èpo-
ques que JACOMISA té mas-
sa treball, com per exemple
quan cal esporgar els arbres.
Aleshores és quan l'empresa-

Si'efs Jardiners protesten, e/s acusen de "rojos" davant els cacics
del seu poble (Fotos Toni);

Policia i democràcia (II)

U na valoració de la vaga de zel
Acabada la vaga de zel

creiem que ens cal. intentar
una valoració que expliqui
políticament la importància de
les reivindicacions fel perquè

. els "Socialistes de Catalu-
nya" hem estat l'únic Grup
Parlamentari que va
manifestar-se en les dates
que la vaga tenia lloc. I diem
que cal explicar políticament
el per què els socialistes hem
valorat positivament la vaga i
les reivindicacions dels fun-
cionaris del Cos General de
Policia, per què els socialistes
i en concret els "Socialistes
de Catalunya" tenim voluntat
de govern, i tenir voluntat de
govern implica valorar les ac-
tituds d'uns treballadors,

" membres d'una institució de
control social molt important.
(A l'Hora Socialista, del dia 20
de juny, pg. ï 3 sortia la nota
de premsa íntegra)..
No insistírem aqui, el que ja
hem expressat en altres arti-
clee. (En especial veure el pu-
blicat a l'Hora del dia 10 de
juny sota el títol: "Les rela-
cions entre la Policia i el Po-
der Polític elegit democràtica-
ment", que aporta aspectes
que ara no ens cal repetir i
•que defineixen les motiva-"
cions del nostre interès).
Creiem, però, que no està de
més insistir que desprès de 40
anys de funcionament com à
subsistema del poder polític

dictatorial la redéfinició de les
FOP, passa per un procés
d'autoredefinició, és a dir per
l'assumpció dels principis de- .
mocràtics bàsics, per part dels
membres que integren les
FOP. Tanmateix cal que tin-
guem, en compte que les ac-
tuacions jdel Ministeri de l'In-
terior ho han ajudat a aquesta
reconversió profunda. Aques-
tes es dirigeixen més a un
canvi dümatge, que de funció.
Per comprende això darrer no-
més cal llegir el projectés de
Llei de Policia Nacional,-una
llei que naixerà morta, car no
és coherent amb l'articulat i el
fons de la Constitució dar-
rerament redactada.

Valorar la vaga i les reivinr
dicacions de la Policia implica
tenir clar que per governar i
per canviar l'estructura social,
així com el model de societat
ens cal una Policia democràti-
ca que entengui i col·labori
amb el fet nacional i autonò-
mic. Un Govern de la Genera-

l i t a t sense un element del po-
der polític, com és el control

N de les forces de policia queda
mancat de capacitat d'execu-
ció i esdevé una Generalitat
sense contingut. Tenir compe-
tències i traspassos, però no
disposar del poder d'unapoli-,
eia democràtica i d'acció... i
les autonomies no poden néi-
xer "mortes", per I estabilitat
democràtica de.l'Estat.

És per això que els socialis-
tes valorem els canvis que es
produeixen al si de la Policia i
que han nascut a partir d'un
procés democràtic i assem-
bleari.

És important també tenir
en compte que una de les rei-
vindicacions més importants
realitzades pels policies cata-
lans es refereix a la no regula-
ció per decret d,uns aspectes
de la reorganització de les
FOP, abans que el Parlament
dictamini el projecte de Llei
presentat pel mateix Sr.
Martín Villa. És a dir els mem-
bres del Cos General de Poli-
cia,assumeixen el procés par-
lamentari. I és aquest aspecte,
potser el més important des-
prés del referit a la forma de-
mocràtica de procedir (tant
pel que fa a l'elecció dels re-
presentants com pel procés
negociador). I és per això que
vàrem valorar positivament
les reivindicacions, al mateix
temps que cóm a Grup Parla-
mentari es va presentar una
Moció de proposició no de llei,
mitjançant la qual, si és apro-
vada pel Ple del Congrés, eí
Govern no podrà regular per
Decret- cap aspecte sobre les
FOP, fins que el Parlament
hagi aprovat la Llei de Policia
Nacional.

EGG

envia l'esmentat encarregat a
províncies com Ciudad Real i
Badajoz, per dir casos con-
crets, i venen aquests jorna- •
l e r s . . . • - . . - •

Un cop aquí, aquests ho-
mes signen contractes tempo-

, rals, de tres mesos normal-
ment, i comencen a treballar.
Ells esperen fer-se rics, o s[,,
més no, poder, tornar..a casa >

. seva per a buscar la família i .
duHa a Barcelona.

La veritat és sempre molt
diferent. La darrera remesa de
treballadors va començar a
treballar el . 14 de març, i per
tant, segons l'empresà-, els
acabà el contracte el 14 de ju-
ny. La darrera remesa, de 14 ó
1 5 jornalers, va acabar de tre-
ballar el 1 4 de juny, quan els.
fou comunicat llur acomiada-
ment. Aquests però, no van
marxar tots, sinó que dos tre-
balladors van poder seguir tre-
ballant, després de signar un
altre paper,v que van creure
que era un contracte.

La seva sorpresa va arribar
quan es va començar a parlar

, de la paga extra de l'estiu, i els
va ser comunicat que ells dos
no la cobrarien. Lògicament,
la protesta els va costar l'aco-
miadament.

L'esclavatge de l'any
1978 -

El comunicat que va fer la
U GT respecte a aquest cas re-
corda uns films de la RTVE
que tractaven la lluita contra
l'esclavatge, i ens recorden les
similituds d'ambdós casos;
així també fa esment de l'úni-
ca opció que tenen-eJs treba-
lladors en ser acomiadats: tor-'
nar al seu poble, i seguir el
mateix ritme que duien abans
de marxar.

- JACOMISA, per tal de tenir
l'esquerra , protegida, quan
acomiada algun d'aquests tre-
balladors els adverteix que si
els presenten problemes en-
viaran una carta al batlle i a la
Guàrdia Civil^. del ' poble
eXplicant-Jos que són uns "ro-
jos", ^recomanant que ho co-
muniquin als cacics del poble,
la qual cosa implicaria la seva
impossibilitat de tornar a tre-
ballar.

L'Ajuntament de
Barcelona ho permet

Hi ha dues coses que no
podem oblidar en aquest cas, i
són, primer, que un Ajunta-
ment que vol oferir una imat-
ge democràtica i progressista
com el de Barcelona permet a

1 una empresa que treballa per
ell que faci coses tan vergo-
nyants i inhumanes com són
aquest seguit de contracta-
cions i acomiadaments; la se-
gona cosa que volem esmen-
tar per acabar és que hi ha in-
dicis de situacions no gens
clares, sobre tot perquè en
Mitjans, que és el propietari
de l'empresa, també ho és
d'una coneguda empresa de
'jardineria que es diu Gàrden
Center. De tota manera no po-
dem oblidar que el que fa greu
el cas de JACOMISA és el fet
de contractar i acomiadar
tants treballadors com ha
contractat i ' acomiadat fins
ara. D'altra banda, la llei per-
met de fer el que es fa en
aquesta empresa, i per tant, la
UGT, on estan afiliats la major
part dels treballadors de l'em-
presa, no pot fer gairebé res.'

ERNEST BLANCH

Els viatgers no son transportats
La vaga de transports dè viat-

gers per carretera que va comen-
çar aquesta mateixa setmana va
obtenir una important repercus-
sió a totes les comarques de Bar-1

celona, deixant-ne moltes gaire-
bé incomunicades. Algunes em-
preses, però, no van anar a la va-
ga (Oliveras, Mohn, Casas i Rur)
fent els seus viatges acompa-
nyats de vehicles de la policia.
Un cop més la patronal del sector
s'ha tancat en banda a qualsevol
negociació i ha declarat la-vaga
il·legal, i exigeix l'atur de la ma-
teixa per a iniciar les negocia-
cions. Postura absolutament
contradictòria amb la defensada
pels treballadors que precisa-

ment han iniciat la vaga per
aconseguir una negociació. /

Cal veure que en una vaga
d'aquest tipus, és molt important
mantenir ben informat al públic,
car és el primer afectat, i més si
tenim en compte que aquest t i -

| pus de transport és l'únic que te-
nen moltes de les nostres comar-
ques o almenys el més impor-
tant. Si aquesta informació no es
fa, pot produir un rebuig de la va-
ga per part del públic, cosa que
seria negativa pels treballadors,
és per això que la tasca d'infor-
mació fou la primera que es va-
ren proposar els treballadors en
vaga.
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L'HORA DE TOT Fracàs d'un programa,

La Uei contra l'Atur d'Encaniita
Sànchez no serà votada a les Corts

La perruquera del costat de casa està caï>rejada,
el lleter diu que obrirà la botiga a partir de les deu
del matí, el botiguer mira avQgpit entre els pots dé vi-
dre carregats de caramels. Phifip Martowe, Hèrcules
Poiròt,>Pepe Carvalho i el seu fidel Biscuter estan
d'acord en els orígens del cabretg de la perruquera,
de l'Hòrari flexible del lleter i de l'avorriment del boti-
guer; a la nit, els seus clients escolten l'Encarnita
Sànchez. -

L'esçàlten a través ̂ àe Rà-
dio Miramar i diuen que fins i
tot un;vatxell espanyo! que fei-.
nejava per allà a Noruega va
intervenir en el programa. El
programa, que comença cap g

^ la una de la matinada, ós una
mena de barreja de "telèfon
de l'esperança", "la campa-
nya benèfica de Ràdio Nacio-
nal" amb Dalmau i Vifias i
"Ustedes son formidables",
tot adornat amb un cop ler-
rouxista "ad hoc". I, què fa
l'Encarnita? Doncs a més de
desitjar bona nit i dir filla o fill
a qui s^adreça a ella per telè-
fon, intenta posar "parches
sor Encarnita" a tots els pro-
blemes que se li plantejen a
través del fil telefònic. No no-
més troba les motos robades
sinó que s'ha proposat acabar
amb l'atur. I com a mostra, un
cas escoltat no fa gaires dies.
Un home s'adreça a ella per-
què s'ha quedat sense feina,
l'Encarnita fa la crida a través
de l'antena de Ràdio Miramar

i a l'endemà un oient la truca:
"Encarnita, és pel cas d*ahir,

• !.,d'aquell home que volia feina,
w en tinc una per ell... i sí no la
.\.tinc, me la inventaré". :

l_ "Toma ya" Uei contra l'A-'
", tur dels socialistes aprovada a
. les Corts! Però això no és tot.
. L'Encarnita està disposada a

paliar l'atur a tot el país: par-
tits de futbol, vetllades de bo-
xa, festivals taurins i musi-
cals... I pensa recaptar- cent.
milions de pessetes per donar
menjar a l'afamat i beguda a
l'assedegat (en atur). L'Encar-
nita no està tan sols sensibilit-
zada respecte de l'atur i els
lladres de moto, sinó que a
més, adreça una bronca als.
pares que deixen sortir.de ca-
sa els seus fills menors... i el

, cop final és que, a més del te-
lèfon de comunicacions, el
que en podríem flir normal, en
té un d'urgències; un per ca-
sos de suïcidis o de robatoris

. immediats. Ella recordava en
el seu programa el gran èxit

que va tenir a Amèrica Llatina
quan a través del seu progra-

;ma va salvar un suïcida fent
llevar del llit el mateix minis*tre
de l'Interior d'aquell pafs.
L'espai radiofònic té una au-
diència enorme, només cal
veure el nombre de trucades
que es fan i des d'on es realit-
zen, quedant ben clar l'alt ín-
dex d'incomunicació que pa-
teix l'espanyol de a peu i el
-que és molt més greu el caire
de (es respostes té un.marcat

-accent demagògic i ler-
rouxista.

Com dèiem unes ratlles
més amunt, èj programa ha
estat ben rebut., per raudièn.-
cia, en sectors molt determi-
nats. Però, què en diuen els
professionals que treballen a
la seva emisora? Aquí les opi-
nions semblen estar molt més'
dividides. Si a través de la rà-
dio, l'Encarnita intenta donar
una imatge de comprenssió,
sembla que a l'interior de l'e-

misora, és considerada com
una mena de secció femenina
de Fraga: l'Encarnita, lo màs,
importante". Dilluns passat,
després de l'homenatge al Pa-
lau d'Esports, les trucades van
augmentar per a felicitar-la, hi
va haver qui la va comparar
amb Agustina de Aragón...
Més de set mil persones van
pagar per veure-la i un sospita
que els parats continuen de
molt mala llet.

POM IX

OUADERINI QUADRICÜLAT

La fi de la cultura proletària
Parlant de literatura amb gent de lav professió, no és

estrany que tard o d'hora algú enceti el tema del llen-
guatge i dels seus marges de comprensió per part de les
capes populars. Comença aleshores invariablement una
polèmica plena d'arestes i de posicions radicals en la
que es barregen conceptes prou confosos referents a
la cultura de classe i al paper de l'escriptor o de l'artis- '
ta engatjat en un compromís polític d'esquerres. Aquest
és i continuarà essent un tema etern en el que les noves
generacions d'artistes i literats esmolaran les seves eines
teòriques a la busca i captura d'una fórmula satisfac-
tòria que unifiqui les dues grans opcions. Hi ha qui abo-
ga per mantenir la suprema llibertat creativa de l'artista
bo i diferenciant-la del seu compromís polític personal;
d'altres en canvi, subordinen l'obra artística a l'estratè-
gia cultural que eh cada moment l'avantguarda política
cregui oportuna per l'assoliment o consolidació del so-
cialisme; aquests entenen que l'artista ha de posar la
seva imaginació al servei de la classe ascendent —en
aquest cas la classe obrera— amb l'única fi d'arribar
a constituir una cultura de classe: la cultura proletària,
segons l'expressió encunyada pels revolucionaris so-
viètics de 1917. .

De tots els clàssics del marxisme possiblement hagi
estat Lleó Trotsky qui ha demostrat una major sensibi-
litat pel tema de l'art i la cultura en el procés de trans-
formació de la societat vers el socialisme. Contrària-
ment a la mínima, però lúcida, atenció que1 li dedica
Lenin o al propagandisme mecanicísta de Stalin i" de
Zhdànov, inspiradors del realisme socialista, caldria
arribar fins a Gramsci per trobar a un polític que, com
ell, conjuminés la clarividència revolucionària de les
seves anàlisis amb l'humanisme que exhalen les seves
propostes de renovació cultural.

Les opinions de Trotsky durant els primers temps de
la revolució d'octubre .van ser particularment expressa-
des en el seu llibre "Literatura i revolució", escrit l'any
1923, el mateix any en què moria Lenin i en el que co-
mençava la seva caiguda en desgràcia al si del Buró
Polític del PCUS (Partit Comunista de la Unió Sovièti-
ca). Ja aleshores, Trotsky es qüestionava la viabilitat
d'una cultura proletària entesa com a categoria abstrac-

ta en la que calia mobilitzar totes les forces intel·lectuals
de la URSS, pel que significava d'empobriment dels
horitzons culturals d'una classe obrera que fins alesho-
res estava desprovista,de tota tradició cultural pròpia;.
Culminava les seves argumentacions negant la possi-
bilitat de substituir una cultura de classe com habia estat
fins aleshores la cultura burgesa i aristocràtica del tsa-
risme per una nova cultura de classe que negués o sim-
plement oblidés els avenços anteriors. "El proletariat
—diu Trotsky— ha conquerit el poder precisament per
trencar per sempre amb la cultura de,classe i per obrir
camí a una cultura humana"..(1) I el propi Lenin, en un
dels seus articles pòstums, afegeix: "Els primers cinc
anys ens han omplert el. cap de no poca desconfiança
i nogensmenys d'escepticisme. I sense adonar-nos-en,
ens deixem influir per aquesta'sensació davant d'aquells
que, amb massa lleugeresa, van parlant a la babalà per
exemple de "cultura proletària": crec que per començar
en tindríem prou amb una veritable cultura burgesa" (2).

Veiem, doncs, que fins i tót en un temps marcat per
la legítima eufòria revolucionària, el concepte cultura
proletària és posat en qüestió per mor del pragmatisme
que es deriva del propi mot cultura quan l'apliquem so-
bre el cos social. La cultura d'un país en un moment de-
terminat es configura a partir dels antecedents culturals
pre-exisi;ents i de la realitat concreta per la que passa
el país en cada moment. La cultura catalana de 1978,
per exemple, és incomprensible sense la repressió cul-
tural del franquisme i així mateix la cultura catalana
de] futur no podrà entendre's ja prescindint de l'espec-
tre social del país i de l'existència al nostre sòl de dues
comunitats lingüístiques i culturals diverses en període,
de mútua integració. En ambdós casos podem afirmar
que la cultura-catalana dels darrers anys ha estat una
cultura essencialment popular, una cultura autèntica
que evidenciava l'afany de progrés i de reafirmació de
tot un poble i que mai no va arribar a ser únicament una
cultura de classe per quant el caràcter anticatalà i anti-
democràtic de la dictadura va exercir una doble opressió
—nacional i.de classe—,que portà a la convergència dels
interessos culturals díúri gran i heterogeni sector de la
població. . •••••..- ' " • . ' , • '

Algú objectaria aquí que les eleccions del 15 de juny
han aclarit el panorama. Algú afirmaria que davant la vic-
tòria de les forces polítiques d'esquerra, ens cal iniciar
la construcció d'aquesta cultura proletària que necessà-
riament s'haurà d'enfrontar a la cultura burgesa, des-
provista ara ja de la màscara de la resistència. Davant
aquestes posicions^ podem dir que, si l'error ja s'entre-
veia al temps de la Revolució d'Octubre, a la Catalunya
contemporània encara seria més palès, per tal com sig-
nificaria una divisió artificiosa d'una cultura prou depau-
perada i fràgil, que durant aquests anys ha sobreviscut
—just és reconèixer-ho— pel suport material i moral d'una
burgesia nacional que mai no va arribar a aliar-se amb
el franquisme i que, en canvi, sí ho va fer, conjuntural-
ment, amb les forces populars. És aquest caràcter es-
sencialment interclassista i democràtic el que continuarà
esperonant el creixement d'una cultura catalana ave-
sada al diàleg i depurada, de grat o 'per força, de tota
temptació elitista. -/v. '

En el nou marc de llibertats polítiques l'alternativa
de l'esquerra no ha de passar avui necessàriament per la
construcció de models culturals abstractes. La funció
històrica de les classes populars en la seva marxa fins
al Poder i ,en el Poder mateix rio ha de ser tant la de
canviar de cultura com la de fer-se amb el control demo-
cràtic dels aparells culturals (premsa, teatre, televisió,
escoles, indústries...) des d'on poder-efectuar una autèn-
tica tasca de divulgació i de crítica. La veritable cultura
proletària o, millor dit, cultura popular no ha d'excloure
ningú I ha d'incloure tothom. El seu triomf ha de ser
més quantitatiu que qualitatiu. N'hi ha prou que milions
de persones puguin arribar a llegir per primera vegada
un poema de Carles Riba o de Miguel Hernéndez i pu-
guin fullejar al mateix temps unes proses de Josep Pla
o una novel·la de Pedrolo. - •- _

JOAN BARRIL I CUXART

( D L Trotsky, Literatura y Revolüción, Volum 1er, pàg. 126. Biblio-
teca dé Cultura Socialista. Ed. Ruedo Ibérico, Parts 1969.

(2) V.t. Lenin "Més valpoc però bo", publicat a "Pravda" el 4 de març
del 1923. . ' • • ; • '
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Alerta!
L'HORA DE TOT

1

Cal subscriure un milió i mig
w d'accions-TV

A ull nu, la televisió ós molt enllarhinidora. I no
cal donar-hi massa voltes. Està comprovat que es un
camí òptim per a arribar al capdamunt. Fins i tot hi
ha qui, de director general, ha arribat - i ja ós ar-
ribar—a cap de govern. -

Tenir la tele és assegurar-
se una efectiva i decisiva in-
fluència sobre els ciutadans.
En poques paraules: oli en un
llum per a poder manar. La
nostra tele, millor dit, la tele-
visió d'ells, la franquista i la
post-ffanquista, n'és una bona
prova. • - - . _ ,
- Tothom s'escruixeix davant
d'una televisió dòcil i obedient
a la veu del govern. Ep/tot-'
hom no, hi ha qui ja li està bé,
i àdhuc aplaudeix. •,

Darrerament se senten
moltes veus dient que naps i
que cols sobre la televisió es-
tatal i la privada. A casa nos-
tra, les veus hi són més fortes,
puix que, com a poble, ens ca-
len necessàriament medis de
comunicació de masses pro-
pis i veritablement catalans.

Mentre uns i altres ens
anem explicant, hi ha qui treu
profit de l'embolic. De repent
ha sortit queicom de fantas-
magòric, una societat anòni-
ma dita" Televisió Catalana,
que pretén que els ciutadans
del poble català subscrivim un
milió i mig d'accions. "Casi
nà", que diuen els andalusos.

Per tot arreu, diaris, car-
rers, bústies, trobem reclams
(que, de forma palesa, costen

".les seves bones pessetes),
d'aquesta suposada televisió,

"Des del
nostre

despatx"

PRÀCTICA PROFESSIONAL^
I LLUITA IDEOLÒGICA

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

Viscudes des d'un despatx
laboralistc.

DOPESA ,
GRUP «MUNDO D'EDICIONS*-' -

que té la seva seu en uns des-
patxos (que també costen les
seves bones pessetes) en el
primer carrer de la ciutat de
Barcelona.

En aquests anuncis es fa
una crida al nostre poble (des-
prés d'afalagar-lo dient-li que
és adult, però a la vegada jo-
ve) i se l'invita a demanar més
informació per tal de subscriu-
re accions.

Ens trobem, doncs, davant
d'una típica empresa capita-
lista, dins del règim de les so-
cietats anònimes, que recapta
diners pera aixecar un negoci.

Però una televisió (supo-
sant que la societat esmenta-
da arribés a tenir el permís de
funcionament —que és molt
suposar) no és només un ne-
goci més o menys rendable
per a l'accionista que hi ha in-
vertit el seu capital; una
emissora de televisió és un,
veritable servei públic de la
comunitat, servei de comuni-
cació de masses, que utilitza
el limitat espai de les ondes
hertzianes, patrimoni inaliena-
ble de tota nació, al qual tots
tenim dret, i no tan sols
aquells qui posseeixen diners
per a comprar accions d'una •
'emissora. • __ -

Els mèdís de comunicació
no poden estar en unes mans
o en algunes, per moltes que
aquestes siguin; i així ho asse-
guren els responsables de la
companyia. Tots coneixen el
funcionament de les societats •
anònimes i el paper que hi ju-
guen els accionistes minorita-
ris. Molts grups de pressió i
moltes famílies econòmiques
estan disposats a perdre les
virolles —i , de fet, ho estan
fent en molts diaris— a canvi
de-defendre les seves ideolo-
gies i el seu poder com a clas-
se dominant.

En el reclam de la dita so-
cietat també es fa al·lusió, ho

Les despeses de material pugen molts mi/ions.

podia faltar-hi, de la necessi-
tat d'una televisió lliure i inde-
pendent. Dos bells conceptes
difícilment associables a l'es-
tructura capitalista empresa-
rial, plena-d'interessos de tot
ordre i de lligams, que arriben
fins i tot més enllà dels estats.

Precisament, no acceptar
la privatització del medi televi-
siu i demanar, en lloc d'això, la
seva institucionalització com.
a servei públic, no és atemptar
contra la llibertat, sinó tot el
contrari, és garantir que la te-
levisió serà pluralista, i que la
llibertat d'opinió, d'expressió i
de creació podran, finalment,
ésser una realitat.

Tindrem una televisió lliure
quan, sota l'atenció dèl Parla-
ment, tots els grups socials
tinguin accés al medi, i no tan
sols els membres d'un.consell
d'administració.

Caldria afegir que no hi ha
dependència més forta que la
dels diners. Recordem la sàvia
dita popular: "Pagant, Sant
Pere canta". No es pot preten-
dre ésser independent mentre,

^s'està sotmès a criteris de
rendabilitat econòmica, d'altra
banda, els únics vàlids per a
una empresa de tipus capita-
lista. Inevitablement, la pro-
gramació cauria dins l'òrbita
de les multinacionals ianquis
de la cultura (telefilms, etc.) i,
a la vegada, estaria al servei
de les ideologies econòmica-
ment fortes.

La solució dels problemes
que Catalunya té envers la te-

levisió no passa, ni de bon
tros, per la seva privatització.
Per a tenir una TELEVISIÓ
CATALANA i, a més, DEMO-
CRÀTICA, ens cal una televi-
sió establerta com a SERVEI
PÚBLIC. . . :/ .

En aquest sentit, bo serà de
rellegir les resolucions sobre
televisió del Congrés de Cul-
tura; Catalana, darrerament
publicades (Volum III, plana
329): .

"La televisió catalana ha de
tenir caràcter d'organisme pú- .
blic i autònom, dependent del
Parlament de Catalunya, regit
de forma independent sota la
responsabilitat d'un consell
social que ha de reflectir la di-
vereitat ideològica, cultural i
social del nostre país.

La televisió s'ha de desen-
volupar sota un règim de mo-
nopoli públic per tal d'evitar l'-
hegemonia de grups i famílies,
polítics i financers que facin :

. d'aquest mitjà un instrument
al servei dels seus interessos.
Per altra banda, el règim de
monopoli ha d'assegurar el
lliure accés a la comunicació a
tots els ciutadans".

Dins d'aquest corrent, de-
manaríem també que els ser-
veis de televisió, com ja hem
dit moltes vegades els socia-
listes, fossin, a més de pú-
blics, comunitaris i descen-

" tralitzats, és a dir, que esti-
guessin totalment al servei del
poble català, i no només al
servei d'uns quants.

SERGI SCHAAFF

7.7 i

|Jn xic
de poc

La complexitat de/s aparells tècnics requereix personal especialitzat.

Cinema

Tots hem tingut oportunitat
de veure algun film de Ken
Russell, les seves cintes mai
no passen desapercebudes.
En realitat constitueixen sem-
pre un èxit. Després de "Pa-
sión de yivir", "Una sombra
eh el pasado", "Tommy" i
"Women in love", ja sabem
qüè hem d'esperar quan
veiem un nou film de Russell._
Sabem que la seva capacitat
imaginativa és il·limitada, la
seva creació artística i estèti-
ca' absorbent, i la seva temà-
tica resulta sempre molt varia-
da i ben tractada. "The De-
vils" (Bosque), encara que
amb 7 anys de retard, no ens
pot causar sorpresa, però sí
admiració per un director que
sempre se les apanya per
aconseguir d'interessar el pú-
blic. El tema del film és atrac-
tiu, la religió viscuda des d'un
ambient medieval i demoníac,
les passions humanes sempre
controlades per la repressió. A
part de tot això, és un espec-
tacle explosiu, de visions ex-
tremes de vegades i fluixes
d'altres.

Teatre

L'obra estrenada recent-
ment al Barcelona pot ésser
un "pot-pourri'' deliciós per
als ulls i les orelles del públic.
L'encertada combinació d'una
sèrie d'elements^ còmics per
ells mateixos, constitueixen
una sessió mòlt agradable.
"Don Jaume el Conqueridor",
textos del genial Pitarra, el
nostre principal!autor teatral
"underground", tracta el
sonatge no còrner»
tòric sinó com uif.heroi porno-
gràfic i escandalós, protago-
nitzat per Joarjs/ Borràs. El
muntatge escènic; es de Jau-
me Perich, amlj) col·labora-
cions musicals de J-a Trinca,
direcció d'Adrià ! Joan Maria
Gual. Com a nota atreient cal
dir que és l'obratconsiderada
maleïda d'en Pitarra, es diu
que el mateix autor va renegar
d'ella, i que la se|/a represen-
tació ha estat prohibida quasi
bé la meitat d'u ri segle.

Música

L'esperat festivkl organitzat
pel Ze;-.:rte per aquestes dates
no serà sonat ni fastuós com
s'esperava, degut ja les reduï-
des actuacions. Malgrat tot,
no perd gens ni rrilca l'interès
ja que hi actuen dos grups que
no cal presentar, JMúsica Ur-
bana i Mirasol Cplores, una
mica de jazz-rock! laietà i de
rumbitas, i dos més que me-
reixen l'interès: Gòtic, una
vertadera promesal tot l'opo-
sat al roc simfònid ! Casave-
lla; un grup per airni i per a
molts inèdit, per»: que per
aquesta mateixa rapte un cert
valor a priori. |*

Dissabte 8 de juliol a Cal-
des de. Montbui (20 Kms. de
Les Barces), amb servei espe-
cial d'autobús que fsürt. de la
Plaça de Sant Joari, tot a les
10 en un camp cfe futbol i
preus populars, i després, amb
preus de les mateixes carac-
terístiques, us podeu pegar un
diumenge de banys.a les Cal-
des, molt reconfortants.

HELENE
CASANELLAS
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Es pot fer una política
a la meva

Narcís Serra és el conseller en cartell aquests dies
per la qüestió de l'autopista B-30. Poo més de sis
mesos després que prengués possessió de la seva
conselleria de Planificació Territorial I Obres Públi-
ques, parlem amb ell dels temes què afecten el seu
departament I de la situació actual de la Generalitat.
- -Quina ós la panoràmica

actual de Catalunya pel què fa*
a Obres Públiques I Planifica-

. cló Territorial?

...- -E l problema més impor-
tant ós el dlaeny d'un meca-
nisme do Política Territorial
que permeti que els catalans
decidim el nostre futur en
aquesta mataria. Hem de
donar una resposta a l'enor-
me concentració de ciuta-
dans a Barcelona que té el
1,5 % de superfície del Prin-
cipat i el 55 % de l'a pobla-
ció. No es tracta/ només de
descongestionar Barcelona,
sinó de reequillbràr tot
Catalunya potenciant les co-
marques. La Política Ter-
ritorial està molt lligada a la
comarca com a unitat de

_prestació de serveis i reque-
reix molts altres elements
com una correcta divisió ad-
ministrativa, la celebració
d'eleccions municipals I la
creació d'organismes repre-
sentatius comarcals. És bo
que la Planificació Ter-
ritorial i lés Obres Públiques
estiguin en un mateix depar-
tament perquè permet
aquesta supeditació de què
he parlat.

—Tractem dos temes pun-
tuals que afecten* molt direc-
tament al poble de Catalu-
nya: la B-30 I el desviament

j,-Llobregat. . . •
-Pel qüò fa a la B-30, el

MOPU ens^/a comunicar la
seva decisió el-dllluns 26 i él
Consell de la Generalitat
acordà el 27 que ho hi hau-
ria solució acceptable que
ho fós la gratuïtat. També es
va acordar que Jo comencés
les consultés amb els afec-
tats per tal de preparar ('al-
ternativa a proposar I això és
el qüò estic fent. De mo-
ment el ministeri no ha do-
nat cap resposta i si no es
produeix de forma immedla- '
ta tornaré a Iniciar les ges-
tions amb Madrid. . -

En el desviament deí Llo-
bregat la meva postura és
molt clara: canalitzar el riu
fins el lloc on s'ha de decidir
si cal desviar-lo o ho (Pont
de Mercabarna) i a partir
d'aquí netejar I eprofondir el

. llit del riu per tal de prevenir
els efectes d'una riuada.
Quan la Generalitat pugui
decidir el ílòc correcte per a
col·locar la segona pista de
l'aeroport, què es fa amb la
Central de Transports, quan
pugui fer un pla dé la comar-
ca que plantegi alternatives ~
vàlides I quari pugui garantir
el compliment de les seves
decisions, aleshores podrem
prendre postura sobre el
desviament del Llobregat.

-En totes aquestes'matè-
ries es pot fer Una política so-
cialista? ., -*>, .

-Es pot fer la política que
els socialistes hem. decidit
de fer en aquesta .etapa I
t,js, sustancialment,passa
per conquerir la democràcia
i conaolldar-la i dotar de ca-

pacitat d'autogovern les Ins-
titucions de Catalunya. En el
govern de la Generalitat no
s'ha produït oap orlsl pel fet
que hi hagi poslolons oposa-
des dels partits què l'Inte-
gren, ia quai oosa em reafir-
ma en el criteri de que els
socialistes podem fer la polí-
tica que hem deoldlt fer en
aquests moments. HI ha un
seguit d'elements que han
de caracteritzar l'aotuaoló
d'un conseller socialista; l'a-
tac frontal a la oorrupoló, la
pràctica constant de princi-
pis democràtlos de oonsulta
amb els ciutadans afectats,
l'orientació decidida a afron-
tar els problemes que afeo-
ten les capes populars I un
sentit d'efloàcla en les ao-
tuaclons. Per exemple, en el
meu cas això podria veure's
en la prlorltzaoló de la solu-
ció als problemes de
l'habitatge I el sanejament
d'aigües davant d'altres pro-
blemes com el millorament
de les carreteres.

1 d'octubre: de
programar a actuar

. -El conjunt d§ ee-mpetèn-
eles traspassades pot servir
per a Incidir §n la resolució
dels problemes abans esmeri=
.tat*?, . . .

tats, que és socialment Into-
lerable, i per una situació
permanent, d§ destrueeió
dels recursos naturals i del
paisatge. Lt i oauses de tot
això es .poden-, resumir en
quatre grups: insuficiència
del planejament, estructures
administratives Inadequa-
d a I manca ooordinseió i
capacitat de col·laboració
amb els munlelpis, manca
de sòl urbanitzat I, per últim,
la Indisciplina.! fins I tot la
corrupció.

Creo que podrem actuar
contra aquests quatre tipus

mostrar la millora d'eflelèn-
oia què comporta l'admlnls»
tració autònoma i, també
l'administració honesta, en
contacte amb els ciutadans,
aprofitant les seves al·lega*
olens, la consulta amb els
partits, amb les associa*
el©n§ de veïns...

=Des d'avui flhs I'l d'eetu=
br§, eem anirà §1 traspàs de

correcta seria adoptar, "ara,
d§ forma provisional, la que
la Generalitat va adoptar al
1S37, I constituir a la vega=
da üha ponència tècnica que
prepari l'informe que perme=
trà al Parlament de prendre

que eer=

'Pot ser que, d'aquí a l'1
d'octubre, es produeixin n©=
ves transferències de l'Es*
tat. La meva preocupació
major és, però, organltiar bé
els serveis transferits par tal
que es noti un canvi d'actua*
clé. El que si que s'hauria de
produir són els traspassos
de les Diputacions, com a
calaix previ en què col·locar
els traspassos de l'Estat. Per
tant, d'aquí a l'1 d'octubre,
passen a ser decisius èls
traspassos de les diputa*
dons, a fi que l'1 d'octubre
peguem, realment, assumir

is el p p
n@Filltit fins que s'aprovi l'i§=
tatut? ; -.

=La Generalitat ha de de*
mostrar què Catalunya.té
una capacitat de govern su=
fieient, lla ciutadana han de
veure la Generalitat com
una administració més pr©=
pera, democràtica i eficaç.
Si, mentre negociem l'ieta=
tut, demostrem que podem
gestionar unes matèries bà=
siques adequadament, això
firà que el contingut d'a=
quest Istatut sigui molt mi=
llcr. En aquest tema, ens
trobem amb el problema del

- IMo podem continuar amb la divisió provincial
- Ens cal l'Onze de setembre i moltes més mobilitzacions
- No es resol el presidehclalisme parlant d'un altre president

. -Les competències tras-
passades no són més que un
Inici I afecten a un sol oampr
el de l'urbanisme. Aquí, pe-
rò, eriçarà que hi ha aspec-
tes que Haurem dè repassar
quan tinguem l'Estatut, he
de dir que el. traspàs de
competències és molt am-
ple, pràcticament totes Jes
que tenia l'Estat. La Qenera-
lltat aprovarà tots els plans
d'arbanisme que es facin à
Catalunya I tindrà ia capaci-
tat de suspendre llicències
mal donades b dè decidir
l'enderrocament d'edlflols
il·legals. Després de les de-
cisions dè la Generalitat es
podrà, evidentment, recór-
rer als tribunals, però no hi
haurà Instàncies administra-
tives superiors, ni aquí ni i
Madrid. Tenim, doncs l i ca-
pacitat d'a deoldlr la política
territorial 1 urbanística que
els catalans vulguem seguir;

-Però tot això ens perme-
trà de fer coses diferents o
haurem de- fèr el mateix què
l'Estat ha fet fins ars? ,

•Una política urbanística

èlé serveis transferits.
Aquesta data no és, com i'=
ha dit, llunyana. La tenim .
molt a prop i ens obliga a ao=
tüar amb prou celeritat. \
Com ja he dit, èn el meu de»
partamerit haurem d§ fer les
vacances a l'hivern.

"finançament dels serveis,

tat a una situació difícil.
Mentre l'Estatut no fixi for=
més de finançament prè=

vencions de l'istat.

L'efsrislva séélallsta
l'hi notat

=En aquest moment, la
proposta de la eemlssló mlx=
ta de traspàs de serveis pre=
veu ia total transferència dè
competències què ara tenen
les diputacions.

=Alxí dones, què pass§=
rà § partir d§ 1*1 d'octubre?

=Per dlr-ho molt séhïilla*
ment, podrem abandonar la

óló per a passar a l'acció.
=En aquests moments,

quines possibilitats HI hi d'u=
ha n§srd§n§eló territorial de

nova vol dir combatre les
causes de Is sltuaoló ur-
banística- actual, què, està
caracteritzada pel desordre,
per una degradació de la
qualitat de la vida a its clu-

-La nova divisió ter-
ritorial dè Catalunya és una
nova divisió administrativa, I
nosaltres creiem què aquès*
ta és una tasóà del Parla»

> =Cree que la generalitat
està en una situació moit di=
ferèht a la dè fa un mes. Te=
him uns traspasses t©tal=
ment decretats de l'istat
que inclouen agricultura, ur=
banismè, comerç i indústria,
i son imminents administrà=
ciò local, turisme i tràns=
ports. Tot i que els traspas=
sos creo que podien ser mi=
llors, el canvi ha estat subs=
tanciai. pel que fà à les
Bipútaeions, s'ha notat ela=
ramènt üh canvi de ritme de

pot acabar la seva f§in§ al
31 de juliólï

ment d8 Catalunya. No po=
dem éohtjnüar amb ia dlvï=
§ló provincial, par ser ia p§r=
Vivència d'un període del
qual no velem ser. continuà*
dors., Un oam( d§ sóíúélé

èns obliguen a un ritme difé=
rérit. l í darrer Consell ja va
aprovar una estructuració
diferent de l§§ eonsèlleries
amb traspassos, l is nome=
narri ents dè càrrecs han §è=

mençat i ia nova leealitiaeié
dels departaments es farà
aquest estiu. És clar que ne
tot s'ha resolt, ni melt m§=
nys, però la situaeié és dif§=
rent.

il§ socialistes hem jugat
un paper fonamental en
aquest canvi, p§Fò n§ h§
hem fet per un afany de. pr§=
tagenisme ni per estratègia

aeusaei©n§, H§ hem fel per
responsabilitat» esm a partit
polític amb el major nombre
d§ vots a les darreres eles*

ll@r §§mí p§r gg@n§@guiF un
i l d i ?p g

=N§saltres creiem què
l'ist§tut futur de Catalunya
depèn m§!t de d§§ el§=
ments. Un, el ésntingut d(a=
tribu§isns que tinguem ja en
el moment de negociar l'gg=
tatutí com més atribucions
tinguem, millor serà l'i§ta=

"tut, L'altre, la m§bilitsa@ié
popular per assolir !'!§t'atut

' que volem, Aquests d§§ eie=
ments estaven gFèument
amenaçate per P§§tan§§=
ment de la àéneralitat i la
•gitüasié d§ deseneís p§pú=
lar, contra el qual vàrem

at a
p q h§ t§t§ els

problemes estan resolts.
Firis assolir l(l§tatút H§ p§=
denii afluixar en el mandat
del nostre Consell Serieral.
i i les soses n§ marx§ni t§N
harem a dir=H§ i § explicar,
les eau§e§. '

ny§ a fav§r d'§n l§n§t §@m a
neu pF@§id§nt d§ la d§n@Fàli=
t a i M@ntF§, g'§@u§a la

é§ un preblerna real que té
plantejat avuila Seneraiitat,
llavors, n i §ree que parlar
d'un futur president sigui la
millor manera de resildFe'l,
donat que §§ e§ntinua insis=
tint en un element de ià ins=
titüciò en lleè d'en la §eva
tstaljtat. S'aitrà b§nd§, élg
que diuen que j'óhie inams=
vible és el presidentí li fan
un flac servei a §11 i § 6atalu=
Hya perquè l'dhié inam§vi=
ble, fins què hè n'hi hagi un
àltrei i s èl resultat ^§ i§
consultà pepülaF d§l 11 d i
juny de l'any passat. .
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