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- EnpqueBafopI Espanya una realitat; plui-iriaciõhaf

EL PARTIT MÉS
; DEMOCRÀTIC
•Hem acabat el se'gon congrés del Partit Socialista

de¡Catalunya. Cal, ara, que el nostre partit desenvo-
lupi amb eficàcia i entusiasme les tasques que a tra-
vés del debat congressual hem definit. Entre elles, ,
una de prioritària: avançar fermament i amb passa
ràpida vers la unitat de tots els socialistes de:Catalu-
nya i, més en concret, vers la unificació —mitjançant
un procés estrictament democràtic—amb els nostres

•companys de la (federació Socialista de Catalunya
del P.S.O.E. , - -

El Partit Socialista de Catalunya és ara .ric de la
experiència de dos congressos. Ambdós s'han cele-
brat en un clima entusiasta i fraternal. Uns centenars
de companys i companyes, delegats pel conjunt ciel
partit, han viscut hores de treball duri també de fes-
ta, amb la joia que dóna el sentir-se units en efma-.
teix combat',1 en les mateixes esperances,,- ^ -
' ^erò támbâ hi.ha hagut diferències importants en:

tre él nostre Congrés Constituent ï aquest que aca-
.bem de cloure a l'Aliança de f Poble Nou. Aquest se-
gori^còngrés ha significat un pas decisiu pel que fa al
desenvolupament dels mètodes democràtics.per a.
l'establiment dels objectius i les tasques del partit.
Alguns representants del partits invitats al congrés —
i això també ho han posat de relleu els diaris— ens
diuen que tenim els mèto'des congressuali" més de-
mocràtics de 'tots els grans partits, europeus; ~

• Els debats del congrés han posat de manifest que
el partit ha madurat molt al·llarg del seu primer any
d'existència. Un any excepcional des de tots els
punts de vista, que ens ha obligat a desenvolupar
tasques i a assumir responsabilitats creixents, en cir-
cumstàncies particularment difícils donada la joven-
tut de la nostra organització.

El congréSsha posat de manifest'també la confron-
tació serena i responsable —en ponències com la
d'estatuts, lluita a l'empresa, unitat socialista, etc.—
entre posicions Com que no voldria parlar.només
del elements'que-em semblen clarament positius del
segon congrés, crec necessari assenyalar que,-ai
meu judici, hi ha hagut un buit en la nostra metodo-
logia de treball congressual, que caldrà estudiar se-
riosament per tal de resoldre.-Em refereixo al meca-
nisme pràctic per a l'elecció dels membres del Con-
sell General. No havent-se constituït-tendències en
el període congressual (com els estatuts autoritzen) i
havent-hi la claca, evidència d'un"acord consensual
en el si del partit a l'entorn de les nostres opcions
polítiques, la confecció de llistes o candidatures hau-
ria d'anar precedida d'una clara explicitado de crite-
ris polítics que permeti ,31s delegats formar d'una
manera objectiva la seva opció, al marge de persona-
lismes o subjectivismes. L'experiència d'altres partits
—com el partit socialista italià, per exemple—on Te-
xacerbació de posicions polaritzades més per noms

" de companys què per tesis concretes ha portat a sî
«tuacions alliçonadora per a nosaltres.

La creació d'ün òrgan periòdic de debat intern,
amb signatura dels articles, afavorirà en el futur el
coneixement mutu i pot ésser en aquest sentit un ex-
cel·lent correctiu al risc que assenyalo, ajudant-nos a
guanyar nous nivells de maduresa col·lectiva;

El treball que ens marca el segon congrés del
P.S.C, no es fàcil. Ningú ens el farà planer. Es per ai-
xò" que hem d'encertar-lo amb renovada voluntat de
reforçar la unitat del partit a través de la pràctica dià-
ria de la democràcia interna i del treball solidari i fra-
ternal que garanteixi el-treball creador de tots.

- JOAN REVENIOS
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L'HORA^ POLÍTICA

A la fi s'hä publicat

Protocol de Perpinyà; œs de nou
El protocol de Perpinyà apareixia sobtadament a la

llum pública el proppassat cap de setmana. Per a de-
cepció dels que havien cregut que rera aquest nom
s'amagaven grans secrets ocults, la realitat ha esfat
que ei protocol no aportava res de nou el que ja s'ha-
via avançat amb anterioritat. Únicament, apareixia
una clàusula especial en la que es resaltava el paper a
jugar pels diputats i senadors catalans escollits en les
proppassades eleccions. Però fins i tot aquest parà-
graf està redactat de tal forma que no afegeix ele-
ments nous al debat darrerament plantejat a l'envol-
tant del tema de l'Assemblea de Parlamentaris.

Miquel Alfaras. v
Josep Maria Castellet.
Antoni Climent.
Miquel Espinet.
Gabriel Ferrate.
Manuel Ferrer.
Joaquim Ferrer.'

-Jaume Fonolleda.
Ramon M. Llevador.
Xavier Maurel.
Joaquim Muns.
Jordi Petit.
Lluís Rodrígez.
Josep Rodrigo.

, Joaquim Molins. " -
Joan Sardà.
Josep Lluís Sureda.
Víctor Torres.
Lluís Valentin.
Albert Vilalta;
Josep Maria Vilaseca.
Carmina Virgili.
El que sembla clar, ara per,

ara, és que la Generalitat juga
més net que el govern, ja, que
mentre la primera ja, ha donat /

-a conèixer els noms dels seus ;
membres, el govern encara no

normal— dels diferents grups
parlamentaris presents a les
Corts de Madrid.

Mentre els consellers amb
carrera elaboren el reglament
de funcionament intern del
Consell, mentre els consellers
polítics preparen una primera

'declaració programàtica, men-
tre els membres de les Comis-
sions mixtes prenen possessió
dels.seus càrrecs el divendres
per la tarda, hi ha quelcom en
l'ambient que fa intuir que la

L'Assemblea de Parla-
mentaris que el President
Tarradellas sembla entossu-
dit en fer desaparèixer. Prer
guntat respecte a aquesta
qüestió, tornà a respondre
que el que la Generalitat ne-
cessita és un sistema que re-
lacioni i informi als diputats i
senadors catalans dels pro-
gressos i evolució de la polí-
tica seguida. Aquesta solu-
ció, clar, no complau a la
majoria de diputats i sena-
dors elegits pel poble català
el 15 de juny, partidaris de
convertir l'Assemblea de
Parlamentaris en l'eix d'a-
questa Generalitat restabler-
ta. Afirmen —alguns més ro-
tundament que altres— que
aquesta Assemblea és l'úni-
ca eina realment indepen-
dent de Madrid i per tant J'ú-
nica que pot impulsar una
política autònoma real alho-
ra que ha de ser l'organisme
que elabori l'Estatut.

Per l'elaboració d'aquest
Estatut cal seguir dos pro-
cessos paraléis. D'una banda
cal seguir d'aprop la marxa i
continguts de la nova consti-
tució a elaborar a les Corts
de Madrid i lluitar per fer-la
el més favorable possible a
les autonomies. I d'altra cal
anar preparant ja el texte del
nou Estatut, la qual cosa es
pot fer en base a treballs pre-
vis ja elaborats —entre ells
els fets a partir del Congrés
de Cultura Catalana.

"El treball ha; d'anar,
doncs, als dos nivells:

—Des de Madrid, inten-
tant aconseguir que la cons-
titució permeti un ample
camp autonòmic. /

—Des de Catalunya, tenint
preparat el texte de l'Estatut
perquè, tan bon punt s'apro-
bi la Constitució i després
que el poble català hagi do-
nat el seu vist i plau, es pu-
gui presentar a les Corts de
Madrid perquè aquestes dic-
taminin la constitucionalitat

. o no dels termes continguts
a l'Estatut.

I l'Assemblea de Parla-
mentaris ha de tenir un' pa-
per preponderant ert l'elabo- ,
.ració del mateix.

Les comissions de
traspàs de serveis en
marxa -;

; En efecte, el proppassat dia :̂
Í 1 5 el President donava- a co-
nèixer els noms dels membres,
catalans de, >la comissió de
traspàs de serveis de l'Estat a
la Generalitat alhora que 'do-
nava també a la llum els setze
noms dels components de la
comissió de traspàs de serveis
de les Diputacions a la Gene-
ralitat. Faltava aleshores enca-
ra per saber els noms dels re-\
présentants de l'Estat en la co-
missió consegüent.
: A la vista d'aquests noms el

panorama futur de Catalunya
es^presenta acceptable ja que
amb altibaixos —sembla ser un
llistat de persones capaces de
dur endavant una tasca positi-
va. . . ....

Sota la Presidègcia tempo-
ral, del President Tarradellas la
.Comissió de Traspàs de Ser-
veis de les Diputacions de Bar^
celona, Tarragona, Lleida i Gi-
rona a la 'Generalitat de
Catalunya restà constituïda
per:

Evarist Vallejo,
i Majïà Vila í Abadai.

Pe|.que fa a la Comissió de
Traspàs de serveisxle l'Estat a
la Generalitat estarà constituï-
da^ per part catalana per les
quinze persones següents: -

Nolasc Acarin. ,
Carles'Andreu i Abelló.
Ferran Cardenal.

- Jordi Carreras.
Llibert Cuatrecasas., ,

*"Josep Maria Cullell.
Joan Majó. -

.ha deixat entreveuré altra cosa
que la possibilitat de que part
dels seus- representants siguin
els subsecretaris dejs diferents "
ministeris. A tal extrem arriba,
la cosa, que encara no se sap
si els interlocutors dels repre-
sentants catalans seran tots
d'U.C.D. o —com seria el més

maj'òrpart del joc no passa
aquests dies per la Generalitat,
ni tampoc per Catalunya»
,. Hom té la sensació de que
mentre aquí es succeiexen ac-
tes polítics més aviat simbò-
lics, és per Madrid per on pas-
sa la política de Catalunya
avui'" \ - , S. B.
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Crònica de Catalunya
L'HORA POLÍTICA

Per una Catalunya
habitable

", Els temes Basics de là set-
. mana han estat dos: l'evolució

de la.,Generalitat i la cloenda
,del segon Congrés dei Partit
Socialista de Catalunya. L'evo-
lució de la Generalitat ha estat
prefixada, per là nova sessió

; del Consell Executiu així com
'pel nomename'nt dels, mem-
bres de les comissions mixtes
que representaran la Generali-
tat. Dels homs i de la primera

,' reunió d'aquest organisme en
parlem més a fons en una altra
part d'aquest número.
~s També parlarem- extensa-
ment del tema, qùe ha copsat
, l'atenció,de tots els socialistes
; aquesta setmana: el segon

Congrés del P:S.C.~ Anticipem
simplement que el procés cap
a un gran Partit Socialista de
Catalunya surt enfortit després
d'aquest Congrés.

Dos congressos més

-"•' Es tracta dels „congressos
d'Esquerra Republicana ' de
Catalunya d'ambdós sectors —
renovat i històric—i la primera
Conferència Nacional " de
Catalunya del Partit del Treball
d'Espanya. * . . '-' . •

Novament s'han trobat les*
dues línies d'Esquerra Republi-
cana. Les dues línies, repre-
sentades pels -seus secretaris
generals Barrera i Casanelles,
s'han tornat a trobar en aquest
Congrés. Congrés que sembla

..potenciar la creació d'aquest
Front d'Esquerres, del qual ja

' ,fa dies que se n'està parlant
però no acaba de constitui r-sè.
En aquest sentit cal interpretar
la presència en la sessió de

^clausura de representacions
de la fracció escjndída del

¿P.S.C.-R. Ï d'Estat Català. , •
D'altra banda, en la primera

Conferència Nacional * de
Catalunya del P.T.E. es decidí
impulsar també aquest hipotè-

tic Front d'Esquerres, per bé -
que amb la contradicció del
marxisme-léninisme del P.T.E.
Contradicció que, de-tota ma- '
nera, es pogué resoldre e/i les
proppassades eleccions, on,
com recordareu, es presenta-
ren conjuntament.-ei •• P.T.E. i

TE.R.C. . ".
Mentrestant, el tot just

constituït Partit del Treball de
Catalunya segueix el^seu pro-
cés de consolidació. -

Espai'socialista

En l'espai .socialista, a part
de l'apropament evident què
representen les • conclusions
del. segon Congrés del D.S.C.,
entre aquest partit i la Federa-
ció Catalana del P.S.Q.E., cal
ressenyar la clara postura del.
P.S.C.-R.,. favorable a aquesta
unió. Els problemes plantejats
a l'Exeòutiva del Partit Socia-
lista Popular Català, amb la di-
missió d'aquesta en bloc 5 la
sola excepció del seu presi-,
dent Mata, provoca una crisi
eri el sí d'aquest partit que in-
flueix en aquest espai socialis-
ta que sembla clarificar-se de-
finitivament. ' _ '- *

Boadella detingut

La sorpresa saltava al car-
rer en acabar la setmana pas-
sada. Albert Boadella era de-
tingut i empresonat a la Mp-
deU La raó: l'obra teatral "La
Torna" de la qual era director í
actor i que la companyia dels,
Joglars havia estat represen-
tant darrerament. Un jutge mir
litar determinà aquest empre-
sonament. D'aleshores ençà
¡s'han succeït les notes de pro-
testa i solidaritat que esperem
que aconsegueixin l'allibera-
ment ràpid d'aquest ."conegut
director català. El Ministeri de
Cultura havia permès l'exhibi-
ció d'aquesta obra.

MANIFESTAGIO
AMB BICICLETA

ouivieiMGE ia DE DESEMBRE
A LES 11 DEL MATÍ

SORTIDA., SALO VÍCTOR. PRADERA

OAVAN-f LARO D6L TRIOMF.

Manifestacions

L'alliberament de la dona i
una ciutat més habitable van
sereis slogans de les dues ma- ,
nifestacions del diumenge
passat a Barcelona. Tant una
com l'altra recolliren uri impor-
tant nombre de manifestants.

L'opressió de la dona és pa-
lesa en la gran majoria dels
.àmbits de la nostra societat..
La lentitud de l'evolució social
en aquest camp justifica les
manifestacions de protesta i
avalen la necessitat de ía im-
mediatesa del 'canvi. Un canvi
que lesiones veuen molt clar Í
que, per això, demanen insis-
tentment.

. La consecució d'una ciutat

VOLEIA: ,., • . .-' . - . ' , , ' ...

3. Posar »nie a redficsdó

4. Augment de zar

5. Ordenació ráceme« i popular del

més habitable —com demana-
ven dalt de les seves bicicletes
els manifestants el diumenge—
és una qüestió de difícil solu-
ció. Cal veure si el procés .de
'degradació de Barcelona ha
estat tan greu que sigui ja ir-
reversible. Tornar a la bicicleta '.••
sembla impossible en l'estadi
actual de l'evolució, però el
que no ha de ser-hovés acón- ,
seguir de fer les nostres ciu-
tats més habitables, com deia

,1a consigna de la manifestació.
En realitat, és clar, el tema

és polític. Per això, una pro-
posta que em sembla vàlida és
la de lluitar per una Catalunya;
lliure, pròspera, sense classes i
habitable.

FRANCESC BAIGES

et no va filtrar

de Perpinyà> * - " • - •

• El protocol de Perpinyà ja és :^
de domini públic. Ha costat,suor i,'
llàgrimes però un periodista de la

' , paraestatal agència "Cifra"; José
Luis, astut ell, ha agafat al vol el
polèmic paper. Finsi i tot un bon
Coneixedor de les dificultats que-'

, entranya .l'espionatge,, com és ara
l'avui conseller Carles Sentís, ço-

\ mentava sorprès el fet poc abans.
•* de començar la sessió programà-,

tica del.consell de ministres del
dimarts-.al Palau. Entre els infor-
madors polítics de là Generalitat,"•"
mentre esperaven el resultat de la

. reunió dels senyors ministres, es
" barallaven algunes hipòtesis so-

bre lá via per la qual s havia filtrat
.l'esmentat paper. , , - ., .

• • Hipòtesi número t 1, titolada
'Treure-li al paper tot el psuc"

\_ Malpensats de primera hora
_._ apòstaven~doble pontra senzill a ,

que havia estat el P.S.U.C. el fil-
. trador, tenint en compte els resul-
tats del Comitè Central del partit.
comunista.català, a saber::,Entre

'les decissions que s'hi van adop-
tar s'assenyala que no volen acti-
tuds frontals, que cal resituar el
paper de l'Assemblea de Parla- '
mentaris, que el que interessa és ->"
l'Estatut i que etecé; etecé. O el
que és el mateix), una justificació
del Comitè a la decissió de no se-
guir als socialistes en el'manten'F^
ment de la idea de l'Assemblea
com a organisme de control de-
mocràtic del. Consell de la Gene-
ralitat: _ '_ ' ... , ,

Hipòtesi número 2, denomina-
da "Tarradellas 2-Parlaméntaris
í, segon goíen la pròrroga" Se-
gons els tarradellistes de tota la
vida; el 'President hauria volgut
passat els acords de Perpinyà per

la cara als defensors de la fiscalit-,
zació de la Generalitat pels parla-
mentaris —Socialistes, Benet,
Xirinacs...— fent-los-hi veure que
només es parla de que els parla-
mentaris seran informats i cohr
sultats pels trebalîs i actuacions
de la Generalitat. Encara que
aquell l'interpreten en el seu es-
perit i, entenen que l'Assemblea
és l'organisme màxim de decissió
dels parlamentaris i, com a tal, ha
de ser informada.

Hipòtesi número 3, anunciada
com "El dia que en Rahola va per-
dre els papers" Aquesta tercera
teoria compta tan sols amb la
postura favorable d'un amic d'un
altre amic que és alt .funcionari
del Palau i que vegué un dia com
un dels tants secretaris del Presi-
dent topava amb en Rahola en el
Patf dels Tarongers i li feia caure

uns papers. Segons aquesta tesi,
hauria quedat el protocol per ter-
ra (malgrat el to conflictiu d'a-
questa darrera frase m'apresso a.
explicar que és simplement una
forma de parlar).

Tot plegat, que dels parlamen-
taris ja en parlarem un altre dia i
demà. és Nadal. I ha estat una pe-
na, perquè el protocol podia
haver-se posat com a regal a l'ar-
bre de la Plaça de.Sant Jaume,
junt a l'estrella de Betlem-que es-
perem que il·lumini els. consellers.
Ja que, pel'que es veu, l'estrella
de Betlem serà l'únic mecanisme
de control del Consell. Que no és
poca cosa ja que va portar els.
Reis a bon port, • "

MÀRIUS CAROL

ELS PETITS EMPRESARIS
estan emprenyats. Diuen que
els van manipular quan la Con-
vocatòria de l'acte organitzat
alm Palau dels Esports dar-
rerament. Creuen que han es-
tat manipulats en funció dels
interessos de grans empresaris
i donen noms: Hernández Lo-
ren¿o (és a dir, Cinzano), Codia
(és a dir, Cross) i Daurella (és a
dir, Coca-Cola). Les queixes ar-
ribaven fins a Madrid i es cen-
traven eh l'empresari Max Ma-
ziri. Com sempre, el peix gran
es menja al petit. I a més a
més, en aquest cas,, acompa-
nyat de Coca-Cola i Bitter Cin^
zano. Ja és dur, ja, ser gran
empresari.

-EL XAMPANY CODORNIU
va dé baixa. Almenys això és el
que sembla donat l'enfronta-
ment entre les famílies Raven-
tós (que no Revenios) accio-
nistes de l'empresa. Les dis-
cussions entre dues línies de la
família Ràventós-tenen com a
origen, diuen, el descens de
les exportacions del xampany
Codorniu en pro d'una altra
marca. La gerit accionista de
Codorniu sembla que celebra-
rà les festes de Nadal bevent
aigua, amb gas naturalment.

^ EL BRUSÌ no hi ha qui l'ar-
regli. I mira que fes forces de-
mocràtiques ja fan esforços, ja,

I però no hi ha manera. El di-
lluns passat, al Palau, se cele-
brà un acte de la campanya de
Salvem el Brusì en que inter-
vingué el Raimon. I el divertit
del cas —això de divertit és
discutible— és que Tencar-
regat de distribuir les feines
entre els redactors, Pablo Mo-
rata, no va començar a repartir
treball fins ben entrada la tar-
da perquè els redactors no po-
guessin assistir al festival. Ex-
plica la llegenda que en Pablo
Morata i "más altas esferas"
van ser feliços aquella nit.

ESCISSIÓ DEL P.S.C, a Vi-
lanova 1 la Geltrú. Quatre mili-
tans del partit han abandonat
la militància en desacord amb
la línia que havia adoptat el
P.S.C, en els darrers temps.

FUSIÓ AMB ELP.s:C. Cinc
militants de l'Esquerra de l'Ei-
xampla han decidit després de
llargues: discussions formalit-
zar la seva fusió amb el Partit
Socialista de Catalunya. Un
gran succés de Catalunya que
clarifica extraordinàriament
l'espai socialista a casa nostra.

LA O.I.C. ens ha comunicat
a través de la seva Secretaria
d'Informació un aclariment
respecte a la nota publicada
en el nostre número 2 a la sec-
ció de Pre-notícies. S'afirmava
allí que en Dídac Fàbregas ha-
via dimitit com a Secretari Ge-
neral de l'esmentada organit-
zació, la qual cosa manca de
fonament donat que, efectiva-
ment/ els contactes amb el
M.C., que l'O.l.C. ve mantenint
des de fa temps en la lluita per
la unificació dels marxistes-
léninistes es desenvolupa sen-
se cap entrebanc i amb un cri-
teri unànim de la direcció d'O-
.I.C. Mea culpa. Mea culpa.
Mea culpa!
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FOLCHI: Vida i
d'un convers
"Folchi, feixista de Tarradellas", "Folchi, un nazi

a la Generalitat", "Folchi, d'ultra a conseller"... No
són pas precisament compliments el que la premsa,
dedicà al ministre.tècnic de la Generalitat, home de
la Unión de Centro Democrático. Però es que cal re-
conèixer que la història d'aquest advocat de l'Estat
ás Ia história de les conversions.

És tot un prodigi de miracles up
darrera l'altre, cosa que podria no ser .

, greu per a un ciutadà comú.—tothom
té el dret d'anar pel món despistat,
sobretot amb la rèmora del
franquisme—-però per à un conseller
de--la Generalitat es pot dir que és
passar de la mida, per molt que el
mateix Tarradellas hagi dit en petit
comitè que "hi ha d'haver de tot".

Un escalador nat

Juan José Folchi es podria definir
com a escalador nat, cosa a' la qual
dedica la seva gran capacitat de tre-
ball i els seus dots de saber-se col·lo-
car en el moment oportú. És nascut a
Saragossa el 1947, fill d.'un militar
de Cuenca —que no va,estar mai sota
les ordres de Mussolini, com ha dit
aígú alegrament per raó de la seva
ascendència italiana— que arribà a
coronel i fou"destinat al campament
dels Castillejos (Tarragona)^ pel qual
han passat durant molts anys les ge-
neracions aspirarits de la milícia uni-
versitària. Varier la major part del
batxillerat al col·legi de Sant Miquel,
del clergat —no podia ser d'altra
manera— i un dels seus companys
afirma que "era un tipus repel·lent,
poc amant dels jocs ¡la gresca". Diu
el nostre informador que sernpre for-
mava part dels quadres d'honor i que"
els del seu curs no l'apreciaven gaire.

Estudiant universitari.";- .

Podem constatar la seva capacitat
-d'estudi i escalada els anys que pas- '
sa a la facultat de Dret de Barcelona,
són, d'altra banda, els'més confile- :

tius'del seu historial. En Juan José
continua fent-hi de cavalleret repèl--:
lent, però ni gota .tímid, tal com no

.trigà a demostrar-ho a les assem-
blees, en les quals afrontà, verbal-
ment els demòcrates del F. N. E. C.,
Inter i el Sindicat Democràtic, que ell
considerava que eren contubernis de
comunistes. Mentre estudiava Dret
va intentar animar un nucli pròxim a
la Falange Auténtica, i és considerat :
com un dels ideòlegs dels grups vio-
lents que corrien per la universitat a
finals dels seixanta i anomenats de .
Defensa Universitària/que es dedi-

caven a encalcar els demòcrates a
cops de cadena. Però de fet la quali-
ficació d'ideòleg és excessiva, ja que
només'tenia vinculacions de proximi- •
tat. El que és indubtable és que serh-

v pre era amb els ultres, als quals ja
convenia un element que sabés par-
lar a les assemblees mentre ells feiftn
servir la.dialèctica dels cops de purty
i de bastó. Així doncs, ell perd el seu
afany de protagonismo, que li fa ad-
quirir aquesta imatge què avui enca-
ra perdura. Alguns periodistes que
estudiaren dret amb ell ens han do-
nat llur testimoniatge sincer sobre la
seva ideologia, tot i que afirmen que
ño el van veure mai portant cadenes.

.Per cert, un altre conseller actual, en
Narcís Serra, explica que el va veure
com una vegada anava a parar a la
piscina a causa d'una contraofensiva
dels demòcrates. -

Durant els anys universitaris el
seu afany de .protagonismo, que a
vegades s'acosta molt al ridícul, con-
tinua evident. Unes vacances de Na-
dal en què entrà.a treballar eventual-
ment amb alguns companys de curs
al "Corte - Inglés",,va entaular una
guerra sense quarter per cobrar les
primes de venda, cosa que obtingué
gràcies a les seves condicions. En
aquells anys passà un mal moment,
sentimental amb una noia amb; la
qual havia estat sortint durant uns
mesos. "Sembla que la Mabel el va

.deixar per culpa del seu caràcter es-
pecial, i perquè~estava més pendent,
dels llibres que d'ella'^ens confessa
un amic de la parella. I a les milícies,
a Talarn, on va servir la pàtria al cos-
tat del seu-pare, hi ya tornara ser el
prirrier> el número u indiscutible. Pe-
rò cal reconèixer que, com a oficial,
no es va passar de rosca, i tot i^que
era bastant un os,, la tropa AO el va
considerar dels pitjors, segons testi-
monis. .; ' - • ' • : : • " • . - ~ ~ ' . ' • " •

Comença la política

En acabar la carrera en Folchi va
patir el primer entrebanc de la seva"
vida: li suspengueren les oposicions

.a advocat de l'Estat. El jove Folchi va -
rebre un crochet de dreta que li va
ensenyar que no es podia despstar ni
un moment. Es posa a estudiar com

; un boig í obté un altre número u. En
-Folchi ja es veia com a futur ministre',
com un jovenet frankenstein. I no tri-
gà a acostar-se al diplomàtic,londi-
nenc quan aquest tornà al país. I de'
tal manera que el 1976 passà a la
presidència del club'Agora, centre de •
debats que intentava ser là llavor del
.partit fraguista a Barcelona. En Fol- „
chi ha sabut ser el primer; l'home de
iconfiança, el jove de confiança, el jo-
ve lleó d'en Fraga a Catalunya; Fa les

. primeres entrevistes; Insisteix que de
l'Estatut'del 32 res de res, que si de
cas l'Estatut del 77 ^reivindicació
que-portà la dreta per tal de no col--
laborar amb les campanyes dels de-
mòcrates},'i. el mes de juny se situa al
primer rengle del grup Reforma De-
mocràtica, partit que abandonà, amb
una àgil visió-de la jugada, quan es
va constituir ('"Alianza Popular". El
jove Folchi es va quedar amb el Cen-
tro de Estudios Políticos de Tar-
ragona, creat a imatge i semblança
del club Àgora, tot esperant que li
sortís una oportunitat, que no va tri-
gar: la U. C.,D. no tenia homes a
Catalunya, i ell figurà a les eleccions
com a peça clau, amb promeses de .'
promoció. Efectivament, arribat el
desembre, en Tarradelles el nomenà
conseller de. Finances, i no, com
semblava, de Política Territorial J
Obres Públiques, ja que el president,
a l'últim moment, cedí a les pres-
sions d'en Jrias Fargas, que^no volia

-que hi hagués un socialista a Finan-
ces. En Folchi és avuï un puntal d'en
Suárez al Consell Executiu, i demos-;

•tra que sap encaixar, ja que aguanta
bé les crítiques. És l'únic conseller
que va haver de fer un vot de fe en la
democràcia públicament, puix que
afirmà en una roda de premsa que nò x
havia estat mai d'extrema dreta. Els
seus alumnes de Dret Internacional
confessen que a la Universitat la se-
va actitud és diferent, que no es fica N

en gaires bullits i que les seves clas-
ses són acceptables/En Folchi, se-, '
cretarí provincial de la U.: C. D. de '.

'Tarragona, ministre català, ha dit: .
•"No em sembla bé que hom comenci
una Caça de bruixes, que en Mc-
Carthy està molt bé,allà on és", L'an-
tic caçador de bruixes desitjaJa veda,
en els nous temps. Tothom creu que

"ha canviat, però acusa^ estranyesa el
fet "que no assumeixi el seu passat,
sense cap explicació. Els socialistes,"
quan hagueren esment del seu nom,
vafen advertir el President de la me-
na de personatge qué era, però no li
lliuraren cap informe, tal com s'ha '
'dit. Però en Tarradellas sabia que en
. Suárez jugava fort amb el seu home. -
"Ja està bé que hi hagi de tot" va re- -
petir l'irònic i honorable President.

- MÀRIUS CAROL

CALENDARI

ÄM4X. 7?

". Dimecres, 14 de desembre. "
—A última hora d'avui s'han do-

nat'a. conèixer els noms dels re-
presentants a les Comissions. Mix-
tes. ...- .

—El P. "P. C.'(Partit Popular de
Catalunya), d'Antoni de Senillosa,
s'integrarà probablement a la Fe-
deració Liberal,, .que segurament
presidirà Areilza. ' •

..' —El Consell Generat del País
Valencià serà presidit segurament
per un socialista, Josep Lluís Albi-
nana, que va ser el cap de Ijista
del P. S. O. E. a València.

' .—Lá U. C. D. de Navarra accep1

ta, la 'incorporació d'aquesta ,
província al texte de la.preautono-
mia basca.

. Dijous; 15 de desembre.
•"'' —Per no donar cap explicació

de la postura del govern quant als
esdeveniments de.Málaga i de Te-
nerife, Martín Villa ha respòs als
periodistes que: "Yo soy un man-
dado'.'/ '-;.•-

~—L'executivä del P, S. P. C. ha
dimitit per les ingerències del
."tiernisme" de Madrid. -

—La Universitat Central ja té un
nou.Rector: Antoni Badia i Marga-
rit. • . ^ "; -~ .

Divendres,' 16 de desembre.
Avui s'ha donat a conèixer ofi-

-cialmentl'equip de les Comissions
Mixtes. '' ,

—Han estat prohibides 'cinc
manifestacions a Barcelona
aquest cap de setmana, una de les
quals, la de les feministes, no ha
estat desconvocada.

—El Sindicat dels Treballadors
de l'Administració Pública de
Catalunya (S..T. A. C.);de la Dipu-
tació de Barcelona demana elec-
cions sindicals, i denúncia la tira-
nicf' dels diversos caps de, secció
heretats del franquisme.

—"Els.Jo,gla/s" han estat acu-
sats d'injúries'al Jutjat Militar i a
la Guardia Civil. Ja ha estat detin-
gut el líder d'aquest grup de tea-
tre, Albert Boadella.

—Fruit d'un atentat a Irun, rjà
resultat mort un regidor d'aquella-
ciutat, Julio Martínez Ezquérro,
que havia,estat de la Guàrdia de
Franco i del Consejo Local del
'Movimiento: ' " . ' ' -
' Dissabte, 17-de desembre.

—El màxim dirigent,del M. P. A.^
I. A. C., Antonio Cubillo, demana""
un referèndum independentista á
les Illes Canàries; ha dit també
que acceptaria negociar amb Ma-
drid. ' -

. —S'ha celebrat el mitin de íes
feministes al Palau dels Congres-
sos de Montjuïc, amb l'assistència,
d'unes 3.000 persones. ~"

—L/'Agència Cifra ha distribuït
aquesta tarda unes còpies' del
Protocof de Perpinyà, malgrat l'o-
pisició del President de la Genera-
litat, . - • • . -

T ;

. Diumenge' 18 de desembre.
A última, hora han estat autorit-

zades dues manifestacions: la fe,-
minista^,j la de les bicicletes.
Quant a la primera, cal dir.que,
convocada per la ^Coordinadora
Feminista, exigia l'amnistìa per la
dona i la igualtat en el tracte jurí-
dic, laboral i de-qualsevol altre ti-
pus, amb l'home. La segona, con-
vocada per la Societat Naturista i
Vegetariana; clamava pel dret a
"una ciutatJiabitable, .sense con-
taminació i sense presses"...

• Dilluns,~19 de 'desembre.
L'Honorable ~. Tarradellas ha

* consultat amb en Samaranch,
" mentre en Palióla ho feia amb els
--Presidents de les tres Diputacions
. catalanes. . -

—Ha estat clausurada la I Con-
ferència Nacional de Catalunya

•> del P. T. d'Espanya.

, Dimarts,"20 de desembre.'
- Avui s'ha donat a conèixer el

.programa de govern del primer
Consell de la Generalitat resta-
blerta. • - -

—Es publica el projecte de llei
de reunió; ens podrem reunir fins
a 500 persones, en un local obert;

• i si és tancat le's que siguin.

QUÈ PASSARÀ?

—Que deixaran «n llibertat a Al-
bert Boadella, almenys . això
voldríem. - . • '" . \
. -—Que v s'incrementaran ' ï s'a-
greujaran les tensions a les pre-
sons, d'aquí a Nadal.,-

—Que -seguirem sense"" saber
qui ha estat el, que ha filtrat els
acords del. protocol de Perpinyà.

—Que si en Suárez no descon-
gelà la preautonomia-basca, Eus-,
kadi tornarà a veure els seus car-
rers plens de gent en lluita pels-
seus drets, fonamentalment el de
l'Autonomia. . ., '. ' .

•niriittiiwwdajíi

Política sexual :
Tot aplaudint l'article de X. C.

(H. S. n.° 2) sobre els gays i la de-
rogació de la llei de perillositat
social, voldria fer una rectificació
que és més aviat una precisió Q
ampliació.

En un punt es diu que-̂ l F. A.
G. 'C.-és un moviment que té per
objectiu "ung 'transformació de
les relacions socials". Encarà que

" el terme no és incorrecte, ente-,
: nem, que ha arribat l'hora de co-
mençar a parlar d'unes noves re-

, lacions'sexuals. Entenem; per re-
lacions sexuals aquelles relacions
socials en les quals el sexe de les

•persones que les estableixen és
un factor determinant en llur con-
ducta.

No oblidem doncs que quan
hom parla de justícia social ningú
no pensa en justícia sexual i que
quan hom parla de política social
ningú no pensa en política.sexual

malgrat q'ue existeix una injustícia
sexual en el món labçral i una
política sexual en la forma de
concebre l'habitatge, _

Nosaítres hem de~ ser cons-
cients que l'actual 'política sexual
ho és. merament un llegat del
franquisme; Es tracta d'un llegat
cultural anterior al franquisme i al
capitalisme, sense oblidar, però,
que històricament han represen-
tat una reacció sexual.

Tanmateix, els socialistes, els
qui volem canviar el món,- hem
d'entrar de ferm en aquest terre-
ny, hem de fer possible a llarg ter-
mini que¿ per exemple, no causi
sorpresa el fet-que la Generalitat
tingui diverses conselleries ocu-
pades per dones. !• cal tenir clar
que la sorpresa que això provoca-
ria actualment seria una mostra;

•d'una conducta - .propiciada per
l'actual política sexual. Una politi-'
ca que condiciona les relacions
polítiques, de poder, entre els dos
sexes. •-

•ALBERT DE LA HOZ
BOFARULL
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ESPANYA, C APITAL MADRID

LEÍ batalla del P.S.O. E. de Madrid
, (Madrid, 21). L'acceleració políti-
ca que desde fa molts anys ha so-
fert el país amenaça amb trencar
arhb la càrrega emotiva que fins ara'
"tenien determinades celebraciones-
populars. El Nadal, per exemple, ja

^ no és tan Nadal. La crisi econòmica
ila conseqüent preocupació per la
paga extra, que no acaba d'arribar,
ha convertit l'espiritualitat de la fes^
tá en una gresca profana i gastronò-
mica.

Tanmateix . el caràcter líric del
Nadal i les obligades al·lusions a la ',
concòrdia han deixat de presidir les
converses ciutadanes. - • - v

- Pel que fa a Madrid i els cercles
socialistes de la capital/ni la loteria
del dia 22 ha pogut desbancar l'in-
terès provocat aquest desembre per
jes picabaralles internes que es pre-
paren-a" l'interior del P.S.O.E. local

- en una operació política sense pre-
cedents d'ençà la renovació del par- •
tit. Per als comentaristes polítics el
Nadal d'enguany ha deixat de. ser
una treva en la que no passava res.
I avui; mentre, els angelets de cartró
pedra proclamen pau a la terra als
homes de bona volúntateles agru-

, pa.cions socialistes de tota la regió
madrilenya, es disposen a desenter-
rar els arguments més penetrants i
•ies aliances més sòlides cara a Ja
batalla ideològica dels propers dies.
Si Lluís XIII deia que "París bé valia

- una misa" els companys del P.S.O-
.E. poden afirmar avui que,"Madrid
bé val un Nadal".

Madrid é's important'per moltes
coses. En primer lloc és la seu de la -.
política parlamentària i el centre in-
discutible de l'aparell governamen-
tal, factor que-configura un marc
idoni per operacions estratègiques
d'altura. En segon lloc, però, Madrid
-és també la ciutat amb el cinturó in-
dustrial més inhumà d'Europa, habi-
tat per- centenars de milers de tre-
balladors que en pocs-mesos han *

- jnflat les ' bases,, dels partits
d'esquerra conferint-los-hi una re-

, presentativjtat extraordinària.
En aquest sentit, la federació so-

cialista de Madrid, que inclou apro-
""ximadament unes vuitanta agrupa-

cions, hauria esdevirigut,y tant per la '
seva situació geogràfica, com pel
pes específic dels seus militants, un

. organisme polític d'importància
creixent i uria vulnerabilitat. Contro-
lar r executiva de Madrid implicaria
la supervisió constant de l'executiva
nacional des d'una posició de força
que cap altre federació del P.S.O.E.
pot esgrimir en aquests moments;

però - al mateix^ temps i davant la
.perspectiva de les eleccions munici-
pals, la federació madrilenya ós una
peça imprescindible per garantir la
presència als ajuntaments de deter-
minats noms i determinades ten-
dències. "

Núvols d'estiu i , ; ' /
tempestes de tardor

La batalla de Madrid o el que és.
el mateix, la batalla ideològica per
obtenir el control de la federació de
Madrid té aparentment els seus orí-
gens en determinats errors atribuïts
a l'actual executiva regional encap-
çalada pel seu Secretari general
,Alonso Puerta. I diem aparentment
perquè si bé la gestió de Puerta no
ha estat del tot brillant, el cert és,
que d"ençà les eleccions ('executiva
madrilenya s'ha trobat amb proble-
mes interns de difícil solució enca-
minats en pítima instància a soca-
var la seva imatge i a configurar una
alternativa de poder que en aquests
moments comença a sortir a la su-

. perfície. Lrposició pròpia entre l?exe-
cutiva de. Puerta-i els ""històrics"
Sócrates Gómez, Manuel Pur'rióh -i
Justo de la Cueva, ehtre altres no és
pas nova. Ef domini de les coopera-
tives socialistes per part d'aquesta
tendència així com la seva implan-
tació a les agrupacions obreres del
sud de Madrid (Vallecas, Móstoles,
Carabanchel, Parla, etc.) ha provo-
cat en determinats moments f es-
clat ~de petites tensions sectorials
que no sempre han estat ben resol-
tes i que han servit per consolidar la
necessitat d'un canvi aíla direcció.
Aquest clima, fomentat per l'impor-

- tant escísió de l'agrupació de Valle-
cas culminada, aquest estiu o també
per l'expulsió unilateral de Justo de
la Cueva de l'agr,u,pació de .Mósto-
les, hauria arribat a la seva culmina-
ció amb la moció de censura feta a
l'executiva nacional arran de la fir-
ma dels pactes de la Moncloá. En
aquella ocasió, la moció de censura
que amenaçava fins la figura del

Apropi Felipe González va ser substi-
. tuïda per una simple moci'ó de críti-

ca metodològica. L'avís, però, esta-
va donat i íes dues tendencies que-
daven ja perfectament perfilades, a

.. l'esjaera d'anar ampliant (es seves
respectives influències a jes agru-
pacions. > ' -'y..í--'...-••'•;•-.-• ' v/.;

Castellano o l'eròtica del
poder

En aquest punt fa la seva apari-
ció pública la figura de Pablo Caste-
llano com a patrocinador polític de
la nova executiva, que ss prêtent
més esquerranista que la de"Puerta.
Durant el mes de novembre, Pablo
Castellanos acompanyat dels ja es-
mentats Sócrates Gómez, Purrión i "
de la Cueva comença a desenvolu-
par una autèntica campanya per les

-agrupacions niés nombroses en la
que ja es determinen els trets bà-
sics dé la seva alternativa fonamen-
tada especialment en la dicotomia
socialderhòcrates —marxistes purs,
pacte de la Moncloa sí— pacte de la
Moncloa no i l'etern tema de la Re-
pública. Paral·lelament aquesta ten-,
dència, autocalificada de radical,
consolidà les seves aliances amb

;els grups que haurien de ser ideolò-
gicament més pròxims. Sócrates
Gómez arriba a oferir lá "cartera"
de la.possible nova executiva de
Madrid al grup del P.S.E. que es va
passar al P.S.O.E. després de les'
eleccions, i al "mateix temps inicia
contactes semblants amb membres
de l'antiga Convergència Socialista
de Madrid (Barranco, Satústregui i
altres). El resultat immediat d'à-
quest ambient de conxorxa interna
és la ràpida desestabilització de les •
agrupacions i la confusió subse-
güent. Confusió que justificaria la
celebració d'un congrés extraordi-
nari amb un ordre del dia centrat ú-
nicament en la renovació de tots els
càrrecs de la federació de Madrid.
Però abans que els radicals aixe-
quessin la bandera del congrés Í'ac-
tual executiva denominada "realis-
ta" els. guanyava per la mà i fixava
la convocatòria per a la quarta set-
mana de gener. Massa aviat i per
cert que l'executiva de Puerta haurà

"de començar una campanya de no-
va imatge que tampoc està en con-
dicions de donar, perquè ella difícil-
ment pot enfrontar-se amb l'atrac-
tiu que les propostes radicals po-
den tenir entre la base d'afiliació re-
cent i escasa polititzacíó. ; .-

L'ombra de Suresnes

' À començaments de, setmana
però,Jtot semblà indicar que la cor-

Una victòria socialista per
a la Generalitat

* En aquests moments la vida parlamentària
està marcada per l'aprovació dels Pressupostos
de l'Estat a la Comissió corresponent. Aquesta
setmana els Pressupostos seran discutits i apro-
vats al Congrés dels Diputats.
- Els Socialistes de Catalunya ham presentat
diverses esmenes que s'han trobat amb la gran
enemistat .dels-parlamentaris d'.UCD» L'actitud^
del-partit del govern no solament ha estardura,?
contra nosaltres. El grup UCDs ha derrotat totes ,
les esmenes presentades pels" diferents grups
parlamentaris, sempre amb l'ajut d'"Alianza Po-
pular". L'única excepció a aques'ta regla 'general
ha estat precisament una esmena del grup "So- ,
cialistes de Catalunya" que va arrenglerar tots ,
els grups contra UCD.': ^ ' ^

- _ L'esmena era contra la proposta que 5.000
milions de pessetes deixessin d anar a les Dipu-
tacions (o afs organismes preautonòmics) per a
passar al control dels governadors civils. La ma- :
niobra era clara: accentuar encara més el centra-

lisme i col·laborar a controlar més, des del po-
der, les eleccions municipals. Des del punt de
vista de Catalunya, aquesta victòria pot signifi-*
car uns 750 milions suplementaris per a la Ge-
neralitat provisional, Malgrat que hi ha qui diu
que els parlamentaris no treballen prou, creiem
que aquestes conquestes en el ferreny de la."in-

> tendència", són prou- importants. ,, ,
-.,. En el'transcurs de la llarga discussió quedà de -
manifest un cert anticatalanismé .de diputats
d'UCD. Caldrà tenir-ho er) compte perquè el tre-

. ball socialista a les Corts s'orienti de manera efi-
caç. Malgrat que/aquesta hagi estat* l'única vic-
tòria contra el govern, a conseqüència de l'acord
entré UCCH "Alianza Popular", estem satisfets
que, gràcies a una iniciativa socialista, el text
aprovat per la Comissió de Pressupostos acosti

'recursos als ciutadans ¡.doni més diners a la Ge-
neralitat provisional. , .

XAVIER PALAU

relació de forces pren un caire més
equilibrat. Els membres de l'antiga
Convergència Socialista de Madrid i
els del P.S.P. encapçalats per Mi-
guel Alonso renuncien al que ells ,
califiquen d'aventurisme de'Caste-
llano i decideixen formar la candida-
tura de suport a Puerta que eviti la
^disgregació de la federació. La força
numèrica de. les agrupacions radi-
cals es veu compensada així de la
realista per la solvència dels qua-
dres procedents de C.S.M. i P.S.P. i
en els.propers dies llençaran tòta la :

seva artilleria ideològica contra la fi-j
gura de Pablo Castellano.

Les espases queden enlaire i tot v
fa preveure un ápasionant match.

polític sota el que s'amaga l'atac-
frontal més important que Felipe
González hagui pogut rebre des del
congrés de renovació del 1972. Tal '
com diuen per aquí. Pablo Castella-
no, no s'ha empassat l'espina de
Suresnes i necessita el suport de
tota la federació de Madrid per
pressionar sobre l'executiva nacio-
nal desd'un largocaballerisme new-.
looke o de nova imatge. La batalla
de Madrid, amb les municipals com
a rerafons pot ser, doncs, la seva
gran oportunitat. -Oportunitat ne-
cessàriament clarificadora.

JOAN BARRIL I
VCLHXART

çoiiecctó La Rambla
Una eina d'aprenentatge i

discussió per axjrups escolars,
socials, politics, etc.

A/ • Volums publicats:

COM FUNCIONA
UN PARLAMENT?

3/PER QUÈ
ES DESTRUEIX
LA NATURA?

s^UÈ FAN ELS
AJUNTAMENTS?

1/COMSÒN
ELS SINDICATS?

En preparació:

GOMES
UN PARTIT POLÍTIC?

- COMÈS
UNA CONSTITUCIÓ?

De venda a quioscos I llibreries
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L'HORA POLÍTICA

EL GALLINER
Euskadi i la
qüestió navarresa

La qüestió navarresa s'està
convertint eri el factor de de-
sestabilització més gran del
País Basc. La institucionalitza-
ció de l'autonomia-d'Euskadi,
l'urgent trapas de les respon-

I
sabilitats de govern a les for-
ces que van obtenir la majoria
a les elecccions passades, pot
ser un pas definitiu per comen-
çar el camí de la desaparició
del terrorisme en aquella na-
cionalitat.

Però els diputats d'U.C.D.
són -tan tancats i tenen tants
residus franquistes, tant en les
idees que defensen com a fa
pràctica política que estant
portant, que s'estan convertint
en co-responsables del que
pugui passar-hi les pròximes
setmanes. - - -

L'article primer del decret-
llei, que no s'està publicant
perquè l'ucedista Jaime del
Burgo j els seus parlamentaris
li estan posant traves, amb
amenaces d'escisió, indica que
en el cas concret de Navarra la
plena incorporació es faria a
través de l'"organisme foral
competent". Això vol dir que,
després de les eleccions gene-
rals municipals, és molt proba-
ble que els ajuntaments navar-.
resos decideixin majoritària-
ment llur articulació amb Eus-
kadi. Mentrestant la incorpora-
ció no és previsible, ja que la
citada disposició transitòria,
estableix què, fins a les muni-
cipals, són els parlamentaris
navarresos, amb majoria uce-
dista, els que tenen la posibili-
tat de decidir. Però com que
no en tenen prou, don Jaime
del Burgo i els seus amics han
amenaçat en Suárez amb l'es-
cisió si la incorporació .de
Navarra no es decideix ràpida-
ment amb un referèndum.

No cal especular gaire per
veure que un referèndum en

I les actuals circumstàncies se-
| ria un acte manipulat que no
reflectiria eh absolut la volun-
tat popular. Tot i que hi ha ha-
gut eleccions per al Parlament,
l'estructura local i foral fran-
quista es manté a Navarra
amb tot l'esplendor. Com a da-
da exemplar n'hi ha prou amb
advertir a Amadeo Marco, l'ac-
tual vice-président de la Dipu-
tació Floral —el president no-
minal és el governador civil-
es alcalde del seu poble des de
la fi de la guerra civil, i diputat
foral des dels anys quaranta.

Marco i els actuals dirigents
.locals, amb l'ajuda dels dipu-
tats ucedistes, organitzen la
manifestació que portava la
consigna de "Navarra sí, Eus-
kadi no" i que es -va acabar
con el rosari de l'aurora. "

L'alternativa de l'esquerra,
formulada amb una altra mani-
festació en la qual es cridava
"Navarra sí, Euskadi-també",
intenta una ràpida democratit-
zació de les institucions forals,
per la qual cosa és urgenj la
ràpida celebració de les elec-
cions municipals. D'altra ban-
da, el diputat socialista José
Maria Benegas ha assenyalat
que en cap cas Navarra perdria
els seus decrets, ja que l'article
6 del decret estableix que "ca-
da província o territori" històric
podrà exercir el dret de veto
sobre qualsevol decisió que
afecti el seu territori".

Mentrestant els parlamen-
ta r (s bascos, què havien mos-
trat llur consens al text pactat
amb en Clavero -Arévalo, han
afirmat que no-acceptaran que
ara el govern es tiri enrera. El
ministre de. les Regions està
patint un altre menyspreu. En
Suárez, com tantes altres ve-
gades, no sapjquè fer; i la tem-
peratura del país basc va aug-
mentant per raó de la intransi-
gència dels ucedistes navar-
resos, " p. o. C.

U na nécessitât urgent

La unitat dels
• L'aprovació al segon Con-

grés del Partit Socialista de
Catalunya de la ponència
d'Unitat Socialista ha tornat
a donar actualitat a un tema
que, tot i haver-se'n parlat
molt, no ha perdut actualitat/
la cada vegada més urgent i
apressant necessitat de la
unitat de tots els socialistes.

Amb la derrota de les forces
populars el 1939 es va obrir
una profunda crisi al socialis-
me espanyol, i més concreta-
ment a l'eix del socialisme du-
rant la Segona República, el
Partit Socialista Obrer Espa-
nyol. Des del 1940 fins al con-
grés de Surésnes, on es nome-:
na secretari general Felipe'
González, el P.S.O.E. va estar
mancat .d'una direcció política
d'acord amb la realitat del
país..Els vells patriarques del
socialisme republicanista dels
anys 30 (Llopis...), allunyats de
la dinàmica de la lluita a l'inte-
rior del país, no van sabé» res-
pondre a les exigències que el
;moviment obrer i popular ¡n>
posava dia a dia amb la seva
lluita.

Vista la moperància del so-
cialisme històric, s'anaren ges- .
tant nous grups que esperaven
recudir la tradició socialista del
moviment obrer-espanyol. El
1956 es fundà el Partit Socia-
lista de l'Interior, embrió del
que després seria Partit Socia-
lista Popular. .

A "les nacionalitats i regions
s'hi van anar formant grups i
partits en*,|ajínia del nou so- .
cialisme d'esquerres; el "1945
va néixer a Catalunya el Movi" _
ment Socialista de Catalunya,
el 1964 es va fundar el Partido
Socialista Galego, a finals dels
seixanta i principis dels setan- s

ta va anar naixent el Partit So-
cialista del País Valencià (Pro-
vinent dels Grups d'Acció i Re-
flexió Socialista). Una central,
sindical va recudir el sindicalis-
me d'inspiració socialista, la .
Union Sindica] Obrera. t

Partits, grups, sindicats, es
van formant en una. explosió
del sentiment socialista. 7

, S'imposava una coordina-
ció. Els diferents grups, sepa-
rats,'no poden aspirar a una
efectivitat real. El 1974 i a ins-
tàncies del P.S.O.E. es convo-
cà .una reunió a la seu del
P.S.F. de París, una conferèn-
cia dels socialistes de l'Estat
espanyol, que fou un fracàs de
convocatòria, ja que només hi
van assistir el Partido Socialis- -
ta Galego, el Secretariat d'O-;
ríehtació de la Democràcia So-
cial de Catalunya (gérmen del
que més tard seria el Reagru-
pa ment Socialista i Democrà-
tic de Catalunya) i la U.S.O.
Una segona convocatòria va
aconseguir de reunir, a més
dels que hem citat, el M.S.C, i
el i P.S. P.V.

Amb j'abandó del P.S.O.E.,
aquesta conferència va quedar
oficialment constituïda com a
Conferència Socialista Ibérica,
els membres de la qual eren: el
Moviment Socialista de
Catalunya, El Partido Socialis-
ta Galego, el Partit Socialista
del País Valencià, la Recon-
trucción Socialista i la Unión
Sindical Obrera.

Paral·lelament, a^ la Confe- _
rència es van anar formant i
coordinant diferents col·lectius

ballerò, "construint dia a dia el
partit sobre les bases de la
realitat, per fer un moviment
nou i d'acord amb.l'experièn-
cia concretà quotidiana de* la
lluita". ,

T F. NAVARRO

gaBBüaasa

regionals (Alianza Socialista
Andaluza, Partido Socialista,
de Aragón...) que crearen la
Confederación Socialista, que
en ajuntar-se amb la Confe-

. rència, els dies 19 i 20 de ju-
1 hy de 1976 a Madrid, forma-,

ren /a Federació de Partits So-
ciajistes, que malgrat el seu
fracàs ha constituït una de les
experiències més interessant
al camp de l'organjtzació dels
socialistes espanyols.

Un socialisme
„dividit ;

En la nova etapa democràti-
ca, amb la sortida a la llum pú-
blica de les forces, polítiques,
no era possible presentar un
socialisme fraccionat. L'afany
d'unitat esdevé doncs priorità- -
ri.. '.

En aquesta òrbita, l'abril del
1977, es firmà el pacte eritre
el Partit Socialista de Catalu-
nya i la Federació Catalana del
Partit Socialista Obrer Espa-
nyol, en el qual es contempla
la unificació dels dos partits en
una sola organització socialis-
ta a Catalunya. .

No obstant, a les primeres-
eleccions -democràtiques, /el
socialisme s'hi presenta .divi-,
dit. No fou capaç de presentar
una opció única a l'electorat.
D'una banda el P.S.O.E., d'una

, altra el P.S.P. amb les, restes
de la F.P.S.; d'altra banda dife-
rents col·lectius socialistes que
es presentaren en opcions di-
ferenciades. " - ,

De les eleccions en va néi-
xer un partit fort, el-P.S.O.E.,
amb un 30% dels vots de l'e-
lectorat espanyol. Avui pesa
/sobre el P.S.O.E. una greu res-
ponsabilitat. Està' rodejat de.
.perills, -com tota l'esquerra
espanyola, i s'ha d'anar molt

, amb compte amb la influència
de la Segona Internacional i
sobre tot la del SJP.D., i recor-.
dem la desgraciada experièn-
cia portuguesa. ~
- 'La història del'socialisme
espanyol no és la història del
P.S.O.E. Molts homes i dones
han lluitat i treballat per una
concepció de la vida i la socie'-
tat que està per damunt d'un
partit concret, per damunt d'u-

-nes persones determinades. El

socialisme espanyol actual és
fruit del pensament i de l'ela-
boració de moltes persones, Í

. no d'un partit concret. I és just
de reconèixer-ho. El socialisme
espanyol és el conjunt de les
aportacions que els darrers a-
nys s'han anat fent des de .
multitud de grups i col·lectius
d'esquerra. I no es pot oblidar,

"això.
Però avui el Partit Socialista

Obrer Espanyol és la força he-
gemònica dins del socialisme i .
això no disminueix, sinó al
contrari, la seva responsabili-
tat en l'històric procés d'unitat
de tots els socialistes. Catalu-
nya és un cas a part i el P.S.O-
.E. ho ha entès molt bé. Però la
resta de tot l'Estat espanyol no
es mereix un socialisme divi-
dit. La victòria t del socialisme
serà la victòria de tots, però no.
la victòria d'un partit concret
en lluita amb altres partits.

f tal com deia eri Largo Ca-v

PARLA ^

JORGE ENJUTO

.Per parlar de la unitat socialista ens
hem posat en contacte amb en Jorge
Enjuto, secretari d'organització i se-
cretari general adjunt del Partido So-
cialista Popular.

—¿Quina postura teniu actualment
respecte de la unitat socialista? ;

,—La nostra postura és la que es va
acordar a la darrera permanent, que és'
la d'un acostament a la unitat socialis-
ta que pressuposa necessàriament
unes negociacions prèvies, un aclari-
ment d'ideologies i de fins*i mitjans
que fins ara no hem pogut aconseguir.
Nosaltres tenim un comitè més o me-,
nys preparat per això, però de moment
només hem tingut conversacions amb
els grups .de la~. Federació de Partits*
Socialistes. A nivell oficial amb el P.S-
.O.E. no n'hem-tingut, no hem rebut
cap invitació formal per a començar,
una negociació amb el P.S.O.E. En
aquest sentit la situació està així. No
tenim cap posició presa, cap posició
negativa, però no creiem -tampoc que
la negociació hagi de ser una negocia-
ció unilateral. - ~_ *

—I la recent dimissió de Raúl Moro-
dò del càrrec de secretari general del
P.S..P., ¿de quina manera"pot afectar el
procés d'unitat socialista?

'—El que va passar amb en Morodo
és que nosaltres vam aconseguir
molts pocs llocs de diputat, i això vol
"dir una càrrega brutal per als diputats
que tenim, perquè s'ha d'estar a totes
les comissions, i en molt casos a dues
o tres comissions per diputat Així
donc's, la feina cíe Raúl Morodo era
molta, a nivell de portantveu del grup
parlamentari, i ja fa dos o tres mesos
que ens va passar el maneig del partit;
ell ja no-tenia temps i s'estava plante-
jant aqueéta possibilitat, ja que nor po-
dia exercir bé les seves responsabili-
tats, i fonamentalment aquest és el
motiu pel qual ha .marxat en Raúl. .

-„ i fmU
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Cloenda del segon Congrés del P.S.C.

Per un parat socialista
ampli i fort

La creació d'un partit socialista de Catalunya ampli*
i fort ha estat el primer objectiu de là línia política se-
guida pel P.S.C, durant aquest any. Igualment,
aquest és el primer objectiu .que es planteja cara al
proper any com definia la declaració de línia política
aprovada en aquest segon Congrés. T -

La declaració de línia política, que
va serfortament millorada en base al
gran nombre d'esmenes puntuals
presentades,;recollia aquesta prime-
ra intenció de crear un P.S.C, ampli i
fort. - " " ' - , . ' , x " V ~

. ' La línia política del P.S.C.-vindrà
configurada també perx les tasques
immediate's d'assoliment Vconsolida-
ció de la democràcia*. 'Aquestes tas-
ques exigeixen reformes efectives;

entre les esmentades en aquesta po-
' nència cal assenyalar: - .

—El desmantellament de les insti-
tucions heretades- del franquisme
(antics aparells del Moviment i de
l'Organització Sindical, burocràcia de
la Seguretat Social i d'algunes es-
tructures lligades a I'l.N.I., etc.)

—La-; 'progressiva democratització
de les-Forces Armades i la seva su-
peditació al poder civil. ' ' *

—Lá reforma i democratitzacio.de
les Forces d'Ordre Public.

¡-L'establiment d'una Constitució
democràtica: . •

Pel que fa-^a la Constitució nova
són de destacar els següents ele-'
merits:, -'•

, .—El .reconeixement - dels grups
avui marginats.

. _ —El. dret a un'ensenyament gra--
túít, laic igual per a tots.,

—L'equiparació de drets entre do-
na i ;horríe.

—L'abolició de la pena de mort'.
—La República com a forma d'Es-

tat, bo i respectant la voluntat popu-
lar expressada defnocràticament.

.—Elecció de tots els càrrecs de re-
presentació directa per sufragi uni-
versal entre el majors de 18 anys.

Protesta contra Cifra i ''EI País"

Dues premses: interpretar informar només
Dues referències concretes i

ben clares foren fetes des de l'es-
cenari de la vella Aliança del Po- .
ble Nou el dissabte 17 respecte a"
-les. interpretacions que la premsa
havia donat de determinats as-
pectes del Congrés, i també sobre
una filtració que qualificava a tort
i a dret als membres der secreta-
riat.

Les referències, presentades
als delegats per l'Esquerra de l'Ei-
xampla i Francesc Camprubí, el
delegat de Manresa l'esmena del
qual, a la totalitat de la ponència
d'Unitat Socialista va causar tant
d'impacte, corresponien a una'in-
formació que batejava a cada
membre del secretariat, facilitada
pet' José Luís Ibáñez, de l'agència
"Cifra" i a una altra superinterpre-
tativa —i errònia en bona part— de
l'infatigable Alfons Quintà en "El
País", també molt més en plan
d'interpretar que d'informar.

Les tendències
"Tele-Exprés" i
Catalán" - *

.segons
"Còrrèo

El, primer .en aventurar l'exis-
tència de tendències al sí del
P.S.C, fou "Tele-Exprés", el dia
abans de començar el II Congrés.
Assenyalà una .partidària, de tro-
bar una via intermitja als proble-
mas de la unitat, tot reafirmant
l'autogestió, al voltant de Raimon
Obiols, una altra partidària de la
fusió ámb el P.S.O.É. amb segell
d'urgència, al voltant d'Eduardo
Martín;'i una tercera'que propi-
ciava l'ajornament de la fusió en
torn als r. reunits precisament a
Manresa el 8 de desembre.
" "El Correo Catalán" del 20 d'a-
quest mes, en el seu resum de
com ha anat el Congrés, se-
nyalava una quarta tendència de
contraris a la fusió perquè el P.S-
.O.E. és massa "centrista" i poc
català, i anomenava Josep I.
Urenda x;om a pal de paller d'a-
queixa tendència. t

Mentre els diaris aventuraven,
aquestes tendències —altres es
feren .ressò .de la informació-
interpretació de , "Tele Exprés"—
alguns membres del secretariat
han manifestat .'en el vestíbul del
Casino L'Aliança la seva reticèn-
cia davant d'informacions que in-,
terpretin. , , . , ,
" Val a dir que la base és parti-

dària d'interpretacions perquè així
s'orienta. , > : • ' • * .
-- .D'una - neutralitat correcta ha
estat la informació en. general
servida per. "La Vanguardia"; i
"Avui", sempre plana, sense mas-

sa relleus que orientin una mica al
lector sobre per on anaren els
trets al Congrés.
L'actual "Brusì" no ha estat mas-
sa brillant, però cal comprendre la
crisi que en cársb travessa el diari.
Tampoc el "Ciero" ha donat quel-
com més que la informació més o
menys correcta dels anteriors. És
a dir, quer en general, i llevat de
petits matisos, la informació ha
tingut dos blocs quant a prernsa
diària barcelonina: per un costat;
el ' to' neutre, correcte' f un xic
avorrit, de "La Vanguardia",
"Avui", "Diario de Barcelona" i
"El Noticiero Universal"; d'un al-
tre, una informació més interpre-
tativa amb intencions d'aprofun-
.dir en les qüestions, per part de
"TeleExpres", "Mundo Diario", i
"El, Correo Catalán", on cFadria
igualment incloure l'enfoc donat
per Alfons Quintà en "El País".

Una interpretació del
consell

"Mundo Diario" aventurava, el
passat dia 20, una certa ¡nterprer
tació de les absències registrades
al nou Conseíl General, i relacio-
nava' les baixes tot indicant que
suposaven escasos canvis que no
haurien d'influir excesivament.

Excepció com â diari ha estat
"Catalunya Exprés" que fidel a la>-
seva línia, informà deJ Congrés el
.dilluns 19 titulant més_x> menys
"Que ballin el Reventes i la Mar-
ta",- referint-se a l'estona de gres-
ca que hi hagué entre les 9 i les
ll.de la nit del diumenge, mentre,
hom esperava eJ nomenament i,
proclamació dels .candidats.
, Els periodistes que assistiren al
Corïgr.és sortiren en general satis-
fets, fins i tot del to un xic infor-
mal que de1 cops tenia el Congrés,
que cal dir~qué fou seriós i pro-

fund .però no massa disciplinat.
Tanmateix, els periodistes han fet
saber a "L'HORA SOCIALISTA"
que la roda de premsa que seguí
a la cloenda de la sessió de tarda
de diumenge 20 fou "etérea i in-
concreta com quasi totes les ro-
des de premsa".

Un d'aquest periodistes digué
que a les rodes de premsa 's'hi
anava perquè calia relaciònar-se,
però- que les informacions.amb
grapa s'aconseguien després als
"pasillos" ó procurant que algú
de les altures s'estovés i expli-
qués els detalls que no són mai a
les rodes. . ,

Bon servei de premsa

-"El servei de premsa del Con-
grés, dirigit per Jordi. Garcia-
Soler*, va ser força eficient, i els
materials s'oténien fàcilment i de-
presa. D'altra banda, fou interes-
sant disposar de reculls del publi-
cat pels diaris, així com l'encert
•d'incloure la ponència d'Unitat
Socialista, redactada de nou tal
com .havia quedat .definitivament.

En_ conjunt, del publicat a la
premsa es desprèn, eT\ general,
que hi ha força interès pel P.S.C, i
que, molt correctament, s'han
destacat els dos grans fets del
Congrés: el camí cap à la unitat
socialista per sobre de tot, i la ré-
comenació , clara i ' explícita a
afiliar-se a la U.G.T.

Respecte a les dues informa-
cions que provocaren disgust més
aviat general —Cifra i ''El País"
s'evidencià un cop més eí risc, per
part dels periodistes, de fer cas
només a una font informativa, i
per part del Secretariat que ha
cessat, el de continuar dient que
no hi ha tendències quan tothom
les veu, les troba, i en forma part.

ALEX MARTÍ

£uv*ï-^ -«J» "

La línia
—Establiment de règims autonò-

mics, com a primer pas cap a l'auto-
determinació i l'estructuració federal
de l'Estat. ' " - ^
En el pla internacional els trets més
interessants venen 'donats per:

—La defensa de la pau i la no inge-
rència exterior. ,

—Independència respecte a; la
política de blocs. " . •
"—Denúncia dels règims feixistes i

racistes. . *
—Denúncia de l'acord tripartit del

Sàharal recolçament al Front Polisa-
rio. ' • • : " • • • : '/ •': : • ' • " ,'..-'.:• •.-; '
.—Desmantellament de les bases

estranguers.en territori espanyol.
—Recolzament a! poble palestí i a

tots els pobles que lluiten per la seva
emancipació;

. ,, — El desarmament general a esca-
la mundial • • ;

v' —Integració d'Espanya al Parla-
ment Europeu, Mercat Comú i Con-
sell d'Europa i col·laboració amb to-
tes les forces socialistes de la resta
d'Europa. ; ; - , . •

Pel que fa a xl'àmbit concret de
Catalunya, et P.S.C, es reforma nova-
ment en les seves postures llarga-
ment mantingudes d'exigència d'una
•Generalitat democràtica, amb les
institucions que la configuraven el
1932. L'Estatut .serà elaborat per
l'Assemblea de Parlamentaris i apro-

Quan u n

política va ser molt concretada.
vat per referèndum popular abans de
ser enviat a les Corts. Existirà un Par-
lament de Catalunya escollit per su»
fragi directe. Un Consell Executiu
presidit per un conseller en cap i que
respondrà devant.el Parlament. Un
Tribunal de. Cassació, suprem òrgan
jurisdiccional. I el suprem represen-
tant de Catalunya, el President de la
Generalitat, sense funcions executi-
ves, . ' ' " > ' • ' • ' / ' . ' • ' • . ^ , '••'.

Després d'una valoració teòrica
de l'actual situació política espa-
nyola i de nous elements —entre els1'
que ressalta l'exigència d'immedia-
tes eleccions als municipis i al Parla-
ment català— la ponència acaba amb
un dels temes propis dèi P.S.C.; l-A
CONSTITUCIÓ DEL FRONT DELS
TREBALLADORS. - . v

Aquest front dels treballadors que
—segons diu la declaració— ha de co-
mençar a articular-se ja ara es consi-
dera l'eina imprescindible per acon-
seguir que el socialisme esdevingui
una alternativa real al capitalisme,
una alternativa de poder.

La ponència acaba:.A través de la
lluita per consolidar la democràcia, el
socialisme esdevindrà la força diri-
gent del poble, capaç de menar, sota
l'hegemonia dels treballadors, l'am-
pliació de la democràcia i el • seu
aprofundiment vers el socialisme i
l'autogestió. v

Á primera hora del diumenge
es col·locaren en els seients de là
Mesa Presidencial els membres
del Secretariat sortint. No hi eren
tots. Un dels, membres elegits en
el-primer Congrés, Xavier Caste-
llà, havia presentat la seva di mis- '
sió setmanes abans de començar
aquest segon Congrés, ísidre Mo-

.Jes, Lluís Armet, Narcís Serra,
Eduardo Martín, Alexandre Girici,
Josep Ignasi Urenda i Josep Lluís
Martín, per raons diverses, no van
estar a la taula. La restâmes a dir
Jacint Hurnet, Carles Monner,
Pasqual Maragall, Jordi Font,
Jaume. Casanova, Raimon Obiols,
Joan Revenios, Jesús Salvador,
Xavier" Guitart, Joan Alamillo j
Salvador. Coromina, van
presentar-se davant els delegats
amb la mediació d'Ernest Lluch,
que actuà de moderador. La tasca

.d'aquests, homes —ño hi havia
cap dona al Secretariat, trist és
recordar-ho— era la de respondré
a les possibles crítiques-fetes pels
diferente delegats a l'informe del

^Secretariat aprovat pel Consell i
' llegit, en la Jornada d'obertura
del Congrés, per en Joan Reven-
tas. - '. , '

S'ha de puntualitzar aquí l'er-
ror comès per aquest redactor la
setmana-passada en ,parlar d'a-
quell informe. Deia en aquell mo-
ment que l'informe havia estat,
aprovat per aclamació. Evident-

,ment això no era cert, sinó que el
que havia succeït era que havia
estat acollit amb grans aplaudi-
ments. ,
"-- I no fou per aclamació que s'a-
provà aquest informe sobre l'ac-

se rí va
ció del P.S.C., sinó que, un cop

' acabat el breu debat, les vota-
cions van donar el següent resul-
tat: 1 50 vots favorables, 29 con-
traris i 74 abstencions. És a dir
que novament es demostrava
l'esperit crític que ha presidit tot
aquest segon Congrés per part de
tots els militants. Amb els greus
inconvenients que. això pugui re-
presentar, és indubtablement un
ingredient imprescindible-perquè
aquest partit es mantingui viu.

Es donava perclos així un pri-
mer any d'existència. Un any que
ha tingut de tot. Des de la prime-
ra campanya con a P.S.C., l'abs-
tenció davant el referèndum, se
succeïren un rera altre els esde-
veniments polítics importants
amb presència del P..S.C. El més
important d'ells, és clar, les elec-
cions del 15 de juny, amb el
triomf de la coalició Socialistes
de Catalunya.

El restabliment de la Generali-
tat provisional, la constitució del
Consell Executiu, les campanyes
per l'amnistia i les llibertats, la

* participació en el Pacte de la
Moncloa i el treball fet a Ja cam-
bra de diputats pel grup "Socia-
listes de Catalunya" —organitzat

, com a grup independent— i al Se-
"nat en base a l'Entesa dels cata-
lans són el exponents d'un any
important en què el paper del
P.S.C., concretat .en el seu Secre-
tariat í el seu Consell General, ha
estat sempre decisiu.

Un Secretariat se'n va. El Con-
sell General elegia, en la seva
sessió del dimecres, les persones
del nou Secretariat...

L'Hora Socialista/7
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La consolidació d'un gran partit sociar

Usta de Catalunya ha estat l'objectiu
principal d'aquest segon Congrés del
P.S.C. La més clara expressió d'aquesta
línia resta explicitada en el tema que ha
sobresortit aquest dies, ens referim clar
al de la Unitat Socialista. Aquesta uni-
tat, a la qual el P.S.C, há donat el seu
vist i plau i la seva interpretació, presi-
deix les conclussions d'aquest segon
Congrés. Conclussions a les quals cal
afegir, per la seva importància en un fu-

tur immediat, les de les ponències de
lluita sindical i municipal. S'ha de quali-v

• ficar aquest Congrés de trascendeht/ja
que involucra a una de les dues forces >
constituents de la coalició guanyadora a
Catalunya en les propassades eleccions/
i així ho entenien els invitats de dins i fo-
ra de Catalunya que assistiren a les ses-
sions obertes (totes les plenàries) d'a-
questa reunió dels socialistes Catalans
del P.S.C.

La ponència d'unitat sòcia- -
lista era ía que més havia pola-
ritzat l'atenció en els prppas-
sats dies. Realment es pot dir
que la comissió que treballava
aquest tema ha estat la que
més temps .ha invertit dé les
sis que-es formaren. I això és .
cert perquè no solament no va ,
acabar les seves sessions el
'cap de setmana • passat sinó
"que durant la setmana es van
continuar els contactes entre
ponents i esmenants per, a ,
avançar treball. Tot i amb això,
el dissabte, abans de la plena-,
ria, la comissió es tornà a reur
nir per acabar de resoldre el
polèmic tema de la Unitat So-
cialista. " .

- Com és sabut, en la primera ,
sessió una esmena a la totali- ,
tat havia obtingut més vots .
que la ponència i no s'havia
convertit en nova ponència pej
curt marge d'un parell de vots.

Però poc a poc les. posi-.
cions van anar aprópant-se,-
els esperits que havien inspirat.
la ponència original i l'esmena
van : avostarse suficientement

per a arribar a un resultat ac-
ceptable per a totes les postu-

' res defensades respecte d'a-
queste qüestió. La ponència,
val a dir-ho i és important, as-
sumí -108 esmenes parcials
que, en bona part, van llimar

.les diferències que, des «d'un
principi, s'havien plantejat.

Així, la sessió de la tarda en
la plenària fou molt menys
tensa del que en un primer
moment es podria haver pen-
sat. Una certa sorpresa envaí

. la sala quan el delegat del Ba-
: ges, Camprubí, en una brillant

intervenció, presentà la retira-'
da de l'esmena a la totalitat.

. Les seves raons eren clares:
encara que no íntegrament,
molts dels. pressupòsits que
contenia la seva postura ha-
vien estat introduïts en la po-
nència a mesura que avança-
ven els treballs; per aquest
motiu i en- bé de la unitat-del
Partit creia adequat retirar
l'esmena. ^

La seva intervenció; escol-
tada en un silenci espectant i
rebuda amb una densa i llarga

ovació, deixava molt planer el
. treball de la sessió/

Així, i després d'un treball
molt ràpid caracteritzat per la

"contínua re.tirada d'esmenes o
la derrota de les mateixes,
s'arribà a un texte final que, no
essent ni de la ponència ni el
de l'esmena a la totalitat, re-
presentava un resultat accep-
table per ambdues.

La votació final demostrà
palesament aquesta accepta-
ció unànim. Únicament un vot
en contra i sis abstencions ma-
titzaren Ta massiva votació;fa-.
vorable dels delegats.- ;
La ponència definitivament
aprovada conté una introduc-
ció que resumeix els principis
que inspiren la mateixa i tres
punts que expressen :la forma
en què el P.S.C, ha entès, en
aquest segon Congrés, que s'-
ha de dur a terme aquest pro-

* ces d'unitat amb la F.S.C. (P.S-
.O.E.) i altres.forces socialistes.

Aquests punts es recullen
en els apartats: Bases de la
unitat, Bases de l'Articulació i
Bases del procés d'unificació

Línies d'acció municipal
L'aprovació pel plenari del

2on. Congrés del P.S.C, de la
Ponència ̂ relativa a ía proble-
màtica de les nostres ciutats,
barris i comarques i la política
municipal del partit, ha supo-
sat per al P.S.C. Ia renovació
d'un compromís de lluita i pre-
sència en,tots els moviments
populars i dels treballadors
que constitueixen la lluita or-
ganitzada per respondre, en
concret, a cadascun dels as- ^
pectes de l'opressió o de l'ex-
plotació capitalista que es pro-
dueix més enllà de l'estricte
-procés produ.ctiü, es a dir, més
enllà de l'empresa. Després
d'una àmplia anàlisi, en la qual
s'exposa l'origen d'aquesta ex-
plotació del treballador, el text
aprovat fa una valoració positi-
va del moviment asociatiu po-
pular i dels treballadors, i com-
promet els militants socialistes •
en els sèus\Jiversos aspectes i,
en concret/les associacions de
veïns (Per les quals reclama la
condició d'entitats d'interès
públic); els moviments coope-
ratius i de defensa dels drets
dels joves, dels jubilats, de la
dona; els que promouen la de-
fensa del medi ambient; els
que contribueixen a recuperar
la icultura popular i la creativi-
tat cultural dels treballadors;.
les lluites encaminades a-.
aconseguir l'abolició de Tac-
tual llei" de Perillositat Sòcia).
Reclama finalment l'abolició
de la llei d'associacions de ,

•• 1964 i la seva substitució per
tnoves normes sorgides de la. . ~
Generalitat de Catalunya que
afavoreixin" la lliure creació i
desenvolupament-de les Asso-
ciacions' populars. ~

La'recomanació final de la
part de la ponència relativa a'-
la Política Municipal del
P.S.C., inclou amb aquesta -
condició, els punts relatius a la
futura llei de Bases del Règim
Loca"! "de Catalunya. Entre
aquests destaca l'afirmació del'
poder comarcal, de base de- ,
mocràtica, en dir que aquesta
serà l'entitat bàsica del Règim
Local (i en alguns casos la su-
pracomarca ò regió) concebu-
da, no com a mancomunitat o
associació de municipis, sinó "
com pròpia entitat local, dota-
da de plena personalitat i ca-
pacitat de maniobra.. - v

Recollint el que ja deia la
Crida del P;S.C. del passat rnes~
d'Octubre, la ponència es rea-
firma i les enumera de la forma - v

següent: r .

— Un programa de mesu- ,
res d'urgència de.sanejament,

• clarificació i botenció de recur-
sos per tal de fer front a les ne-1

cessitats bàsiques. - ' -.
— Una1 llei municipal i co-

marcal de Ja Generalitat que
- signifiqui un autèntic trasllat. •

de recursos'i competències en
una nova organització demo-
cràtica del territori.

— Una Catalunya ter--

ritorialmént equilibrada, "fre-
nant la concentració d'activi- -
tats a Barcelona i la costa.

— Fer compatible l'eficàcia ,
amb la qualitat de vida i l'auto-
nomia de gestió.

- — ' Un habitatge per a tot-
"hom en ciutats i comarques
democràticament planificades,
.mitjançant la promoció pública^
de terrenys. . ;

— La prioritat als serveis i
socials i personals, enfront del
predominí excessiu de . les
obres públiques al servei d'in-^
teressos particulars.

— Uns ajuntaments finan- , _
cats amb impostos suficients
amb càrrec als sectors que
treuen beneficis de la ciutat i
amb accés al crèdit de les cai-
xes d'estalvi. " - . . . „ • .

— Uns ajuntaments hones-
tos i eficients/en què els fun-
cionaris siguin considerats ,'
com a treballadors amb tots-
els seus drets i obligacions.^

— Reconeixement "*de les
associacions i grups ciutadans
que han-de fer una tasca d'in-
formació, i control de l'Ajunta-,
ment fins arribar a la gestió de
serveis especjfics.

— Descentralització del
Govern Municipal al nivell dels
.barris i districtes de les grans
ciutats. Desenrotllament .dels
principis de participació de la •
Llei Municipal de 1934. " _

— Consell pbert 5 potencia- -'•
ció de la col·laboració comar-
cal en els municipis-petits.

P.S.C. (CU-F.S.Ç. (P.S;Ò.E.).
-Convé posar en relleu uns
quants elements d'aquest tres
apartats, si bé els estudiarem
més a fons en un altre número

Bases de ;-.
la unitat , ,

3. El Congrés del , P.S.C,
sorgit de la unificació serà l'òr-
gan suprem del Partit i:

a) Establirà la seva estruc-
tura .interna.

b) Regularà la seva disci-
plina; «

c) Elaborarà la seva estra-
. tègia/ línia política i programa

de govern per a Catalunya! .
.. d) Decidirà les seves.rèla-
r.cions'amb partits T organitza-
i cions nacionals i. internacip-

, nais, . - ' ; -
e) Assumirà, prèvia discus-

sió i ratificació pel Congrés del
. P.S.C.', els acords sobre l'ostra--,

tègia establerts en el Congres
t dels socialistes de l'Estat. ,

6. El P.S.C, sorgit de la uni-
ficació restarà oberila la incor-
poració de tots els socialistes

; de Catalunya. ~ . .;

Bases de V. '• •"Y.-v-·.. ' í ' } -
l'articulació * ,;.%-
í ; • ' " ' • ' . ,.,•_.'--.. ' ' )So , „
* 1. El Partit sorgit de la uní- ,
ficació elegirà *els seus dele-
gats af Congrés.,Federal del,
P.S.O.E., ^amb' garanties de
proporcionalitat 5 representati-
vitat per tacque participin en
tes sessions, debats, i presa de
|essolucions -referents a. les -
qüestions comunes de la lluita
liei socialisme-en J'àmbit :de
i Estat. Les Tesólucions del.,
Oongr^s dels socialistes-de
t'Estat que poguessin afectar a

aspectes de la sobirania del
Partit i alternatives compreses
en el marc autonòmic de*
Catalunya que reivindiquem;

; no vincularan el Partit.
•2. Els delegats que elegeixi '

el P.S.C, participaran conjun-
tament amb els elegits del-
P.S.O.E. en el Comitè Federal
dels Socialistes de l'Estat. La
.participació en .els òrgans exerv

cutius dels socialistes de l'Es-
tat serà feta a través de dele-
gats, del P.S.C; nomenats di-
rectament pel Partit. .', -."

Bases del : ' '' t

procés d'unificació
.1. Establir ,una comissió

coordinadora entre el P.S.C.(Ch ,
i la F.S.C. (P.S.O.Ë;) per tal
d'assolir els objectius se-.
güents: a) dur conjuntament
les tasques d'eleccions muni-
cipals, política- en la Generali-
tat, actuació sindical, política

^parlamentària i impuls del pro- v

cèssele confluència de les ba-
ses, c) creació d'una comissió
conjunta que elabori el regla-
ment xtel Congrés d'Unificació
amb les màximes garanties de
discusió democràtica de base.
d) promoure un procés de con-
fluència a tots els nivells i e)
rebre les possibles adhessions
1 propostes d'altres sectors so-
cialistes.' j! ^

Sindicació Hiüreííl
S u port a I a t£ G :T.

; ï t , - . ' - '" ' ' Y- , ". ' ' . ' - - • - • • ' . • ' . ' ' • -

*( La primera plenària dei dis-
sabte^ va discutir la .ponència .
de "Lluita a ' l'empresa"..
Aquesta ha estat una de les
ponències que menys conflic-
tivitat ha representat a l'hora
del recompte de les~esmenes.
En aquest sentit, la comissió
de treball d'aquest tema va ser
una de les primeres d'acabar.

' No hi havia cap esmena a la
totalitat, per bé que se'n van
presentar seixanta* de parcials.
A lá sessió plenària del dissab-

. te van passar sis esm'enes par-
cials de les quals una va ser
aprovada. De les altres cinc
esmenes una var ser assumida
per la ponència i rebutjades les
altres quatre. * ,

El resultat definitiu de la po-
nència restà composat per
dues parts: la primera part és
titula "Bases pera una política,
de lluita a l'empresa" i conté
els elements teòrics que, els
socialistes defensen en aquest
camp. La segona part, titulada
"Objectius de j'acció sindica)
avui", concreta més clarament
quina ha de ser la línia a. seguir
en un termini curt.,
. Les "Bases per a una políti-
ca de lluita a l'empresa" con-
tenen, en'primer lloc, unes re-
flexions sobre ef sindicalisme
obrer i ta crisi de la concepció
tradicional d'aquest terme així
com els elements renovadors
que cal incorporarà la pràctjca
sindical d'avui. És també, en
aquesta primera part de la po-
nència-on es defineix el tipus
de sindicalismejque els socia-
listes volen assolir: anticapita-
lista, de classe, unitari, demo- '
eràtic, basat en l'empresa, au-

tònom i de tots els .treballa-
dors, r, * v-"x-
V Dos
que es
questa
nència
dicació
torietat

elements importants
troben cap al final d'a-
prirnera part de la pò-
sónl la, llibertat de sin-
\ d'altra banda l'obliga-*
de Ja sindicació; -

Aquesta^ llibertat de sindica- "
ciò va matisada —a la segona .
part— pec l'enfortiment _que,
des del partit es vol fer de la -
central sindical què, ara- per *
ara, més empalma amb la
ideologia .socialista. Es tracta,
clar, del suport a, la U.GT.
Aquest punt és un dels que
van ser sotmesos a debat en la
.plenària ja que, com és sabut,
hi ha^ militants del P.S.C, que
'estan' afiliats a altres centrals.
A la fi, però' guanyà la línia es-
mentada. De tota - manera,
aquesta qüestió queda una mi-
ca pendent del futur perquè
falta veure si és realment com-
patible aquesta llibertat de sin-
dicació amb el suport explícit a
la U.G.T. Especialment'aquestl
.problema es planteja als mili-
tants de U .̂S.O. —que no s'u- .
neix amb Ü.G.T.— que en una
carta adressada a la Mesa del _ .
Congrés reclamaven, asse-
nyal dament, el reconeixement
de la seva opció. • -- V :

El que sí quedava clar era la :

necessitat d'añar cap^ la uni-
tat sindical, afavorint tots els' •-
processos que s'hi dirigeixin. :

.»- "A les sis de la tarda del dis-4

sabte, minut més minut me-
nys, es donava per acabat un
tema que : els propers ~dies„ -'"
amb les eleccions sindicáis, re-

Visca, visca, visca, la conya socialista I
Mentre un grup d'esforçats militants-procedien.al recompte dels

vots per establir quins eren els 120 membres del nou Consell del
\ P.S.C., els delegats i militants del P.S.C, engrescats per algun "enano
I infiltrado" es^decidiren a optar per una espera divertida. "Mentre això

sigui possible" —comentava algú— "estarem salvats de caure en /a.
socialdemocràcia". . " " ,

Entesa: "Assemblea de Parlamentaris, sí" Móulud Aafí: "Polisarí guanyarà'

Una llarga sessió de cloenda
• " - . ' . "• •* , .'• • \ • ' . ' ." ^*^ .̂ ' '; • • ; , . . - ' ., • - " - ,- * • • ' • . " i - . . . - . • ••' , ' .,

Molts invitats i gent cone-
guda del món de la política
van omplir les butaques de l'A-,
liança del Poble Nou ; durant
les sessions plenàries del Con-
grés. Especialment aquesta
presència es va fer notòria la
jornada de clausura. En .ella, es
llegiren també les adhesions
arribades, a la Mesa així com

. les justificacions per l'absència
de les diferents representa-
cions convidades que no ha-
vien pogut assistir També en
la jornada de clausura es pro-
duïren les intervencions d'al-
gunes de les delegacions més
directament vinculades ^—i
d'altres que no tant— a la línia
que s'havia marcat en el Con-
grés. .

Tothom, coincidia en què la
unitat dels socialistes catalans,
que sembla impulsada després
d'aquesta aprobació majorità-
ria a que s'ha arribat en el
Congrés, serà una eina impor-
tant, de confirmar-se -plena-
ment, en el futur polític'de
Catalunya. Així ho afirmaven
des del invitats del Front Poli-
sari, fins als comunistes del
P.S.U.C. passant pels mem-
bres de l'Entesa present o les
delegacions del' M.U.M. P.S-
.A.N:, C.D.C., P.S.C.-R.; O.I.C. i
la resta de delegacions. ,

En. Benet refusava de
definir-se marxista. "Avui, dír-
se marxista és una cosa que es
presta a 'moltes interpreta-
cions perquè cadascú en fa la
seva". Preferia definir-se com
a 'un hpme d'esquerres amb
una opció socialista clara. En
Benet és home per "a parlar de.
Catalunya i de Generalitat i les.
seves impressions eren, en
aquest tema, més aviat tristes.
Després d'afirmar que la unitat
dels socialistes .catalans els
convertiria en una clara força

• de govern, afegia: "Però en
canvi, eh la negociació pel res-
tabliment de la Generalitat s'-
han deixat, o ens hem deixat,
colar massa gols" El tema que
més preocupava i rio tan sols a
ell era el del futur de l'Assem-
blea, de Parlamentaris. Lluís
Maria Xiriríacs ens ho corT

robarà va: "L'Assemblea de
Parlamentaris ha de ser la que

cuperarà plena actualitat. V,.

Joan Abelló, Enric.Adcoher
"Gironella"; Miquel «Aguilà,
Joan Alarhillo, Pere Alcover,
Josep Andreu í Abelló, Miquel
Arisa, Lluís Armet, Joan Arru,
Anna Babra, Lluís. Badia, Anna
Balletbó, Josep. Bas, .Albert
Batlle, Josep Bayerrf, Jaume/
Bertrán,,^ Joan Borja, - Xavier r

Bossons, Josep Brunet, -^n- ,.
gels Cabarrocas, Antoni Ca-

- nais, M. Aurèlia Capmanyjlg- •".
nasi Carnicer, Jaume Gasano- ,
vas, Francesc Casares, Josep ,
Colet, Joan Colom, Anna .Ço- , -
mas, Salvador Corominas Blai ;
Corredor, 'Jordi; Costa, As- . .

Els 120 del Consell
sumpta Crespo, Montse Cu-
chillo, Tere Cunillera, Antoni
Dalmau,-Lluís de-Puig, Rosa
Dumenjo, Jaume Fàbregas, ,
Artur Fernández Clarasó, Ra1 .
món Fernández-Jurado, Juan- ,
jo Ferreiro, Emili Ferrer, To- ,.
más Ferrer,:Josep Fuella, Jon-
di Font, Joan Ganyet, Joan
Gavaldà, Marcel : Genestar,
Eugeni Giralt,, Rudolf Guerra,

,Xavíar - Guitart, .Josep M.^
Huertas,: Jacint Humet, Josep .
Irurtia, Rafael Jorba, Pere Jo-,
ver, Angel Juver».Angel Llo-

bet, Josep Llopart, Ernest
Lluch, Rafael Madueño, Ra-
mon Manent, Josep Manzano,

•• Ernest Maragall, Pasqual Ma-
ragall, Joan Marcet, Celestí
Martí, Lluís Martí, Eduardo

-Martín, Miquel Martorell, Ra-
món Marrugat, Joan Carles
Mas, Marta" Mata, Josep Ma-
yoral,,Jordi Menéndez Pablo,
Sabine Molsosa, Enric Moltó;
Carles Motíer, Toni Morireal;
Francesc Morata, . Ramón<
Navarro, Raimon. Obiols, ,Al-
bert Oliart, JosepYPalominp,

elabori el futur Estatut de
Catalunya perquè és l'única

•institució què no depèn de
Madrid". Després ens sorpre-
nia amb unes declaracions
inesperades: "Crec profunda-
ment en el paper dels partits "'
polítics. Estic decidit a afiliar-

.- , me a un d'aquest partits". No
va voler, però, dir-nos quin se-
rà aquest partit. També el se-
nador Sobrequés se'ns expre-

- sa en els mateixos termes al-
hora que ens confessava la se-
va sorpresa perquè el.s.líders
polítics del P.S.C, més cone-
guts no estiguessin a la Mesa
del Congrés sinó barrejats amb
els militants al segon.pis de
l'Aliança.

Contràriament a en Benet
que califica de "derro.ta de "
Catalunya" l'estat actual de la v

^". Generalitat catalana' Gregori
López .Raimundo considerava -

'positiu el camí fet fins ara i
parlava de victòria catalana. El
Secretari General del P.S.U.C.,
Antoni Gutiérrez veia encara"
llunyà el Bloc d'Esquerres:
"Estem encara en el procés de
consolidació de la democracia,^
si bé la unitat'dels socialistes • -
que ara es veu venir és molt
positiva cara a aquest objec-
tiu". Tant en Gregori López
Raimundo -" com l'Antoni
Gutiérrez es veien cansats,
més el primer que el segon,
probablement a resultes de la
reunió del Comitè Central del
P.S;U.C, que com ens confir-
maren ."havien accelerat per a
poder assistir a la cloenda del
segon Congrés del P.S.C."

' . Parlant del P.S.U.C., just és re^
cordar que fou la seva adhesió
una de les que aconseguí un

.. - major nombre d'aplaudiments,
, • firts i tot seguida d'alguns crits

d'"Unitat, unitat". També se
sentirem aqyest crits en lleigir-
se Tadhesió del'P.S.C.-R., tot i
que no van ser tan entusiastes.-
El. representant del P.S.C.-R.,
el dissabte, Jaume Pedrós ens

_ havia dit que li semblava que
estava presenciant el Congrés
d'un partit amb capacitat de
govern i,amb forta incidència
pública. "També hi ha marxis-
tes al sí del P.S.C.-R. i crec que
seria possible la formació d'un

Vicenç Palacios, Josep Pane,
Jordi Parpal, Josep .Planas,
Joan Prats, Gentil Puig, Este-
ve Pujd, Joan Rangel, Josep
Raurich, Joan Revemos, Xa-
vier Robert, Antonio Rodrí-
guez, Santiago Roldan, Albert
Rosich, Manuel Royes, Josep

"Sala Grisó, Josep Sala Cana-
' les; Antoni Salamanca, Carles *.
Salas, Jesús Salvador, Ferran
Sanz, Mateu 'Serra, : Narcís
Serra, Lluis Sunyer, Josep
Tordera/Dolors Torrent, Josep
Torrens,, José Urenda, Josep
ValC Josep Vegara, José Vela,
.Antoni Verdaguer, Josep Vidaí
(Pep Jai), y Teresa Vilageliu. *

gran' Partit Socialista de-
Catalunya que, sense l'obliga-
ció de definirse com a marxis-"
ta, englobés totes les forces
socialistes des del P.S.C.(C) a
la F.S.C.(P.S.O.E.) passant pel.
F.N.C, i 'evidentment el
P.S.C.(R)." ens comentà el re-
presentat del; Reagrupament
mentre parlava a la plenària
Antoine Blanca, enviat en nom
del Partit Socialista Francès.

• Aquesta presencia del P,-S;F.
cal valorar-la de molt valuosa
donat que és la primera vega-
da que a.quest partit assisteix
al Congrés d!un partit no esta-

. tal.
, A la plenària del dissabte es

van produir moltes interven-
cions. Entre elles, .en primer
lloc, la d'un enviat de} Front
d'Alliberament Nacional d'Al-
gèria que parlà en 'francès, co-
sa dramàtica sempre pels que
l'han d'escoltar. En canvi,;Jac-,

"ques Joset, del Partit Socialis-
, ta Belga/alternà en la seva in-
tervenció francès i castellà i
entre altres coses digué: "Ens
és molt interessant l'experièn-
cia d'aquest Congrés .perquè a
Bèlgica també ens trobem
amb el problema de les nacio-
nalitats i les diferents cultures, -
que aquí sembla'quehageu re-
solt tan bé. "També entre les
delegacions estrangeres fou,
rñolt ben rebuda la del Front
Polisa ri. Crits de "Polisario
vencerá" acolliren la interven-
ció del seu representant.

Mentre intervenia una noia
del Moviment de Joves Socia-
listes, que ho va fer molt ràpi-
dament i gairebé sense respi-
rar, Sánchez Carrete,-del nou
Partitjtel Treball de Catalu-
nya1, ^valorava -posit; \ent
aquesta unió dels so; > ytes
"cara ,a una formació "cjue ha
de governar aviat". Comentà

'també que el nou P.T.C, està
format per un 20% dels mili-
tants del P.T.E., del qual s'es-
cindiren, i la gran majoria dels-
seus quadres dirigents. López
Llavi, del M.U.M., aplaudia
igualment la unitat i conside-
rava que aquesta representaria
un impuls a la línia, esquer-
ranista del P.S.O.E., i no s'ex-
cloia d'un possible procés d'a-
proximació cap a la nova força
formada. • .

A la fi cal destacar —i tíema-
, nar excuses pels invitats que
no he pogut esmentat-r la se-
rena intervenció de'n Josep
Maria Triginer que-saludà la
decisió del Congrés i s'aprestà
a seguir avançant en el procés
unitari.

Unitat, unitat, unitat!, el crit
que tots, invitats i delegats cri-
daren junts a l'Aliança del Po-
ble Nou. t

FRANCESC BAIGES
XAVIER CAPDEVILA

Fotos de: XAVIER SABATÉ-
MARTÍ CASTRO. PEP Rl-
BAL
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Autobusos de Barcelona

La pesseta de Ja discòrdia
—Però ja l'han apujat?,
—No, senyora, que amb el bitllet li tornaran una

pesseta.
—Sí, i ens costarà més el viatge que ej que ens do-

naran pels bitllets. Com hi ha món... v
c „Aquesta conversa/amb petites variants, s'hg anat
reproduint dia sí dia també durant aquesta setmana a
tots i cada un dels autobusos de la nostra ciutat.

: La manca de moneda frac-
cionaria, i especialment, de
monedes de pesseta, ha obli-
gat la Companyia d'Autobusos
a la impopular mesura de co-
brareis viatges a deu pessetes
i tornar, a llocs prèviament es-
tablerts, la pesseta del canvi.
La mesura ha ocasionat in-
comptables conflictes. Uns es-
tudiants de B. U. P. vari poder
col·lapsar el trànsit durant un
pareli d'hores, a causa de llur
negativa a pagar les deu pes-
setes. Incidents similars han
estat la norma d'una setmana
en què el disgust popular i la
indiferència de la companyia
han marcat la pauta, '

Un problema que ve
de lluny

El problema ve de lluny. Ja
fa alguns mesos que la falta de
monedes de pesseta s'ha su-

mat a tota la llarga sèrie de
problemes que se li plantegen :

al sofert ciutadà d'aquest país.
Vistos els problemes i inci-.';•

dents que suposava per a l'u-,
suàri reunir les,nou pessetes
per pagar el transport, i per al
cobrador aconseguir la pesse-
ta per tornar , el" canvi, la
companyia va inventar la salo-
mònica solució: cobrar els bit-
Kets a deu pessetes i tornar la
pesseta més tard.

2.251 milions de dèficit
en 1976

L'empresa dels transports
de Barcelona arrossega un dè-
ficit de l'any; 1976 de 2.251, ;
milions de pessetes, que hom -
pensa que l'any 1977 pot ar-
ribar a ser de mil milions^imés.
El preu polític del transport, la •

.seva dependència i control per
part de l'Ajuntament, i' la re-

ducció del dèficit, són una
greu herència que rebrà el nou
Ajuntament democràtic.

Degutva les protestes dels
ciutadans la Companyia, a par-
tir del dilluns dia 19, ha tornat
a posar en venda bitllets de
nou pessetes. Però que, ni "de
bon tros,:no solucionen defini-
tivament e| cpnflicte. • ' " . " ' * '

S'espera que cap al març la
Companyia posarà en venda
targetes de rhulti-viatges, com
les que ja es fan servir normal-
ment á altres parts del món,
però mentrestant, fins al març,
cal una altra solució. Perquè,
no es pot permetre que, com
sempre, sigui el ciutadà qui
pagui les conseqüències d'una
situació de là qual no és res-
, ponsable i que necessita una
solució ràpida. ••'..'

Una incomoditat més

• , Una ciutat supercongestio-
nada com Barcelona, amb un

.dèficit de transport urbà que
no para de créixer, no pot con-
sentir que s'afegeixin à les tra-
dicionals' " incomoditats del
transport urbà de superfície
d'altres d'inventades, com a
pedaços d'uns problemes que

fhaurie'n de-tenir solució.

Aquesta pesseta fluctuant
no ha de ser un motiu de" dis-
còrdia per a un ciutadà que ca-
da vegada està més.tip de ser
el cap de turc i que espera, de-
mana i exigeix solució.

L'Ajuntament de Barcelona,
la Companyia d'Autobusos,
han de donar la resposta.

-- Els -LÎâuaris -ja han tingut
temps "de sobres, durant
aquesta setmana, perdonar la
seva opinió, i no hi ha dubte
que s'han fet sentir. ,

F. ALTES

I
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Caciquisme municipali
I/tìOKA (CIütAÖÄNA

"El Claudillö'f d Ullastrell
, ' Si algú creia que el caciquisme rural a Catalunya
havia'passat a la historia va ben errat. Hi ha exemples
encara berf clars d'alcaldes digitals.que al llarg.de
quaranta anys de poder paternalista i demagògia bar
rata han aconseguí aglutinar en torn de la seva perso-
na tot el control de l'activitat del seu popoble.

Claudio Puig Salas, n'és un*
exemple ben clar. Encara no Ta
tres anys que fou nomenat alcalde
d- Ullastrell, però des'de 1939
controla tota la vida econòmica de
la vila des del seu càrrec de secre-
tari dé la "Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos".'Al cacic
d'Ullastrell hi ha qui li diu "el Me- -
nut", altres "mossèn Vianda" pels ,
seus grans*discursos, i- altres -el
califiquen amb el significatiu nom
d'"el Claudillo". De l'anecdotari,,
dels abusos de poder de Claudio'
Puig se'n podria omplir un cove; a
tall d'exemple diré que va prohibir
a la companyia d'autobusos que
-enllaça el 'poble amb Terrassa un ,.
viatge que la gent demanava per

' anar els diumenges al cipe de la
'ciutat, tot defenent que la gent ha
de quedar-se al poble, ¡,'de passa-^

"da, ha d'anar al cine del qual n'és
propietari; /també és significatiu'
que els cotxes d'Ullastrell es com-
pren a remeses tots d'una mateixa
marca, segons els interessos que-
n'extreu el senyor alcande i què
tots han d'assegurar-se, a~ la"
companyia de la qual ell n'és re-
presentant;-també hom diu que
als anys 40 des de la "Herman-
dad" sustreia una mesura d'oli a -
cada pa'gés per fer obsequis, a tí- ^
tol "personal, a les autoritats que
calia respatllar. - „. , - ' '

Ullastrell és un poble de 590
habitants del Vallés Occidental, a ,
uns 7 km. de Terrassa, dedicat en
exclusiva a la pagesia.i la ramade- ;

, ria:. Des de que Puig és alcalde el
capellà i el metge -han hagut de
marxar del poble i es diu que/aviat •
ho farà també el mestre. Ara no-
més ve un metge de Terrassa,, uria
hora al dia i l'Ajuntament continua
cobrant de la Seguretat Social els-
honoraris" t corresponents a * un
metje'permanenet. - .

Sembla però que el problema
que veu més urgent a solucionar
l'alcalde és' la construcció d'ün
ñou camp d'esports, en uns terre-
nys que han d'omplir-se de terra,
l'obra del "qual s'eleva a -11 mi-
lions de pessetes, mentre que l'a-
daptació a les mides reglamentà-
ries de l'actual camp de fútbol no-,
més suposaria uns tres milions.
Sembla però que hi ha forts inte-
resos perquè es faci l'obra dels *11
'milions, enfara'que això signifiqui

" hipotecar l'ecoromia del poble, x
"Tot.sigui per l'esport!"

Respecte per .
als ,morts de - <
la República . \ .

El projecte del nou camp de
futbo! ha aixecat pol·lèmica al po-
ble,-car a mes'de la qüestió eco-
nemica Hi ha un problema de sen-
timents i de reivindicació del pas-
sat col·lectiu. Als terrenys on hi ha
d'anar el nou camp hi ha enterrat
un jove soldat republicà que fou
mort en ocuoar les tropes feixistes

. el poble i que fou enterrat on cai-
"~gué . perquè era /roig i "indigne
d'ésser enterrat a terra sagrada";
igual com ell "hi ha set soldats més '
enterrats pels barrancs que envol-
ten el poble, tres d'ells a 50 me-
tres del cementiri. A ,Ullastrell
hom vol retre homenatge a-
aquests-soldats morts, recuperant
les seves despulles i enterrant-les
al cementiri parroquial, en un acte "
d'humanisme i de reconciliació; és
per això que no es vol que les
obres del camp de futbol dificultin_
aquesta acció.

A l'any 1929 és va constituirà
.Ullastrell el Sindicat Agrícola Coo-
peratiu "El Rrogrés", que -al cap
d'un any inclouria una'Cooperati-
va de Consum. En Pepet Car-',
reras, yell militant de„ l'Esquerra
Republicana, en fou president fins.v
l'any 1939, en que "El Progrés"
fou; ocupat i saquejat, passarti a
ser. Ia seu de la-Falange, . ' " .

Jã en el seus inicis "El Progrés"
fou denunciat pel pare de l'actual
alcalde' Puig, anant-se fins i tot a
un contenciós en el 'que va gua-

' nyar el sindicat. Durant la guerra
" civil els sindicalistes d'"EI Pro-
' grés" van tenir cura d'evitar que

els feixistes del poble fossin ani-
qüilats pels "comitès" formats aw-
'Olesa i altres poblacions veïnes,
tot intentant conservar la unitat .
del poble, arribant-se a donar car-
nets de rabassa i res .à la gent de
dretes del poble; segons ens van
'informar l'actual alcalde havia tin- •
gut fins i tot un 'carnet de la C.N.T.
Davant d'aquesta cooperació, éls
dretans de Ullastrell van permetre
que si canviaven les coses i gua-
nyaven els subleváis, al poble no
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TOTS ELS BARRIS
DE BARCELONA

J.FABRE JM HUERTAS CLAVERIA

La història, la problemàtica i les lluites
reivindicatives dels nostres barris.

D* venda a tot fs tes llibreries.
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es notaria en res ï sempre s'agraï-
ria à la gent que els hi havia salvat
la vida.
^ Però en acabar la guerra i vèn-
cer Ja reacció, la cosa no va anar
així. "El Progrés" fou clausurat per
considerar-lo els que havien gua-
nyat com una organització "mar- "
xista". En Carreras fou empreso-
nat. Paral·lelament "es creava la
"Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos", avui nomenada^
—des del 15 de juny— "Cámara.

•Agraria Local". L'"Hermandad" vã
anar apóderant-se dels béns i-
utensilis de l'antic Sindicat i Tany
1974^a rel de la malaltia de Fran-
co, va comprar el local de "El Pro-
grés" a la Falange.

; En crear-se --[a "Hermandad"
'-s'erigí en president Joan.MoJma-*
ny; cosí de Claudio Puig/que ho
fou fins a la seva mort, "el Claudi-
llo" s'erigia en secretari i encara
dura.'EI president actual és Fran-
cisco Carreras, ;,

L'Alcalde ho .
controla tot . •" • *

A l'ombra de la "Hermandad"
ha sortit una Bodega Cooperativa,
.també una caixa rural, una fàbrica-
de pinsos i moltes coses més; to-
tes elles constitueixen la xarxa

• econòmica en què es mou el po-
ble i totes estan dirigides i ben
controlades pèl senyor Claudio
Puig.- El control del cacic arriba a
extrems insospitats: una carta
apareguda al "Diario _de Ter-
rassa" fa uns dies .defenia el se-

: nyòr Puig de les acusacions que"
dies a vans li havia dirigit la Unió
de Pagesos i el Front Pagès del
P.S;C., la carta anava signada per

-36 persones, segons se'ns va in-
formar 32 eren'els votants de
Alianza Popular a les passades
eleccions i la resta havien estat
coaccionats a signar-la, amb l'a-

• menaça que si no ho feien els se-

A 50 metres del cementiri Hi ha tres soldats republicans enterrats a
les herbes, per ésser "indignes" d'una millor sepultura.

rià re'tirat un; crèdit que havien
sol·licitat a la Caixa d'Ullastrell.

"El Claudillo" —que assegura
(ser molt amic de Martín Villa—es
declarava demòcrata-cristià en
unes declaracions fetes al "Diario
de Terrassa" el passat 28 de no-
vembre; en elles calificava la Unió
de Pagesos com a continuadora

. del verticalisme sindical. La seva
actitud "demòcrata de" tota la vi-
da" va quedar demostrada, per*si
no ho estava ja prou; el passat
diumenge en un homenatge que
es va fer als vells d'Ullastrell; l'al-
calde va fer retirar el programa —a
l'hora de censurar-lo— l'adhesió
en l'organització de'la Unió de Pa-
gesos, amb l'amenaça que si apa-
reixia el nom d'aquest sindicat, re-
tiraria la subvenció municipal a
l'acte; per altra banda en el sermó
que va dirigir als vells pagesos va
tenir cura de deixar ben clar que
"gracias a-ell" a Ullastrell es co-
braven unes pensions de les més
altes, tot aprofitant perfer-se pro-
paganda electoral anticipada, pro-^
metent un nou augment en el sou '
dels vells; no fa massa temps però
va fer callar a un jubilat en una as-
semblea de la "Cámara Agraria",
que volia un aclariment de comp-
tes, dient-li al vell que.no tenia
dret a parlar perquè no quotitzava
à la Seguretat Social. -

" A Ullastrell, malgrat tot. s'ha
iniciat una campanya per la recu-
peració del patrimoni del Sindicat
Agrícola "El Progrés", amb el ple
recolzament de la Unió de Page-
sos. El cacic, lògicament, s'hi ppo-

»sa defensant la seva "Herman-
dad", que tants guanys personals
li ha comportat en els últims 38 a-
nys. El caciquisme, però, comença
a estar passat de moda i els page-
sos d'Ullestrell ja no són tan ma-
nipulables com abans. Les manio-
bres del "Claudillo" comencen a
fer-se públiques i això ja no ho
attira ni el seu amic-Martín Villa.

XAVIER CAPDEVILA

FÓTO: CARLES X.
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Eleccions municipals
abans de la primavera!

.Segons els pressupostos generals per J 978,
els Ajuntaments augmentaran,llurs recursos en
un 8% mentre el cost de la vida, esperem, ho fa-
rà en un 22%; Això vol dir que els serveis muni-
cipals reals, mesurats en equipaments i presta-
cions» seran inferiors 'als d'enguany.

En una fase de crisi econòmica T social, amb
un milió \ mig d'aturats, majorment joves i gent
d'edat, amb una crispació, visible jais carrers,
amb una situació difícil de milers de famílies que .
molts cops s'enfonsen per ía manca d'una beca
per al noi que ha de començar el, B.U.P. o per
una malaltia no coberta per la S. social o per la
reparació de la vivenda... en aquesta situació,
abandonar els ajuntaments —i per tant els ser- '
veis socials d'ordre local— es tant com renunciar
a un dels instruments fonamentals per'a lluitar,
si no contra Jes causes, sí contra els efectes d'a-
questa situació .crítica. * . .',• x

No podem caure en el fetitxisme tíe mesurar
la crisi.només en temies de preus, safaris i divi-
ses. Tot i amb sous estancats i preus-'alts la si-
iuació és molt diferent si a nivell de barriada, de,
ciutat, de comarca hi ha gent que escolta, repre-
sentants electes que es deuen al poble, que po-
den moviliuar recursos'col·lectius, debatre els
problemes amb honestedat, cercar solucions
d'emergència... en un mot, la situació serà dis-
tinta quan les actuals tensions entre el carrer

, aclaparat per la crisi i.l'Estat llunyà i inasequible
vagin en uns mecanismes democràtics de diàleg
i participació. Perquè no es tracta que "ens po-

' drem queixar millor" tot mantenint els mateixos
problemes, sinó que en augmentar i millorar-els
canals de participació política popular els recur-
sos arriben més llung s'estalvien errors, es con-

trolen més a fons els costos, es combat la cor-
rupció, es prescindeix d'allò que no és indispen-
sable, etc... És a dir, que molts problemes es po-

,dràn resoldre i mols d'altres ni es plantejaran.
Ahf I s'haurà acabat la "tàctica de la llàgri-

ma" que ha predominat durant els anys del fran-
quisme i que avui encara dóna bons resultats:
inflació dels dèficits, submissió política al poder
constituït a canvi de concessions -materials, de-^
claració permanent de zones catastròfiques per
tot arreu.

Davant d'aquesta possibilitat de renovació
pregona-de la vida municipal i comarcal per tal

.d'enfrontar amb eficàcia la crisi econòmica i so-
cial, el partit al govern ajorna les eleccions amb
l'excusa .que no es pot fer coincidir la discussió
de la Constitució amb el debat electoral. L'argu-
ment ño té;càp mèrit perquè evidentment els
pobles í ciutats i comarques tenen problemes

"més inmedjats a debatre en el marc de les muni-
cipals que no paë els problemes constitucionals.
Ni,el més brillant dels partits republicans (i els
socialistes en som de republicans) cometria l'er-
ror de voler guanyar avui les municipals sobre la
base d'una campanya anti-monàrquica.

El fet real es que per càlcul electoral, el partit
al govern, i altres partits com ara el P.C.É., volen
ajornar unes eleccions que són, primer, condició
de consolidació d'una democràcia naixent que
ha de travessar proves difícils, i segon, condició
de plantejament correcte d'una estratègia contra
els efectes de la crisi econòmica.

Els socialistes, demanem doncs-més-respon-
sabilitat. •

PAU RIVAL
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L'HORA DEL TREBALL

IAm m istia laboral ,
"' / ' ' ' • ' , : ' "_, • ' ' , . • ; . ' . ' " ' - " . " ' . • " ' • ' ' • ' .- . ' • ' '

Feta la llei, feta la trampa
El 15 d'octubre passat Les Corts aprovaven una

Llei llargament esperada: la Llei d'Amnistia. Els seus
efectes pel que fa als presos polítics han estat global-
ment molt positius. JMo ha estat així pel que es refe-
reix a l'aplicació d'Amnistia Laboral per als represen-
tanrepressaliats per motius polítics i sindicals a les
empreses. L'ambigüitat de la Llei, que citem en el rer
quadre adjunt és prou gran com fer-la absolutament
inoperant a efectes laborals.

cals no han adoptat encara una
actitud prou enèrgica davant el
tema, han sorgit iniciatives de ba-
se per imposar l'Amnistia Laboral.
La-més àmplia ha estat la jornada
convocada el propassat dia 16
per la "Coordinadora d'acomia-
dats"; abonada per C.N.T., C.S-
.U.T., S.O.C., U.S.O.-Zaguirre i al-
guns grups extra-paria mentaris.

Els empresaris no es veuen
obligats per la Llej, com ho ex-
pressa la cita a part que fem del
dictamen jurídic elaborat pels cer-
vells grisos de la patronal —En
Muñoz Alonso entre altres—, i en
el millor dels casos remeten els
interessats a la Magistratura del
Treball. . ' - - - ,

A l'hora que les centrals sindi-

Diu la Llei...

Art. 5°. "Están comprendidas
en esta Ley las infracciones de
naturaleza laboral y sindical con-
sistentes en actos que supongan
el ejercicio de derechos reconoci-
dos a los trabajadores en normas
y convenios internacionales vi-
gentes en la actualidad." v .

Art. 8°. "La amnistía deja sin
efecto las resoluciones judiciales
y actos administrativos o gober-
nativos que hayan porducido des-
pidos, sanciones, limitaciones o
suspensiones de los derechos ac-
tivos o pasivos de los trabajado-
res por cuenta ajena, derivados
de los artículos primero y quinto
de la presente Ley, restituyendo,a
los afectados todos los derechos
que tendrían en el momento de
aplicación de la misma de no ha-
berse producido aquellas medi-
das, incluidas las cotizaciones de
la SeguridadiíSpcial y Mutualismo^
Laboral que, como situación de
asimiladas al alta, serán de cargo
del Estado." .

...Diu la patronal

...Diu la patronal:
(extractem del "Dictamen jurí-

dico" encomanat per la C.E.O.E.)
•2a.' (...) "La concesión, hoy, (de

la Amnistía Laboral) significaría
quizá una negación, de los princi-
pios informadores y básicos del
orden público social, principios
que la U.C.D.-ha prometido respe-
tar en su quehacer político."

3a. "No parece trasladable al
plano laboral la reivindicación
existente respecto de los delitos
políticos. La amnistía laboral no
es hoy, realmente, un objetivo
prioritario en las plataformas rei-
vindicativas de tes centrales sin-
dicales (...), más preocupadas (...)'
por problemas básicos como la
inflacción y política dé salarios, su
organización (...) y el paro."

4a. (...) "La amnistía significaría
(...) un atentado claro y flaflagran-
te de los principios en que se.apo-
ya la nación española (...), los
principios de seguridad jurídica,
de libertad económica y de libre

iniciativa privada; y_ un ataque no
menos evidente al derecho" de
propiedad privada."

5a "La norma (...) que conce-
diese la amnistía laboral podría
ser probablemente impugnada
por inconstitucionalidad y o por
ilegalidad, (...) con muchas posibi-
lidades de éxito de cara a la de-
claración de su nulidad o, en su
caso, a efectos de la nulidad de
sus actos aplicativos". ' :

6a "Incluso existen —de'lege
data— o.tras vías o cauces para
conseguir una- neutralización de
las medidas de amnistía, dada la
limitación jurídica de Ips dispositi-
vos coactivos y, también, dada la
actual regulación del despido en
laslleyes vigentes" (clara alusió al '
fatídic art. 103 i altres de la "Ley
de procedimientos laboral")

La cruesa del "dictamen" ens
estalvia altres, comentaris.

Hispano Olivetti:
L'amnistia "no"és un regal

"Con Olivetti la escritura es un re-
galo", diu l'espot televisiu de l'empre-
sa. No és pas així ambJ'Amnistia" la-
bora. Per Tactualitat de la lluita que
han emprès els treballadors del grup
H.O. per aconseguir l'Amnistia labo-
ral, centrem el nostre reportatge en
aquesta empresa. , . ' *

El grup H.C. comprèn en el seu sí
la mateixa Hispano Olivetti (3.500
treballadors) i tres filials associades
(Muconsa, Rápida- i COMESA (Co-
mercial Mecanográfica). En total, uns
6.000 treballadors.

Controla més del 50% dek capital
la multinacional italiana, que en tot el
mon empra 69.00.0 treballadors. *

-El Sr. -Joaquín Garriguez Díaz-
Cañabate, pare dé Tactual' ministre

Per fi eleccions sindicals !
Ha estat un part llarg i dolorós el del govern per

á donar a Mum el recent reial decret que regula lésr
eleccions sindicals. No.hi ha dubte que no satisfà
les'aspiràcions dels treballadors, ja que allò que la/
realitat sindical demana á crits, i així ho està ma-
nifestant des de fa temps la U.G.T., és la promul-
gació d'una llei d'Acció Sindical. Una llei "que re-
guli l'activitat sindical, que reconeix'l els drets dels
afiliats a les centrals sindicals, que les legalitzi en
el marc de l'empresa, que reconegui el dret de va-
ga..., en poques paraules, que ens doni als treba-
lladors la majoria d'edat legal.

Però el govern, que torna a demostrar la seva .
absoluta irresponsabilitat en política laborat, ha .
decidit posposar, aquesta llei fins al febrer, corn a
mínimri ha refusat, a la Comissió de TrebaH del
Congrés; el projecte de llei que havia elaborat la
U.G.T. i que fou -presentat pels diputats socialis-
tes. I mentrestant, mentre no és discuteix ni es
promulga aquesta llei, s'aprova el conegut decret
d'eleccions sindicals. ' > '.

En general es tracta d'un decret ¿ambigu, amb
moltíssimes llacunes que hauran de ser suplertes
en les trobades entre les diferents centrals sindi-
cals. Els principals defectes rauen en l'escàs nom-
bre de representants (un (màxim de 48), i espe-
cialment en el tet que s'estableixin dos col·legis
electorals: un per a tècnics i administratius i una
altre per a treballadors qualificats i no qualificats.
No hi ha dubte que hom tracta de dividir els treba-
lladors de la mateixa empresa en funció de,llur ca-

tegoria, amb un objetiu fonamental: donar forma
a un sindicat groc, de quadres, que ja té diverses
expressions tant a Catalunya com a la resta de

. l'Estat. - ' . ~~ -
¿Quins aspectes positius, doncs, té el decret?

Simplement que permet i regula la celebració d'e-
leccions immediates, les primeres eleccions sindi-
cals, lliures. Eleccions que són urgents perquè

•s'estan negociant molts convenis .(només- a
Catalunya passen de 250), perquè'éxisteix un buit
de representativitat després de la defunció de la
CNS, i perquè contribueixen a la implantació de la
llibertat sindical.
, Es per tot això que la U.G.T. accepta el marc de
l'escanyolit decret, i promourà eleccions a totes
les empreses de Catalunya. Unes eleccions que
han de superar el debat entre l listes* obertes i llis-,
tes pròpies i ha d'encetar discussions sobre els
vertaders problemes que avui dia afecten els tre-
balladors: l'acció sindicai a l'empresa, les platafor-
mes dels convenis, les crisis estructurals de molts
rams... - • • . ' ' " / "

Unes eleccions que crein un clima d'eferves-
cència sindical que vagi a parar a una segona ona-
da de sindicació massiva dels treballadors; en de-
finitiva, unes eleccions que ajudin a aclarir l'espai
sindical, clarificació que la U.G.T, sembla impulsa
definint-se a la teoria i a la pràctica com a sindicat
socialista, - ','•,,"""' '

ARTUR ISERN

d'obres ^Públiques d'En- Suárez, ex-
ambaixador, de Franco al Vaticà i ex-
ministre de Justícia, "és el president
del Consell d'Administracipò de TH.O.

Doncs bé, sota la presidència de
tant il·lustre persona, vinculada per

. cert aníanco Ibérico (en fusió amb el
Central) i a moltes altres empreses,
es produïren els acomiadaments que
són origen de la reivindicació d'Am-
nistia a l'empresa.

L'any,1974 els treballadors es tan-
quen dins l'empresa exigint la dimis-
sió d'un jurat d'empresa verticalista i
el reconeixement d'una comissió re-

- preservative formada entre altres per
eri SaavedVa d'U.G.T., Lana de C.C.p-
.0. i À. Peix de l'U.S.O.-Zaguirrè. Gua-
nyat aquest objectiu es farvi 5 dies de

1 vaga arran de la negociació del con-
veni. L'empresa fa lock-cut,'tanca i
readmet de manera discriminada:

-deixa fora 57 treballadors, entre ells
l'actual secretari general de l'U.G.T.
de Catalunyar i diputat socialista Lluís
-Fuertes. • -

-A partir del 74, aconseguir l'Am-
nistia Laboral ha estat una reivindica-
ció permanent' dels treballadors de
l'empresa. Dos militants del P.S.C.,
en Cèsar Pi, agregat al Ctè. de la S.S.
d'U.G.T. d'H.O. i l'Eduard Rincón,
membre.: del mateix comitè i membre
també de la Comissió prò-Amnistia
Laboral.d'H.O. ham estat' els nostres
principals informants. -

A partir de l'elecció del Comitè
provisional d'empresa (8 d'U.G.T. , 4
de C.C.O.O., 1 de C.N.T. 1 de U.S.O. i.
"I de C.T.I., sindicat groc format per
ex-verticalistes,dé l'empresa), la lluita .
prò-Amnistia reprèn novament. Per
no ofegar un Comitè ja prou dificultat
per* una Direcció poc dialogent; i re-
pressiva, es forma una Comissió es-
pecífica, impulsada sobretot per la
secció sindical de la U.G/T. . . •

r A través dels sindicalistes ugetis«-
tes, es reclama una intervenció direo
ta . dels .parlamentaris socialistes.
Efectivament, el passat dia 5, Eduard
Martín i Rudolf Guerra s'entrevista-
ven amb el Director Sr. Berla i el cap
de personal Sr. Salàvem.

La resposta de l'empresa és que
.els sobra plantilla. Que están en crisi •
(per variar!) - ' / - ,

L'argument és tan feble que l'em-
presa no té més remei que acceptar
dades que .ella mateixa -ha'publicat.
En efecte, segoiYs l'estadística d'em-

preses exportadores, H.O. ocupa el
tercer lloc, amb 2.000 'milions de
Ptes.. Si tenim en compte que expor-
ta més del 80%, les últimes devalua-
cions no "han fet més que afavorir-la.
D'altra banda, com pot afirmar que
falta plantilla ̂ quan es fan 'hores ex-
tres?. ,- , -

A la fi. Ja representació de l'emore-
sa no té més remei xjue afirmar ober-
tament davant els parlamentaris so-
cialistes que la Llei em definitiva, no
els-obliga a res. , - , „ , , , .

Arran d'aquesta actitud de l'em-
presa els diputats socialistes, d'acord
amb els afectats, han demanat, una
entrevista amb el Ministre del Treball,
Sr. Jiménez-de Parga.Parga. Segons
els nostres informants el Sr. Jiménez
de Parga no en vol saber ros del cas.
"doncs no vol embolics en' família"
(es refereix al seu company de Go-
yern, Sr. Garrigues Walker). " " ' ,

Actualment s'ha iniciat la negocia-
ció del conveni col·lectiu. En César Pi
i Eduard Rincón ens hanjnanifestat
que volen separar la negociació del
conveni de l'exigència de l'Amnistia,
ja que aquesta la consideren innego-
ciable, quan una plataforma de l'Am-
nistia exigeix una lluita específica.,'
' La Llei d'Amnistia, en la seva ves-
sant laboral "té -una redacció prou
ambigua com per poders donar lloc a
interpretacions restrictivas per part
dels Magistrats.de Treball", opinava

• el .Co.lectiu Layret en aquestes planes
del nostre n° anterior.'Abundant en el
tema el diputat socialista Eduard
Martín ens manifestava que "mentre
l'Administració judicial ordinària ha
aplicat d'offici o en tràmit d'urgència
l'Amnistia, La Magistratura de Treball
no s'ha pronunciat ni ha establert el
procediment concret per l'aplicació

.de l'Amnistia laboral". * D'aquí-que
ningú vol portar el cas a les magistra-
tures de Treball. . * , . - . « - , - ,

,. La batalla doncs s'ha de continuar
portant sonretot a les mateixes emr
preses. Segons les nostres noticies
sembla'que les grans centrals sindi-
cais -U.G.T., C.C.O.O.— volen llançar
pròximament una campanya més de-

• cisiva, iniciamt en primer,lloc nego-
ciacions directes amb là patronal,
concretament amb en Ferrer Salat (C-
.E.O.E.). ' ':'>.." ,'

R, PERELLÓ

* -* ' ! J:. M. SERRA
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Macosa

Els
atúrate/

.T /\• » k • ; - .- i • • - " « » • r. \ ' *- ". » »• • i-

L'ÖÖRA DEL TREBÄLI

^
Macosa és una d'a-

quelles empreses que
"fabriquen productes

d'ús quotidià per a tots
els ciutadans. Metros,
escales mecàniques i
trens són fabricats per
Macosa.. Aquesta fàbri-
ca no há estat mai notí-

. eia de diaris per la seva
conflictivitat, car "les
darreres vagues que es
produïren ho foren en
un moment en què les
vagues no eren niai
notícia .als 'diaris, sim-
plement "no existien", i
quan "han començat a
^'existir" a Macosa no
n'hi ha hagut. '- ;

; Arran de la negociació del
conveni els 2.000 treballadors
que hi ha a la factoria del Po- ",
ble Nou s'han declarat en va-
ga legal per a pressionar de
cara a la negociació. Les con-
traofertes de la patronal a la
plataforma presentada són
realment ridícules-i és per això
que els treballadors no estan
disposats a acceptar-les.

L'any 1970 a Macosa hi
hagué una vaga a resuites de
la qual 40 treballadors foren
acomiadats, entre els quals
estava Juan Domingo Lindei
actual secretari de la C. S. U.
T. Ja en aquell temps una per-,
sona es destacà per (a seva
actuació antiobrera al sí del .
Jurat d'Empresa. Jesús Calvo
Martínez que, a més de mem-

^bre del Jurat era —i encara ho
. és—«membre del Consell d'Ad-
ministracïó. Igualment és con-
seller per Gràcia de l'Ajunta-
ment de Barcelona. La pràcti-.
ca antiobrera d'aquest ..home
és avalada pel fet que encara .
no ha dimitit del seu càrrec al
Jurat, tal com ho han fet tots
els altres membres. És" així,

.que^Jesús Calvo ha anat ac-
tuant com a home.de l'empre-
sa entre els~treballadors, col-
fapsant el moviment obrer a
Macosa, amb l'ajut del verti-
cal, ... ,',

Com ens deien José Muñoz
i Jaume Estapé, membres del
Consell de Delegats i de! Ço-'
mité d'empresa respectiva-
ment, i afiliats a la U.G.T.,
"aquest senyor continua co-
brant un sou de l'empresa,
agraïnt-li els .favors prestats,
tot i que ja no hi va mai". Va ^
ésser precisament una de les
principals reivindicacions dels
treballadors, a mitjans d'a-. '
quest'any, la de la dimissió del
Jurat d'empresa, per poder
escollir una representació real
dels treballadors. Els mitjans
per a aconseguir-ho foren ',
molt diversos;>riànifestacions
dintre de l'empresa; col·loca-
ció de pancartes, etc.,

Després de la vaga dej 70
hi ha hagut poc moviment: al- ,
gunes vagues de solidaritat
com la que es va fer quan l'as-
sassinat dels advocats d'Ato-
cha, etc. Però el fet és que el
sindicat vertical havia aconse-
guit aturar la conflictivitat a
l'empresa.

¡•iiWHMPBPISjlil̂ ^

Macosa, per un conveni just (fóto Carles Prieto)

Per agilitzar la presa de
-consciència de la ,gent, les
centrals presentaren pública-
ment el secretariat de la sec-
ció sindical-i àdhuc ho feren
directament amb Ja Direcció. ~
"Al. fer això —ens1 deia
Estapé— la direcció ens con-
vocà a una reunió, a la
U.G.T., per a un canvi d'im-
pressions. No feien més-que
dir-nos que l'empresa esta-
va molt malament. Varen
anar presentant-nos, secció
per secció, j a tot arreu hi
havia pèrdues. Argumenta-
ven que la cartera de co-
mandes era mòlt curta i que
hi havia feina. Tanmateix'
ens explicaren les grans
quantitats que se'ls deviaj
des (je l'Ajuntament fins a
Ensidesa ò Renfe. Això sí,
en cap moment ens presen-
taren ni un paper escrit, tot
fou verbal".
, Finalment l'empresa accedí
"que s'escollís'una Comissió de
Delegats, a raó de dos dele-,
gats per secció, n'hi havia un
total de 45. Aquests delegats
només tenien un caràcter con-
sultiu, en cap moment execu-
tiu. El primer que aconsegui-
ren fou la dimissió del Jurat a

- excepció de Jesús Calvo. Í del
secretari. .

Però el conveni s'anava
apropant j es veia la necessi-
tat d'escollir un Comitè repre-
sentatiu pej; a poder negociar-
amb força, ̂ ar els delegats no
podien complir aquesta mis-
sió.

Per a l'elecció d'aquest Ço-.
-mitè cada central presentà
vuit candidats a més dels in-
dependents que es volguessin
presentar. Aquests vuit candí-

- dats ho eren per U.G.T., CC--
, .OO^C.S.U.T. i£.N.T., i de les
eleccions,—que se celebraren-
amb llistes obertes— -en sorti-
ren 6 de CC.OO., 4 dUG.T., 3
de la C.S.U.T., 1 de la C.N.T. i
un independent.

.Macosa és una de les em-
preses més grans del sector. A
la factoria del Poble Nou cal

" afegir-hi una altra a València
'. amb 1.000 treballadors i una

altra a Alcázar de S. Juan amb
500. EJ principal accionista,
per no dirTúniCi és el Banco
Central. El Director General és ;'
J. M. Ardevo!, que havia estat
lligat a la Federació de Balón- '

• cesto i que va entrar ajvlaco-
.-sa a fer uns cursets de crono- ,
metratge, i arribà al càrrec
que ara ocupa. Altres perso- •
nés amb les que negocien els-••••

^treballadors són .el Cap de v

personal. Marciai Soler;
l'encarregat de negociar con-,
venis, Izquierdo; Estela, que
porta el control de producció, i
d'altres fins a 7. ,\ •--.. .- ' -'

En veure doncs que el con-
'veni s'apropava el Comitè pre-
parà una plataforma reivindi-
cativa que sostenien els treba-
lladors. En aquesta platafor-
ma, que consta de 15 punts,
es distmgueixen 'quatre tipus
de reivindicacions: les econò-
miques, les socials, les que
fan referència a la producció, i
finalment les que parlen de
comissions paritàries. En el
moment de. començar les ne-
gociacions els treballadors no
havien fet cap mena de pres-
sió» per demostrar la seva vo-
luntat de diàleg. Només el pri-
mer dia deixaren de. treballar
les hores extres com a mesura,
de força. "El primer dia fou
un tanteig com el que fan els
boxejadors, un canvi d'im-
pressions en què l'empresa
ens entrega la seva contrao-
ferta. Va dir no rotundament
a tots els punts socials, i de
retruc a tota la plataforma.
Els seus arguments per a
negar-nos l'augment lineal,
basats en el Pacte de la
Moncloa, eren tan compli-
cats,que necesitàrem més
de tres hores només per en-
tendre'ls. Només volia
augmentar-nos un 8 % li-
mal".

Davant d'aquesta negativa
rotunda a satisfer les, seves
reivindicacions es comença a
parlar d'anar a la vaga. En una
votació a mà alçada sortí la
vaga com a mesura de pres-
sió, però perquè la Direcció no
posés en dubte aquesta deci-

sió s'è celebrà un referèndum,
en ,el qual de. f .443 vots,
1.037 digueren que sí a la va-
ga, 366 quejio i 40 vots foren
anul·lats; Val a dir que la
U.G.T. havia tirat una octavilla
demanant el sí a la vaga, i
posteriorment se'n.tirà una aK
tra d'unitària..

La vaga s'inicià el dijous 15
de desembre i obtingué una
resposta total per'part dels "

•treballadors., Anteriorment ha-
vien demanat els cor-
responents permisos perquè
la vaga fos legal. .

Entre tf altres coses es de-
mana un augment linea! de
8,000 pessetes, duració del
conveni .d'un any, 40 hores
setmanals de dilluns a diven-
dres, 30 dies de vacances,
100 % en cas d'incapacitat la-
borai, abonament dels desplar
ça ments, etc. ..

A totes aquestes reivindi-
cacions, cal afegir-hi l'amnis-
tia laboral, que l'empresa ha
anat negant continuadament.

"Aquesta vaga té una im-
portància molt considerable
ja que a Macosa mai no hi
ha hagut una clara conscièn-
cia reivindicativa, degut a la
.màfia muntada a través de
la vinculació que hi havia
entre el Jurat d'empresa i la
pròpia empresa". El que així
ens parla és' Soler Meca,
membre de la secció sindical
d'U.G;T. a Macosa. "Això feia
que l'empresa utilitzés una
política de privilegi, tant a
nivell econòmic com a nivell
humà. Amb aquesta política
havia aconseguit frenar qua-
si totalment la consciència
de classe de gran nombre de
treballadors".

.En el moment de redactar
aquestes línies encara no »sa-
bem els resultats de la "vaga..
De moment dimarts sé cele-
brà una altra tanda de nego-
ciacions en què els treballa-
dors esperen haver demostrat
la seva capacitat de convoca-
tòria i la seva forca davant la
patronal. -

'JOSEP M.* SERRA

QUATRE
RATLLES

Les reticències de la dreta
més reaccionària poden fer
fracassar una experiència Insò-
lita en ei camp de .les relacions
industrials: El Pacte del Bages.
Partits polítics, centrals eihdi-
cals, bancs i caixes, patronals i
administració municipal i enti-
tats financeres diverses foren
convocats per l'alcalde de
Manresa per afrontar la crisi
econòmica comarcal. La fallida
del sector tèxtil de Catalunya
ha tingut, com és sabut, una
incidència especial en aquesta
comarca, on ocupa un 37%
dels llocs de treball. Els reunits
han elaborat un pla urgent de
salvació i un seguit de comis-
sions de treball. Tanmateix,
l'Aliança Popular, UCD i la Fe-
deració-d'Empresaris del Ba-
ges (Pròxima a la CEOE) ni han
signat els acords ni s'han inte-
grat a cap d'aquestes comis-
sions. La bona voluntat dels
partits populars i centrals sin-
dicals es pot veure malversada
per la radicalització oportunis-
ta de la dreta d'arrels franquis-
tes. " . ' • • ' . ' • ' ' • -

U.G.T.-C.C.O.O. d'acord

El 14 de desembre una reu-
nió de delegacions d'U.G.T. i,
C.C.O.O. encapçalades pels
respectius secretaris generals
celebrà .ona reunió per tractar
diversos temas. Un dels punts
més importants dels que deci-
diren les delegacions fou el de
fixar les dates per a celebrar
les eleccions sindicals. L'acord
les fixa entre el 16 de gener i
el 6 de febrer de l'any 1978,
recomanant que les eleccions
se celebrin entre ambdues da-
tes. Igualment instaren el go-
vern a respondre de forma im-
mediata sobre el calendari que
ambdues centrals li planteja-
ren a ta darrera reuriiO£del7 de
desembre, especialment, per
la seva urgència, la revaloritza-
ció de les pensions H'obligació
de les .empreses de comunicar
a la massa assalariada amb
caràcter previ la iniciació deia
negociació col·lectiva.

Codorniu
• . . • - -• - " ' " " . ' - . • ' • / .

De fonts ben informades
hem pogut saber que a CO-
DORNIU hi ha lluites intesti-
nes. Una crisi familiar amena-
ça amb arrossegar amb ella
una altra indústria. El grup'Ra-
ventós —amb "a"— Blanch, de
tendència ultraconservadora,
està amb pugna sorda amb els
Raventós Artés, accionistes
minoritaris. Aquest,'. enfronta-
ment ha provocat errors com
el descens de les exportacions,
per primera vegada superades
per la firma competidora Frei-
xenet.

fi
U.G.T.-U.S.O. Fusió

El proppassat diumenge dia
18, i després de un procés de
contactes, la U.G.T. i la U.S.O.
branca de Zufiaur, cel·lebraren
un congrés d'unificació. Se-
gons la U.S.O. unionista, apor-
ten a la unitat més de 200.00
afiliats;:'i ' , • • ; . . - ;' :,--. • '-'".'/ _'•_: '

.Aquesta unitat és molt im-
portant pel sindicalisme pèl
que significa d'avenç envers a
la unitat i marca el pasos del
que ha de ser el procés,d'unifi-
cació de tot el sindicalisme,
començant pel socialista.
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jubilats

O pn^ H£MXptri• • .-Wl-IO VlWl/%Wl I
-*' . • • ' x'

aixecar el cap
* - . . * • . • • .

-Les quaranta vocalies de jubilats
existents dins les diferents AA.W.
estem agrupades a la Coordina-
dora de Jubilats i Pensionistes
de Barcelona i Comarca, entitat
de pressió independent, dins l'àm-
bit d'aquestes Associacions, i que
ha estat l'organitzadora de les as-
semblees del Cine Gayarre, de Jes
dues" manifestacions dutes a ter-
me i la que amb .l'eslògan, JUBI-
LAT; AIXECA EL CAP!, en la me-'
morable assemblea del Palau dejs
Esports/va assolir que l'Ajunta- .

tj ment de Barcelona .concedís la
• gratuïtat, en els transports muni-

cipals. També ens podem vana-
• gloriar d'haver contribuït a que els

ancians de l'Asil del Parc fossin
traslladats a la Bonaríova, on l'es-

• tancia és més sana i més alegre.
No ignorem que el problema

que reclama més urgent solució
és el de l'atur forçós i que n'hi ha
'd'altres també molt.urgents, però,
com digué un jove en una taula
rodona "si triguen gaire a resol- :
dre'ls els problemes, ja no hi.seran
a temps, si més no per als jubilats
d'ara, perquè ja seran morts". , . ;

.1 quins són els problemes?^
Peral qui nó sàpiga, he de dir

que només a Barcelona i comarca,
són mig milió de jubilats i pensio-
nistes. Les pensions en general
són de 7.000,— ptes. i 9.000,—
ptes. N'hi ha que per no haver co-
titzat tot el temps al S.O. o perquè
a la seva professió no existia, co-
bren 1.500,— ptes. mensuals.- .'

No cal dir que els que viuen
sols que han de pagar lloguer de
pis, mínims energètics " (que han
de pagar;encara que no els "gas-
tin), impostos sobre brossa i vigi-

lància nocturna, que encara que
estigui t concedida la gratuïtat
sembla que I j: reca a l'Ajuntament
donar-li vigència, no cal dir repe-
teixo que deuen fer règims de de-
falliment. -^ . - '."-.'•'••'• !

Les pensions baixes, són un
problema material ¡'moral. L'ancià
en perdre protagonisme i no po-
der aportar a la casa la contribució
suficient,^ encara que no ho esti-
gui, es creu marginat. Hi ha casos
en què ho està de veritat i això in-
flueix en què li sigui difícil de prac-
ticar el nostre slogan T aixecar el.
cap.

El principal problema és, doncs,
el de les pensions i de manera
prioritaria el de les pensions bai-
xes. La monstruosa diferencià que
va des de les 1.500,— ptes; fins a
les 25.000,— i 35.000,— ptes.. i
més, és una cosa indignant.

El segon problema en ordre de.
gravetat és el de la SANITAT. La

cristians
El clerical terrorisme
blanc

Ves per on, pot esclatar a Catalu-
nya de r>0u la "qüestió religiosa". Tot

'degut al problema de l'Escola Públi- .
ca. Però hem de ser francs, mentre hi
ha nombrosos cristians de base que1

estan a favor de l'escola Pública, hi
ha també burgesos anticlericals que .
estan a favor de, L'Escola Privada.
Perquè, en el fons, el problema de l'a-
natema a l'Escola : Pública rau en la
por que la fa a una burgesia, que els
seus fills es barregin amb nens no
"distingits", i la por que fa a la matej-
xa burgesia que els seus nens es tor-
nin marxistes. Pel que es veù, en el
fons, la burgesia està tan poc conven-
çuda de les seves escales de valors'
que tem que el marxisme s'atrapi
com una vulgar grip i, per tant, deci-
deix tancar els seus fills en cambres

• assèptiques, desinfectadas cada dia
pel Consell Català d'Ensenyament.

Però gràcies a la Conferència Epis-
copal Espanyola, que ha cómesela in-
genuïtat de ficaf-se err un debat
politic-cultural, molts catòlics, senzills r

de casa nostra estan atemoritzats.
Objectivament, no essent burgesos,
no els hauria de fer cap por l'Escola
Publica. Però com que la batalla polí-
tica general l'ha plantejat la dreta i el
centre a nivell ideologic, .concretada
en el tema escolar, està'n sotmesos a
campanyes de falsedats sobre l'Esco-
la Pública. Lá nostra dreta i centre la
presenten com a totalitària, sectària,
rentadora de cervells, una mena de
"Gulag" català. La,nostra dreta i cen-
tre continuen obstinats a dir que el
socialisme porta a la dictadura, i ara/
ho fan a través del tema escolar. Ja
podem els socialistas aclarir que l'Es-
coía Pública serà pluralista i sempre

L'Hora Socialista/14

antisectària. És predicar en el desert.
Perquè el centre i la dreta compten
amb benediccions episcopals. Ja po-
den e(s cristians que militen en partits
d'esquerra assegurar que-en ells hi ha
pluralisme i respecte a les creences.
És predicar en el desert.' Perquè no
comten amb benediccions -episco-
pals. ,- .

Cal denunciar, doncs, en aquest
moment, un terrorisme blanc (sém-
blant al que es practica a nivell de. pe-
tita i mitjana empresa) de gent que es* •
dedica a espantar pares davant d'una
imaginària "Guíagització" de les es-~

rcoles. Terrorisme que cada'fort en el
cor dels pares i que converteix T Es-
glésia oficial en uria mena de poder
fàctic. Què .hi ha darrera d'aquesta
operació? Pares pedagògics; polítics
de centre, í capellans espantadissos
estan, sense adonar-se'n, manipulats
per una extrema'dreta que'sap que
convertir el problema escolar en reli-
giós pot fer estralls, que necessita '
d'una "guerra religiosa" per.justificar

. una pinochetada.
. No s'entén com tota la benemèrita

confraria de partidaris honestos de
l'Escola Lliure no s'adona que està ju-
gant amb-foc d'un parany polític que
se li pot escapar de les mans. La si-
tuació és tan greu que l'esquerra hau-
rà d'emprendre una lluita ideològica
forta, denunciant tot el que sigui de-
ncmcladenuriciable; que els cristians
d'esquerra hauran de dir les coses pel
seu nom, encara que els nous inven-
tors del neoclericalisme els 'acusin
d'anticlericals. _ Perquè aquest ter-
rorisme blanc posa en perill la demo-
cràcia. :

JAUME LORES

sanitat és defectuosa per a: tot-;
;hom. Pera tothom és enutjós ha-,
ver d'anar,d'un costat ä l'altre de
•la ciutat, cercant un diagnòstic^
per manca d'ambulatoris, però per
!ajs vells.ho és més. Tothom sap
que els metges de medicina gene-
ral fan visites-llampec, sense tenir
cap fitxa dels clients i envien els
malalts d'un especialista a l'altre.
Aquest és un problema 'que to-
quen amb tant o més encert que
nosaltres les vocalies de Sanitat.
Hi ha però una cosa molt particu-
lar i és que, si s'establissin.als bar-
ris els anomenats hospitals de
dia; on uns metges i uns assis-
tents socials poguessin anar a do-
micili a fer cures que no requerei-
xen hospitalització, - s'atendrien

- molts casos i s'estalviarien llits,
que tan escasos ja són. No Cal dir
que manquen ambulatoris als bar-
ris. -D'una manera o d'una altra
caldrà evitar als malalts, les pere-
grinacions i viatges per la ciutat.
Ara t'envien a l'especialista, des-
prés al radiòleg, i en segons quins
casos a l'analista. Això comporta
de dos a deu desplaçaments ja
que als radiòlegs i als analistes s'-

. hi ha d'anar, dues vegades en dies.
diferents; " • •,

Tercer problema: llars i residèn-
' cies. Sobretot els caps de sanitat
madrilenys' tenen la mania de fer
grans.residències. També es varen
contagiarvd'aquesta dèria alguns
catalans. La-mania .de fer coses
pomposes i qui sap quina altra'
mania sospitosa, doncs és ben sa-
but que la residència de Nostra
Senyora de l'Esperança de la Bò-
nanova, construcció que fou apro-
vada en f etapa Porcioles-amb'un
presupost d'uns 160.000.000 de
pessetes, sense incloure els terre-
nys, l'hem pagat entre tots.

No: nosaltres diem ño,a aques-
tes residències monstruoses. No-
saltres demanem residències peti-
tes, de 50 ancians com a maxim i
ubicades, a cada barri, on l'ancià
pugui, si vol, anar a veure els an-
tics amics i gaudir d'una certa lli- .
bertat... Menys triomfalismes, i
més eficàcia. » • '

I clubs i llars, també a tots els
barris. No grans llars amb, luxe.
Llars d'esbarjo, d'estudi i dotades
d'activitats i de profilaxis higiènica
i mèdica.
.. Està comprovat per sociòlegs,
psicòlegs' psjquiatres i gerente-,
legs que'l'ancià necessita activi-
tats, activitats físiques i mentals, '
per evitar enquilosaments i neu-„
rastènies.

És una obra sociaj que ens toca
fer. Els vells perquè ja ho som, els
joves perquè ho seran i no se n'es-
•caparàn sí no/es moren. ' '

És una obra socialista. •- • • ,
JAIMOT

de la Coordinadora de Jubi-
lats i Pensionistes de l'A.V.
de l'Esquerra de l'Eixample

dôhiës
Legalització d'una pràctica habitual

La anticoncepció
Més val això que .res, hem de

dir les dones davant el projecte
de reforma del Codi Penal en què
es despenalitza l'adulteri, es regu-,
la" l'expedició d'anticonceptius,
limitant-he la publicitat, i es mo-
difiquen les edats per a la tipifica-'

' cfó. dels delictes de rapte i estu-
pre. I és que les donés sortim tan
malparades a les lleis i codis vi-^
gents a nivell d'estat, que qualse-
vol proposta de reforma, per poca
volada que tingui, no. pensem pas
despreciarla. Ara bé, això no 'vol
pas dir que amb quatre coses ens
facin callar. Res d'això, i ara me-
nys que mai, perquè hem ben
après que.no hi ha promeses que -
valguin i que a l'hora de la veritat
els nostres companys masculins
congeles la memòria electoral.

; Em rëféfeixo.jnatùralment, als ho- "
mes d'esquerra, perquè els altres
nò ham pas de recordar allò que
no han promès. "

La reforma penal 'que ara ens
proposa el govern i els partits re-^
presentats al Parlament, inserida,
en el teló,de fons del "Pacte de la
Monoica", és una reforma molt
insuficient. A part de les ornis- ,
sions d'ordre civil: pàtria potestat,,
divorci... i d'ordre penal: llei
d'interrupció voluntària de l'em-
baràs..: hi ha una "concessió" que
estimo que mereix ser comenta-
da. Es tracta de l'expedició d'anti-
conceptius, els seus límits de pu-
blicitat i la conseqüent despena-,
lització. •,. , ., . „ -

. Segons dades suministrados
per la indústria farmacèutica, a
l'Estat espanyol s'estant venent
actualment de l'ordre de:720.000
dosis d'anticonceptius , orals i
53.000 injectables al mes. Això
vol dir que si s'apliqués la llei.que
era es pensa, reformar, més d'un
milió de persones podrien ^ser
castigades. És evident que el de- ;

liete, per la seva mateixa condi-
cjó, no pot ser considerat com a "
tal en una societat normal, més -
que si el-fet és una excepció. I no

"pot ser una excepció allò que és -
pràctica habitual i reiterada d'un
sector arhplíssim de la població.
Lògicament en aquest-cas la nor- ,
mativa legal està en contradicció
amb les exigències i necessitats

.- de la societat en què vivim. A més
d'un incompliment tan generalit-
zat i consentit per la llei, resulta '
també deteriorant de la moral cí-
vica. .Per tot això, en els acords
,del Pacte de la Moncloa s'han de-,
cidit a desp'enalitzar allò que ja
havia passata ser pràctica normal *-
en la societat. Però fins aquí la llei
va una vegada més á remolc de la .
societat,,! no avancem ni un xic
més. Ens preguntem com es farà
\a limitació de la divulgació de .
l'ús dels anticonceptius. Ens pre-
guntem si entraran .plenament à
carrec.de la Seguretat Social tots
els sistemes anticonceptius: ano-
vulatoris, diafragmes, esterilets...
inclosa, l'esterilització en determi-
nats casos. Ens preguntem conn
podran moltes dones optar per un ,

-anticonceptiu eh lloc d'un altre si
desconeixen fins i tot la varietat,
existent, js\-n¿ es fa una campa-
nya de divulgació,-si en lloc d'això
es pensa limitar la informació., .

I és que sempre plou sobre
mullat, i així, mentre les dones de -
les classes benestants ja fa temps
que s'han espavilat per tenir ac-,
•ces a la informació i l'ús dels anti-
conceptius, les dones de les clas-
ses treballadores pràcticament no
es beneficiaren de la mesura si no
s'arbitren aspectes "complemen-.
taris que posin els anticonceptius
i la informació pertienent sobre el
seu ús. a l'abast de les classes
menys afavorides: •- '-,

ANIMA BALLETBÒ,

JQVßl

Cal uri sindicat de Batxillers
El Moviment del Batxillers,

durant la darrera dècada del.
franquisme, era considerat un
dels fronts de lluita mes .opera-
tius en ovposar-se a.les atroci-

"tats d'un règim feixista. Des-
prés de la mort del dictador
s'encetaren nous esquemes de
societat i amb aquests un nou
paper per a l'esquerra i el sec-

.tors progressistes: s'havia su^
perat l'època de la clandestini-
tat^ ,, :* ,- ' x

Amb això el moviment dels
% batxillers no va saber adaptar
la seva organització a la nova
realitat social, i va continuar
lluitan de la mateixa manera
que ho feia els anys passats..
Poc a poc l'efectivitat en va
anar disminuint fins alpunt
que avui els centres d'ense-
nyament mitjà no tenen, una
incidència ni social ni política
damunt Ja resta de la societat
i, cosa encara pitjor, el movi-
ment dels-batxillers no té ca-
pacitat .per a donar. una.res-
posta o incidir en l'elaboració
d'una reforma general de la
Llei d'Educació. - ... * , ;
- Es doncs evident la necessi-
tat d'abandonar ja d'una santa
vegada les avantguardes elitis-
tes com a forma de lluita als
instituts, i -.de començar a

.construir una organització tan
. àmplia com es pugui, que sigui
capaç de canatitzari estructu-
rar -totes les opinions dels
alumnes,- i que ho faci présen-

tant propostes i programes,

com a reivindicacions nostres,
a l'administració, i agilitzant i
formalitzant lá gestió demor
cràtica a tots els centres. En fi,?
'una organització capaç d'assu-
mir, en moments determinats,

\ un poder social., - - -.'
Per això cal un procés orga-

nitzatiu del estudiants mitjan-
çant la formació de col·lectius:
sindicals a. cada centre;que
culminessin en la creació d'un
sindicat que reunís la majoria
.dels estudiants, un sindicat de-,
mo'cràtic d'afiliació lliure i ple-"

-nament unitari, ja que la unitat-
orgànica del. rnoviment dels
batxillers n'afavoreix indubta-
blement i'eficàcia; però, cal
que sigui conscientment i de-
mocràticament acceptada per

.tots els-estudiants, és a dir,
una unitat lliure i no imposada.

v RAMON MATEU
(M.J.S.C.)



—"Hora de España

Una altra-"'

v rHOHÄ^WTÖT

it

ens calia recuperar
¿Com és possible^ una obra així

'en temps de guerra? Una col·lec-
ció on es conjuminen la qualitat
de pensament, d'escriptura, d'im-
pressió i d'il·lustració, obra d'un
equip d'intel·lectuals joves inde-
pendents, republicans, antiféixis- •
tes'd'obra i dê paraula (que ha- ~
vien d'anar deixant les tasques de
redacció per incorporar-se al front
de guerra)... Els demagogs,~que
n'hi ha sempre.i pertot, tendirien
a criticar una revista de tanta
qualitat en nom deh caràcter ur-
gent d'altres tasques. Com 'si la
tasca del combat cultural que ba-

- tega a les pàgines d'"Hora de'Es-
' paña", no fos igualment urgent,
del tot peremptòria: es tractava',,
en. definitiva, de guanyar una

' guerra contra els detractors de la
intelligentzia, d'adobar el terre-
ny per tal de fer-hi brostàr noves
possibilitats de convivència i de x

desenvolupament, per a tot un
poble. D'altra banda, és important
assenyalar que aquest sentit de
responsabilitat històrica és pre-
sent a cada pàgina d'"Hora'de Es-
paña". Hi ha un cop que Macha-
do- ens defineix així les lleis del
compromís històric: "Es más difí-
cil estar a la altura de las circuns/-
tancias que au dessus de la mê-
lée", assenyalant-nos quina és'la
via del compromís de l'intel·lec-
tual. .Doncs bé: l'equip que feia
"Hora de España", equip de gent
jove però empeltat arnb figures
venerables com don Antonio Ma-
chado, sabia la trascendencia de
tota obra ben feta, i no solament
es preocupaven dels textos teò-
rics de, la seva "revista mensual si-

. no fins i,tot de discutine! format,
- els tipus d'impremta Í les il·lustra-

cions. - ' "' , - J ~

Neutralitat no vol dir *
escapisme , > , : - ••

Passats els primers mesos de
guerra,, i després d'haver demos-

trat els intel·lectuals republicans
la seva actitud profundament an-
tifeixista —és ^ a dir, després
d'haver-se mostrat fidels a la le-
galitat, republicana—, se'ls plante-
jà un problema greu: calia refer el -
clirha de convivència entre les
distintes generacions i entre-cre-
dos polítics diversos. "Muchos
creyeron que era preciso—ens di-
rà Francese Caudet, citant Rafael
Dieste— dar.continuidad a la obra
cultural detenida y que los
"clercs", mayores y jóvenes, pu-
dieran seguir produciendo, publi-
cando, dando a sus escritos un
tono menos instantáneo, comba-
tiente, en cuanto el porvenir me- -
recia igualmente su debida tasa
de atención (...) Ello redundaría a
la larga en beneficio de la Cultura
y podría en la medida de lo posi-
ble rep.arar el atroz efecto que tu-
vo para ésta la guerra, suspendi-
das las diversas revistas y publi-
caciones a, que hemos hecho re-,
ferencia..." (F. Caudet, Introduc-
ción a la 'Antología dé "Hora de
España", Madrid, Turner, 1975).

~Era~ indispensable que la nova
revista aplegués veus de signes
diferents i aconseguís una neutra-
litat mínima. Quan ara,llegim la
llista de col·laboradors, ens ado-
nem de l'amplíssím ventall de
possiblitats. que "Hora de Espa-
ña" aplegava: Moreno Villa, Luis
Cernuda, León Felipe, Pere Quart,
Rafael Dieste, Antonio Machado,

.José Bergamín, Max Aub, Sán-
chez garbudo, Gil-Albert, Rafael
Alberti, María, Zambranç, Joa-
quim Xírau, C.A. Jordana.;'.

Cultura.com a creació,
; "Hora de España" no és sola-

ment una publicació atapeïda de
col·laboracions més o menys es-
poràdiques, en el sentit de co-
^mentaris crítics, recensió de lli-
bres, crítica d'espectacles, noti-:
ciari sobre fets culturals euro-

peus, crònica de trobades d'intel-
.lectuals (com el II Congrés d'In-;

v tel·lectuals Antifeixistes), guies
sobre la producció pictòrica, etc.

¿És tot això però és, a més, una re-
- vista de creació literària, que pu-

blicà peces teatrals, novel·les cur-
tes, assaig de creació, contes j
poesia... Per als qui s'interessen
per la història de la literatura pe-
ninsular,'-'Hora de España" és un .
material indispensable. Els co-
mentaris a la mort d'Unamurio,
García Lorca ò .César Vallejo, la

'publicació d'"Espana,'aparta de
mí éste cáliz" del mateix poeta
perua, els textos inèdits de Neru-

'.• da,-,Ma'chado o García Lorca, l'o-
da a la Pàtria de C.A. Jordana o
l'Oda a Barcelona de Pere Quart
s'intercalen entre els articles'
d'Herrera Petere, la poesia inèdita
de Bergamín o de Nicolás Guillén.

L'"Hora" de les
recuperacions

LcUMaria-Aurëlia Capmany em
comentava aguest matí, a mig re-
dactar aquestes riotes, l'impacte

• que causarà aquesta reedició de
la col·lecció sencera i en facsímil
dels 23 números de, la revista
"Hora de España", relligats en

'cinc volums, i coeditats per Topos
Verlag i Editorial Laia. Perquè,
després 'd'haver travessat el món
fantasmagorie i pacrós del fran-
quisme, entre censures, prohibi-
cions, ,obres delmades, exilis, se-
grestaments, ens és indispensa-
ble recuperar tot allò què era nos-
tre ("Al(Servicio de la Causa Po-
pular"/deia el sub'títol de la revis-
ta, apareguda eritre el gener del
37 i el novembre del 38). El pen-
sament no admet ni prohibicions

, ni censures. La cultura exigeix de-
-bat lliure, ben arrelat en la histò-
.ria. Que torni a aparèixer "Hora
de Espana" és una conquesta per
'a tots., ,

IGNASI RIERA

Un Joglar entre reixes
El dijous, dia ï 5, ingressava a

la presó Model de Barcelona, el
. director d'Els Joglars, Albert Boa-

della/ després d'haver declarat
davant d'un jutge militar. El mo-
tiu, segons-es diu, és que el.pro-

. grama de la comèdia "La,torna"
que actualment representen no
portava el peu d'impremta amb el
"Depósito Legal" corresponent, i
que l'esmentat programa "contie-
ne términos»que pueden conside-
rarse injurias al Ejército". La co-
mèdia havia passat tots els per-
misos necessaris i, des del mes
de setembre, s'estava represen-

* tant regularment arreu de l'Estat
^ espanyol. Ja feia dies, havien re-

but Els Joglars una trucada tele-
. fònica d'una veu que es deia rnili-
r tár "prohibint." la representació;

ajxò va ser a Reus a primers de
mes. A Reus, també, va ser on

-, pogueren.actuar per última vega-
v. da en rebre una comunicació es-

crita prohibint "La torna". Cal re-
petir que aquest espectacle havia
passat per censura-i disposava de
tots els permisos haguts i per ha-

' ver.Si; ^- -' ' i-"'•'•'
v > Í Immediatament-que es va co-
. néixer la< noticiaria professió tea-
tral es va constituir eh Assemblea

Permanent. Com a primera mesu- -
ra de protesta, es va decretar una
setmana de vaga. El divendres,
dia 23, es pretén arribar a l'atur '
de tots els llocs d'espectacles pú-
blics,, des de teatres i cinemes fins
a-cabarets i llocs similars. També
és possible que s'estengui a mu-
seus, biblioteques, llibreries, etc..

Madrid s'ha solidaritzat amb la
vaga de Barcelona i han parat ca-
torze teatres madrilenys i diverses,
sales tie festes. L'atur va en aug-
ment i T.V.E. ho ha qualificat ja de
"paro total". - , A altres punts "de
Catalunya i de tot l'Estat s'accele-
ren les preses de posició i es mul-
tipliquen les declaracions de soli-

- daritat. A Vitòria, els participants 5
v el públic del Festival de Teatro,

reunits en assemblea, han dirigit
un telegrama al Ministre de Cul-
tura. - " , .

Se sap que els sindicats angle-
sos estan preparant un comunicat
al respecte. La direcció de la Unió
General de Treballadors està pre-
parant una presa de posició i,una

s actitud conjunta per part de Mes
centrals sindicals europees. Altres ,

- organitzacions europees ' com
Amnesty International s'han po-
sat en marxa, així com diverses

personalitats europees del món
de la cultura i de la política.
. Se'sap que alguns polítics han
iniciat gestions. Només tenir co-
neixement de la riotícia> van inter-
venir prop del govern els diputats
de "Socialistes de Catalunya" Ru-
dolf Guerra i Juli Busquets, el se-
nador socialista de l'Entesa Felip
Soler Sabarís, i el diputat del P.S-
.O.E. Enrique . Mugica; Guerra *í .
Soler Sabarís aconseguiren d'en-
trar a la Model i parlar amb Albert '
Boadella.

El recital de Raimon al Palau
de la Música, el dilluns nit, es
convertí en un improvisat acte de
protesta pel fet.-i se sol·licità insis-
tentment la posada .en llibertat
d'Albert Boadella. A la filà zero, hi
eren presents els diputats- sòcia- "
listes Joan Raventós i Juli Bus-
quets i el diputat comunista Jo-

"sep. Solé Barberà. €1 senador de
l'Entesa Josep Benet obrí el.reci-
tal amb un parlament en què rei-
vindicà la llibertat d'informació i,
parlant d'Albert Boadella, digué
que "en cap Estat realment de-
mocràtic ningú no hauria-gosat
dé tractár-lo com'a un.'delin-

-. qüent".
LLUÍS MORILLAS

,- \~
HORA
1 VDE

ESPANA
. REVISTA MENSUAL . " '

Tres documents v • J

sobre Catalunya
La passada setmana foren presentats tres llibres d'Edicions 62

que representen tres importants documents d'aportació a la història
de Catalunya-i molt concretament del seu ésser popular. ; • • • ' - ;

—"Historia gràfica de la Catalunya Autònoma. La pau del 14 d'a-
bril del 31 al 19 de juliol del 36" d'Edmon Valieses un nou comple-
ment a la col·lecció d'aquest autor entorn a la història recent del
nostre poble, recollida en fotografies'comentades, amb un gran va-!
lor documental i; molts cops inèdit. .

—"L'Art del menjar a Catalunya" de Manuel Vázquez Montalbán
és un llibre que va més enllà d'un manual de receptes gastronòmi-
ques de la cuina catalana i escodrinya en el fons de cada un dels
plats tradicionals de casa nostra, que es vari perdent pel funcionalis-
me actual, i que contràriament al que passa en altres països, té les
seves artels ben fonamentades en la personalitat de Catalunya, com
un art popular. EUlibre^està il·lustrat per Jordi Gumí.

-"L'Art Gòtic Català, segles XIII i XIV" d'Alexandre Girici Í il·lus-
tracions de Jordi Gurhí és una introducció a l'arquitectura gòtica als
Països Catalans, i un important document del seu desenvolupament
en els segles XIIN XIV. Segons va explicar el propi Girici^ l'art gòtic:
català, és la més important aportació del nostre poble a la cultura
universal, juntament amb la literatura dels segles XIV i XV i la pintu-
ra deí segle XX. .

x.a

i—Televisió • —
Lucas.Tanner: un mestre a
l'americana

Els darrers mesos Vespai horari
.de la sobretaula de/ diumenge —
una de les que tenen el nivell
d'audiència més popular—ha es- '
tat ocupada per mestres i peda-
gogs "made in" U.S.A.". Després
de la "Sara", la mestra rural amb
tocs sufragistes de fi.de segle, ens
ha arribat en "Lucas Tanner", que
treballa a l'escola mitjana d'una
ciutat, de l'Oest Mitjà I ha estat
un'a estrella del periodisme èspor- -
tíu. Naturalment, en "Lucas" .re-
présenta la figura d'un mestre de"
mètodes rnés o menys liberals i
progressistes, i és per això, que la
sèrie ha trigat gairebé quatre a-
'nys en arribar a T.V.E. Un mestre
que de tota manera està, .tanma-
teix,-molt lluny del professor romà
de Pietralatta que feia de protago-
nista exemplar i alhora autèntic de
"Diario de un maestro", l'esplèn-
dida sèrie produïda per la R.A.I. •

A "Lucas Tanner" el caràcter
més o menys progressiu de la sè-

¿ ríe no és més qué el vehicle que
canalitza una nova faceta dé l"'a-'
merican way of life" i ens.mostra
les excel·lències del sistema edu-
catiu nord-america, en el qual hi
ha petits defectes i problemes que
no posen mai envqüestió el siste-
ma global ni les seves institu-
cions. En uh episodi recent —el ti-
tolai "El que no sabe,-enseña"—
hom .apuntava, per exemple, la

• problemàtica dels professors nu-
meraris, és a dir, d'aquells que un
'cop han obtingut una plaça fixa ja
no es preocupen més d'investigar,
ni d'establir contacte amb els
alumnes, etc., iVenfonsen en la,

• rutina i el conformisme.'
„Els guionistes, per això, no tira-

ven gaire endavant per aquest
camí, i de. seguida practicaren la
regla universal del telefilm:'la re-
ducció del problema a un cas indi-

. vidual.i personal. En un moment
donat el mateix "Lucas" diu que
"el problema no és'el professor
numerari; el problema es dîu Le-

* vins" (que és el nom 'de l'artista
" fracassat í professor d'art que pro-
tagonitza el conflicte).-O sia, que

el probiema universal- —\a
categoria—^es redueix a a/lò més
individual: l'anècdota. A d'altres
episodis de la sèrie, evidentment,
s'ha posat en marxa una operació
similar que permet^ de des-
dramatitzar el conflicte^ ae*reduir-
Ip a uns termes merament indivi-
duals- i deshigats del context so-
cial. Això no vol dir que els autors
de la sèrie no es plantegin proble-

. mes seriosos . i indubtablement
importants (l'alcoholisme juvenil,

Teduació sexual, etc.), però sem-
- pre amb la pauta obligada de llur

reducció a termes estrictament in-
dividuals.

En aquest sentit "Lucas Tan-
ner" pretén de ser uns sèrie didàc-,
tica, i fins i tot en alguns moments
arriba a aconseguir-ho, però l'es-
pectacle, la llei "del negoci" sem-

' pre s'imposen, i per tantes neces-
sari acabar amb el desenllaç feliç i
convencional i amb la resolució
dels problemes, mentre, es mitifica
alhora la figura del professor/heroi
que s'arriba a convertir en el

, "deus ex machina" de la història^
En "Lucas" és la figura paternal,
providencialista, . dei la mateixa
manera que ho són el tinent Kojak
o el metge MarcusrWelby en al-
tres terrenys. Mestres, policies,

""metges... s'encarreguen d'alliberar
de llurs responsabilitats els caps
de família i tota la societat.

j Tot això no vol dir que "Lucas
Tanner" sigui una sèrie negativa.
En el sistema complex de missat-
ges ideològics que sol portar el te-
"lefilm nord-america, aquesta sèrie
hi presenta alguns punts positius
—especialment a un país com el
nostre, en què els mètodes re.-
presshjs han estat la constant de
tots els sistemes educatius desen-

„ volupats sota el règim franquista.
~ En un país dominat per aquests

sistemes i llurs seqüeles, fins i tot
la ben intencionada liberalitat i els
tímids apunts reformistes de "Lu-
cas Tanher"' podrien exercir una
funció positiva de cara a la major-'
nablç reestructuració de tota la
política educativa.

L'Hora Socialista/15,



Enrique Barón

, "La Federació de Partits
Socialistes va ser una experiència
molt positiva".

' "Enrique Barón és una
de les esponges més im-
portants de l'Estat espa-
nyol; ¿enteneu què vull
djr?". García.de la Riva vol
dir que en Quique Barón
és tremendament recep-
tiu, que sap escoltar. I par-.
lar. El castellà i el català,
l'alemany. Tangles i el
francès, l'italià, el gallec i
e> portuguès. De política i
de sindicalisme,, del seu
Madrid i de l'altre Madrid,
de l'Exèrcit, de la Història
recent i' de la no tan re-
cent. > -

Trenta-tres. anys d'edat,
tretze de militància activa/
dues carreres —eco-
nomista i advocat—, dipu-
tat número 3 del P.S.O.E.,
per la capital d'Espanya, i
així i tot l'home és d'un
tracte d'allò més de tu a
tu. Ho vam poder compro-
var ; en la conversa que
vam tenir durant el Con-
grés del P.S.C., al qual ha-
via estat invitat en repre-
sentació del P.S.O.E.

— Diuen que ets un dels pocs
madrilenys de soca-rel que ente-
neu el fet nacional català...

— Per començar, de soca-reF
gens. El poble de Madrid és fill
del desarrelament. Quasi tots
els madrilenys d'avui ho són de
segona o primera generació^
com jo mateix. D'altra banda,
encara que és veritat que allà la ,
gent no hi sent el fet de les na-
cionalistats en profunditat, '
també és cert que no té cap
gran dificultat per a entendre'!,
si es fa amb un plantejament fe-
deratiu.

Hi ha dos Madrids

. — ; Doncs vist des d'áquí, real- '
ment... "

— El que passa és que hi ha
dos Madrids. I quan es parla de
la meva ciutat a Catalunya o al-
País Basc, els dos Madrids es
confonen. A la capital d'Espa-
nya hi ha un cinturó indutrial:"
que ha crescut d'una manera .
extraordinària; hi existeix un
poble L una classe treballadora.
Aquest és er meu Madird. L'al-
tre ós el del poder centralista, el
del funcionari tradicional, el
que és fruit de l'acord entre l'o-,
ligarquia agrària castellana i an-
dalusa i les burgesies perifèri-
ques. És el Madrid reaccionari,
que té les arrels al segle passat.

— ¿Com altres grans capitals?
— No* Barcelona o París, o

Milà han sofert un procés histò-
ric que respon lògicament a de-
terminades raons econòmiques
i geogràfiques. La meva cjutat.

"A més de quadres, la F.P.S. yà aportaf al P.S.OJE. el reconeixement de la realitat '*.
plurínecional d'Espanya". ' _ J ? r v " ~ r"

en canvi, no.-Avui Madrid-no
seria res més que un poble cas-
tellà qualsevol si no fos per la
capitalitat, que li ha donat la
raó de ser. . ,
- — Quan vas entrar de ple a la,

militància? -
. — L'any 65, després de dos

anys d'estada a Franca per mo-
tiu d'estudis. Vaig ingressar a la
Unió Sindical Obrera. Hi vaig
ocupar diverses, responsabili-
tats i, del 70 al 73, en vaig for-
mar part del Secretariat Confe-
derai. Aquest any alguns pro-
fessionals vinculats a la U.S.O.
vàrem posa en marxa uns clubs
de reflexió, que van acabar do-
nant lloc a la Reconstrucción
Socialista. , \- .

Dictadura igual a aïllament

. — ¿Era l'alternativa-al P;S.O.
E.? X V< - • . "

— No exactament. La dicta-
dura franquista va portar, a més.
d'una repressió ferotge, un aï-
llament, un fraccionament dels '
militants socialistes. No vam
néixer com a anti-quelcom,
com a alternativa a alguna co-
sa, sinó dins d'un procés de
construcció d'una gran organit-

1 zació socialista. A més, alesho-
res, hi havia certes coses que
ens separaven dels companys
del P.S.O.E., coses que aquest, -
avui, ja ha assumit. Em referei-
xo al reconeixement, a fons, de
la realitat plurinacional de l'Es-
tat espanyol, al caràcter auto-
gestionari de la nostra línia, i.a
la pràctica de ¡'autonomia sindi-
cal..En aquest sentit cal dir que.
les aportacions de la Federació
de Partits Socialistes .foren
molt valuoses per al moviment

socialista en general, i per al
. P.S.O.E. en concret. ,

— Què hi vau aportar, tu i els ,
" teus,^al P.S.O.E.? , - - , > . .-.

*. / ~ Molts'\ quadres .polítics,
que són tan necessaris quan es ;
passa 'd'una organització clan--
destina a una de masses. Al

XP.S.O.E., hi ha una vertadera,
fam de quadres, perquè la feina
a fer és molta feina. Però no no- v

més això. .El nostre ingrés al
Partit Socialista Obrer Espa- .
nyol vá contribuir al fet que '*
aquest refelctís en la seva es- .
tructura orgànica' allò que en .
teoria ja havia assumit, és a dir,
la superació de l'organització
centralitzada del partit... En t
aquest sentit, el pacte d'abril
que vau aconseguir a, Catalu- *
nya entre el P.S.C, i la Federa-
ció Catalana del P.S.O,E. va re- '.
presentar un nou pas, decisiu,
històric. I al camp sindical hi
varri aportar la concepció. del

.moviment socialista com un
conjunt, al qual no participa no-
més el partit, sinó també el sin-
dicat i totes les organitzacions
de masses/

— ¿Enyores la Federació de
Partits Socialistes? , • ' ;

— La nostra Situació dins del
P.S.O.E. és de_ completa nor-
malitat, de la mateixa manera
que va ser-ho el procés d'inte-
gració que vam protagonitzar la

* Convergència Socialista de Ma-
drid. Però estic convençut que -
la F.P.S. va ser una experiència
positiva de veritat, pel que fa:a
la teorització, la reflexió que
vam estar portant. Perquè el fet
és,que, orgànicament, la F.P.S.
no va arribar a existir mai. Al
seu interior hi havia una sèrie
d'organitzacions socialistes de- .

bils, que en diferents -moments
van portar la veu cantant, i que
tenien necessitat de'la F,. P.S.
com a plataforma de llança-
ment, com a cobertora. I llavors
passava que pretenien una es-
tructura encara més .centralista
que la que el P.S.O.E, mantenia
aleshores. A, més, a la Conver-
gència Socialista de Madrid ens
vam adonar que, vist l'impetuós
avanç del reformisme d'en Sua-
rez, l'única alternativa era refor-
çar la unitat del socialisme,
«onvertint-lo en la gran alterna-
tiva de l'esquerra. Llavors va ser
quan la F.P.S. va començar-se
a trencar definitivament.

Reconstrucció Socialista.

- — Es una història curta, la de
la F.P.S. v; v : ' • * ' - , . - .
, — Però intensa. Si retroce-
dim fins als ahteceantecedènts,
i vista la cosa des de Madrid, la
primera data que caldria desta-
car seria el desembre del 73,
quan es constituí Reconstruc-
ción Socialista, que al cap del
temps aconseguiria uña. cèrta
implantació a Madrid, Astúries,
Andalusia, Aragó i una mica a
Catalunya (Rafael Madueño,
Elies López, Juli Morera, etc.).
El juny del 74 es va fer la prime-,
ra reunió de Ja Conferencia So-
cialista Ibérica, • per iniciativa,
del P.S.O.E., que se'n retirà el
març del 75, i així aleshores«
quedà configurada per Recons-
trucción Socialista de. Catalu-
nya —precedent fonamental del
P.S.C.—, Partido Socialista Ga-
llego, Eusko Socialista i els va-
lencians. :. ^:

•<—. Per la seva banda el P.S.P.
dé Tierno,va muntar là Confede-

"No s'ha de confondre el. poble,
madrileny amb ^oligarquia ',
centralista". ,,. , x >, - ' ̂ -.

.ración Socialista, de la.qua.ídes-
- prés es va retirar... ..., -;'.

—: Exacte. Les'altrès organit-
zacions van venir amb nosaltes
i vam celebrar junts, el juny del
76. les jornades constituents de
la F.P.S. Així s'incorporaren á la."
nostra àrea socialista els partits
d'Andalusia i Aragó, més petits
nuclis- regionals i, poc després,
els companys de les Illes. T
Abans, el desembre del 75. ja
s'havia format Convergència ,

'f Socialista de Madrid, i, dins der
marc de la F.P.S., Reconstruc-

., ción es.va anar integrant als di-
ferents partits de regió o nacio-
nalitat. ' ' "' "'

— I el novembre del 76,-coin-,
cidint amb el Congrés Constituent
del;P.S.C., la gran crisi interna... .

—_ Bàsicament hi havia dues -.
alternatives opasades a l'inte-
rior de la F.P.S, D'una banda

- Madrid í Catalunya, favorables „
a la unitat socialista, que incor-
poraven les nostres aportacions
específiques". De l'altra. Anda-

• lusia i el que és avui Unitat So-
. _ cialista del País Valencià, l'uni- :

ca, línia del quals era la de dir
blanc quan el P.S.O.E. deia ne-
gre. A partir d'aleshores ".es va

, iniciar un procés que encara no
s'ha completat, que va cap a la

•; unitat socialista i que dóna re-
sultats diferents "a cada zona.

"Les Corts i el Guerra ;

— Parlem dol present: " les
Corts... . , . - " - ,; Í '/:•;''•^ *.

„—- L'estratègica de laHI.C.D.
de Suárez sempre ha estat la
d'ignorar el resultat.de les elec-
cions del 15 de juny. Després
d'una contraofensiva democrà-
tica, ara la U.C.D. torna a trac-
tar de governar com abans,
d'esquena al dictamen de les -
urnes. - _ - - _ : - ; ^ ,,, -\; i •*

— Alfonso-Guerra...
'-- — El fet que fos ell qui llegís
l'altre dia a Sevilla el Manifest
autonòmic d'Andalusia, davant
de mig milió de persones, de-

'mostra fins a quin punt el P.S.
- O.E. ha aassumit 4a qüestió de
les autonomies. / C~~\ ,

— L'ordre públic..-." - ;*: ̂  ' ""•
-'— Es importantíssim, T és
greu que estigui a les mans de
persones que provenen .de la
Dictadura. - Cal , buscar una
transformació de les Forces
d'Ordre Públic, posar-lés al ser-
vei de la democràcia, fer-les de-,
pendre dels Governs autònoms,,
allà on n'hi hagi, que sabran
dirigir-les amb més seny que
des de Madrid; només cal veure
el cas de Canàries... /; ' •

—/ L'exèrcit..:. '- " . * " " > ~- -;
— L'esquerra haurà de fer

moltes reconsiderations sobre
. aquest tema. Jo el veig amb
una submissió clara a la consti-
tució i al Govern constitucional.

*• Tant de bo ho vegem tots.
: i JOANTUDEtA r
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