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EDITORIAL
Al llarg de la setmana, el nom de la nostra ce-

vista ha saltat a les planes de gairebé tots els
.diaris de Barcelona i algurrde Madrid. L'espurna,
informativa que ha provocat el fenomen ha sigut

• l'entrevista que, al número 6 de L'HORA SOCIA--
} LISTA, fèiem al senador "de l'Entesa dels Cata-
' lans Josep Benet i en la qual qüestionava la polí-
tica seguida en la conquesta de la preautonomia,

.del nostre país- A algunes de les cròniques .dels
diferents, mitjans de comunicació glossant
aquestes declaracions, s'ha considerat la nostra
revista com a portaveu del Partit Socialista de"
' Catalunya. Davant aquest,fet, el consell de re-
.^dacció vol fer els següents aclariments.
V J/.WORA SOCIALISTA és una~reyista que, en-

,-cara 'que editada pel P.S.C., no é¿ el*portaveu
oficial d'aquest partit, sinó una revista que inten-

¿ta, des d'una òptica socialista; reflectir tots els
temes de l'actualitat política, tant generar com
laboral; urbana, cultural, etc. Això no vol dir'que

som

no hi tinguin lloc declaracions i preses da posició
polítiques del P.S.C, als diferents nivells dej'ac-
ció.política, però quan això-és així venen signa-

^ des explícitament per representants de partit al
,-f-nivelJ corresponent. • *• " . - >
'.J - El gruix de la informació'de L'HORA SOCIA-
, LISTA —reportatges, .entrevistes, articles diver-
sos, etc-rr responen 7únicament a l'esforç i a la
; voluntat periodística d'aquesta reda'cció, lé pau-
ta de treball.de la qual, à més de la'seva condició
de socialista, és aportar al lector el màxim d'ele-

, ments d'informació, sovint contradictoris com
correspon a la diversitat d'òptiques, però sempre
útils per a assolir un coneixement més just i
aproximat de la realitat-i sempre respectables
per als qui „creiem en la llibertat d'expressió. €s
aquest el marc en el qual s'insereix l'entrevistà
que ha.causat tan d'enrenou en els medis pòlí-

" tics del nostre país. . ,- * . . .
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t'HdKA,POLITICA

S'ha í consumat el que es preveia

L'Assemblea de Parlamentaris, "hivernada//

"Hivernada" és el terme que s'ha escollit en els
medis periodístics pera anomenar l'acord respecte a
l'Assemblea de Parlamentaris. En la reunió cel.lebra-
da el 4 de gener al Palau de la Generalitat s/arribava
a un redactat que incloïa els dos següents punts:

—L'Assemblea de Parla-"
menfaris es va proposar, en la
seva reunió constitutiva del 25
de juny del 77, els objectius
del restabliment de la Genera-
litat, del retorn del President
Tarradellas, de l'amnistia i, de
l'elaboració del projecte de
l'Estatut d'Autonomia. La con-
secució dels tres primers ob-
jectius, i per tant l'existència
d'un govern a Catalunya, ha

creat una nova situació políti-
ca, amb uns objectius propis
que han de constituir el seu
treball.sense intervencions no
representatives de ja Generali-
tat. Aquests objectius són la
consolidació de la Generalitat i
la seva incidència real i eficaç
en el país. Aquesta tasca hau-
rà de ser completada per una
intervenció dels representants
catalans en l'elaboració de la

Constitució espanyola de~cara,
entre d'altres coses, a possibi-
litar un Estatut de Catalunya
adequat per a Catalunya.

Donada aquesta situació,
els partits i les coalicions que
suscriuen adopten l'acord de
no reunir l'Assemblea de Par-
lamentaris fins que la Consti-
tució de T Estat no ho determi-
ni,; en cas d'aprovament de
.l'actual projecte i d'acord amb
el que aquesta especifiqui.

—El President, d'acord amb
el Consell Executiu de la Gene-
ralitat, exercirà, en la forma
que es determiní, la funció
d'informació i consulta als se-

Declaració programàtica del Consell Executiu
El dia 9 d'aquest nou any 1978, el Consell

Executiu de la Generalitatjdonava a conèixer el.
seu programa d'acció política. En una roda de
premsa en què per primer cop la veu cantant
no la portava el President Tarradellas sinó el
socialista Joan Reventós, es repassaven els
punts més importants del que serà la política
que farà o voldrà fer la.Generalitat f ins que s'a-
provi l'Estatut. Prodríem dir quo és una decla-
ració d'intencions que esperaconvertir-se en
realitat. Esperem que aquesta declaració de
govern no sigui solament això, una declaració
d'intencions, sinó una antesala als fets que
permetin començar a resoldre els problemes
que té plantejats Catalunya avui, sense haver
d'esperar l'aprovament definitiu de l'Estatut.

Les comissions de trapas de serveis, i de mo-
ment tot fa pensar el contrari, són les respon-
sables de què Catalunya comenci a recuperar
el temos perdut sense esperar a què s'aprovi
T Estatut, la qual cosa —com avançàvem en el
número anterior-pot ajornar-se fins a finals
d'aquest any.

Aquesta és la declaració d'objectius que, en
boca d'en Josep Maria Bricall, passà a formar
part dels documents històrics catalans el pro-
passat dilluns. Per un consell d'unitat catalana
que està a l'espera de les seves atribucions de
govern, cal considerar aquesta declaració com
força positiva. Esperem que els objectius s'as-
soleixin. „ . .

I. El Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, reu-
nit sota la presidència de l'Ho-

.norable Senyor Josep Tar-
radellas, en el moment
d'acreçar-se per primera vega-
da deprés del seu restabliment
al poble de Catalunya per tal
d'exposar els seus objectius
in mediats, vol reafirmar de for-
ma expîfcita i inequívoca la se-
va ferma voluntat de bastir la
Generalitat al servei i amb el
propòsit d'impulsar el redreça-
ment nacional del nostre país.

• El Consell Executiu afirma
que la Generalitat ha estat, és i
serà una Generalitat al-servei
de tots els ciutadans .de
Catalunya, de totes les comar-
ques i pobles, de tots aquells*
que amb llur treball estan
construint Catalunya. Demana
a tots els catalans, homes i do-
nes^ que donin, suport a les
nostres institucions per tal
d'assolir una Generalitat con-
solidada al serveu del nostre
país, i fer una Catalunya soli-
dària amb tots els ciutadans i
pobles d'Espanya;

. II. Amb aquesta finalitat i
' atenent la necessitat del més
ampli consens per a recobrar
una Generalitat plena, el pri-
mer Consell Executiu de la Ge-
neralitat restaurada es un Con-
sell d'Unitat Catalana que, d'a-
cord amb la voluntat democrà-
ticament expressada pel nos-
tre poble, es proposa aplegar
totes les col·laboracions j rea-

, litzar, en aquesta situació pro-
visional, un programa d'actua-
ció a partir dels. següents ob-
jectius:

a) Assolir un Estatut d'Au-
tonomia per a Catalunya que
estructuri el nostre autogovern
i que doti a la Generalitat dels
poders, competències i recur-
sos que facin possible el seu
funcionament.

El-restabliment de la Gene-
ralitat té avui encara un caràc-
ter provisional i incomplet. Cal
treballar per a assolir el seu ple
i. normal funcionament, cosa
que només podrà ésser possi-
ble a prtir de la promulgació
d'un Estatut d'Autonomia en el
marc de la Constitució espa-

nyola. En aquest sentit, la Ge-
neralitat pendra la iniciativa
per tal que els diputats i sena-

. dors per Catalunya elaborin,
d'acord amb la Constitució, la
carta de la nostra autonomia,
adequant la Generalitat histò-;
rica a les noves necessitats del

. moment actual. : I per això,
també cal remarcar que acon-
seguir un text -constitucional
que faci possible un Estatut
d'Autonomia adequat a les ne-
cessitats i les aspiracions del
nostre poble, constitueix un
dels objectius prioritaris de
Catalunya en l'actual moment

^ polític.
b) La Generalitat de

• Catalunya es proposa treballar
-per tal de consolidar la vida
política de Catalunya, garantia
indispensable per a la validesa

. i l'eficàcia de l'autonomia futu-
ra. Els nous Ajuntaments de-
mocràtics han d'ésser un-su-
port fonamental per a la Gene-
ralitat i per a impulsat tot el
procés autonòmic. El Consell
Executiu de la Generalitat es
proposa cercar amb ells la més

. àmplia i estreta col·laboració
' per tal de fer possible ¿in con^
sens democràtic sòlid i u'n go-
vern municipal eficaç.

c) El Consell Executiu de la
Generalitat es proposa impul-
sar la reconstrucció cultufal de
Catalunya i garantir l'oficialitat

.de la llengua catalana, junta-
. ment amb la castellana, com a
un.dels camins per a la norma-
litat del nostre poble, superant

; així el període de persecució
que hem patit. .:••.:. ;

í d) En el context de l'aguda
crisi econòmica que travessa

. la nostra societat, la Generali-
tat es proposa afrontar-ne les
múltiples rèpercusíons: atur
obrer creixent i carestia de la
vida; greus dificultats empre-
sarials; situació d'abandó de la
pagesia; ensenyament defi-
cient i incomplet; sanitat i as-
sistència sociali deficitàries; "

. obrés públiques que no reso-
len les insuficiències d'infras-
tructura i equipaments cbl·lec- ,
tius. La Generalitat ha de dis-
posar d'aquells mecanismes
que el document signat a la

Moncloa establia per a redre-
çar la situació de crisi, en el
que fa referència a Catalunya, i \
ha d'ésser l'intrument que ací
posi en funcionament els me-
canismes necessaris per-a mi-
llorar les nostres estructures
agràrjes, industrials i comer-
cials i superar la crisLLa Gene-
ralitat ha de poder intervenir}
ja avui, en la resolució dels

' problemes que té plantejats la
nostra societat, eri el camí d'u-
nes condicions de vida digna
en una societat equilibrada,
/ e ) El Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya con-
sidera una tasca prioritària
l'activació del traspàs de ser-
veis, i, per tant, impulsarà
enèrgicament el treball de les
Comissions de traspassos. De
l'èxit i rapidesa de llur actuació
dependrà que la Generalitat
pugui comptar... amb atribu-
cions i recursos suficients per
tal d'afrontar la situació actual
i exercir una acció de govern.

-D'altra banda, una lentitud'en
\ els traspassos de serveis po-

dria posar en perill el consens
ampli i consistent, que avui
existeix, per a la consolidació
de la democràcia i l'autonomia
política. Per això, el Consell de
la Generalitat espera que el
Govern. d'Espanya actuï eh ei
sentit d'accelerar el màxim els
traspassos. I confia en l'esforç
col·lectiu de totes les forces
polítiques i socials a Catalu-
nya per tal de garantir el su-/
port a les institucions dé la Ge-
neralitat fins a l'obtenció de
l'Estatut d'Autonomia, y

Ml. El Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya es
proposa, doncs, construir un
poder capaç de ser l'eina efi-
caç per a la intervenció de tots
els ciutadans de Catalunya en
la resolució dels problemes
que els afecten. Aquesta és
una tasca de tots. Per això el
Consell Executiu de la Genera-
litat de Catalunya crida a la
participació activa de tots els
ciutadans per a portar à terme
la represa nacional de Catalu-
nya i la consolidació de la de-,
mocràcia i l'autonomia.

nadors i diputats de Catalu-
nya -pel que fa referència als

\treballs de la Generalitat.
Igualment, per la via que s'es-

' tableixi, els Parlamentaris de
"Catalunya informaran al, Presi-

dent de la seva intervenció en ~
.els treballs parlamentaris, i en
particular, de totò allò que faci .
referència a l'elaboració de lá
Constitució de l'Èstat i de l'Es-
tatut d'Autonomia, de tal ma-
nera que la col·laboració estre-
ta entre, la Generalitat i els
Parlamentaris faci possible el-
més ampli acord sobre la pro-

..--; posta de l'Estatut i la seva de-1 .
fensa a les Corts., . . '•-

Aquest acord venia signat
. per totes les forces amb,repre-

sentació parlamentària.
Més o menys és el que is

venia preveient en els darrers
dies de la negociació. La línia
editorial'defensada per aques-
ta'revista —com es pot seguir
en els darrers números— ha
estat en tot moment de defen-
sar la importància de l'Assem-
blea de Parlamentaris i la ne-
cessitat de la seva pervivència

. com a institució que havia de
protagonitzar el procés d'ela- -
boració de l'Estatut així com
ser l'eix de la unitat d'acció,
dels catalans cara a la discusió

" de la qüestió de les autono-
mies en la Constitució.

La política parlamentària ve .
representada pel pacte entre
les diferents, opinions. En

.aquesta qüestió conrrse sabia -
es contraposava-ia postura del

President, partidari de no reco-,
néixer aquell paper a l'Assem-
blea de Parlamentaris, i la dels
socialistes que" n'eren decidits,
defensors. Entorn aquest punt,

- havien près postura la resta de
partits .polítics que després

signarien l'acord. Els partits de
dreta abonant la proposada
desaparició de l'Assemblea i el
PSUC mostrant-se contrari a
aquesta opció però estant dis-
posat a acceptar-la per raó
d'un , estrany, concepte de la

•unitat. ' . - ,
. L'estira i arronsa a l'entorn
d'aquesta qüestió va ser el que
durant uns dies va aturar el
procés normal de funciona-
ment'dels òrgans de la Gene-
ralitat. -Fins que no s'arribés a
un acord en aquest tema, el
President no volia convocar el
Consell Executiu. Els socialis-
tes, d'altra part, proposaven
una convocatòria de l'Assem-
blea de Parlamentaris, perquè,
en sessió plenària, cadascú vo-
tés el que creies més conve-
nient. Là dreta, en la perspecti-
va de restar en evidència la
fragilitat de les seves afirma-

, cions nacionalistes, no accep-
tava aquesta possibilitat.
,. L'acord era necessari i a la fi

s'aconseguí. - • '
I l'acord no és de molt el

que^defensaven els socialistes.
Si més nò,~però, s'ha aconse-
guit tenir l'Assemblea de Par-
lamenaris com un instrument
que en qualsevol moment pot
tornar a recuperar el seu pro-
tagonisme. Està allí, hivernada
fins que hagi d'elaborar un Es-
tatut les posibilitáis del qual ja
no podrà defensar prèviament
a Madrid, corri a tal però sem-
pre à,mà del poble de Catalu-
nya si aquest creu que, en un
determinat »moment,, cal
convocar-la. •

La política parlamentària és
"així i'com a tal s'ha d'acceptar.

Fins aviat. Assemblea de"
Parlamentaris. ~~~

Joan Revenios, president de la comissió permanent de la hivernada
Assemblea de Parlamentaris, fo(ji la veu.de la Generalitat. % - .
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Quan ja hi ha programa de govern català

La Model: esclatanovamet

L'HORA POLÍTICA

.. La setmana que va per, l'Hora Socialista, dels dies.
7_al .14 de.desembre inclou un text important: la de-
claració d'objectius del Consell Executiu de la Gene-
ralitat de Catalunya. El text que reproduïm en una al-
tra part d'aquest número reflecteix clarament quines
són les prioritats bàsiques def que ha de ser l'autogo-
vern català. , - ;

, Aquesta declaració d'inten-
cions, que 'inclou els temes
més importants de_ la política
catalana en els proper«.dies,
comença i clou amb una crida
a la participació activa de tots
els ciutadans catalans en el re-
dreçament del nostre país.J és
cért> l'única forma .de redreçar
Catalunya és que tots els catar
lans assumeixin i defensin les
propostes dels seus represen-
tants polítics.

També en el tema de la Ge-
neralitat cal destacar la conge-
lació de l'Assemblea de Parla-
mentaris. Amb aquesta acció,
fruit de l'acord entre totes les
forces parlamentàries, es cloïa,
al meu entendre negativa-
ment, el contenciós establert a
entorn de les funcions de l'or-
ganisme que ha intervingut
decissivament en la consecu-
ció de la poca o molta cosa
que avui tenim els catalans,

Els reis catalans n'han por-
tat una de freda i una de calen-_
ta. Una, de freda —i la paraula
ja n'és exponent—, la hiverna-,
ciò de l'Assemblea de Parla-
mentaris i una de- calenta, la
força interessant declaració
d'objectius de la Generalitat.

Unes declaracions del sena-
dor'Benet a aquesta revista
sobre aquest tema han aixecat
molta polseguera. -,^

La Pasqua Militar.

El dia dexreis és també la
Pasqua Militar, és a dir, un dia
en .què l'exèrcit espanyol fa
una mica de repàs a la seva

actuació, durant un any. És la
fèsta dels militars. A Barcelona
l'acte tradicional de recepció

•fou presidit pel tinent general
Francesc Coloma Gallegos.

,; Aquest, en la seva intervenció,.
i després fer al·lusió a la ne-
cessitat de què l'exèrcit sigui
apolític, acabà donant els vis-
ques de tots a l'Exèrcit, el.Rei i
Espanya.-No feu referència a
Catalunya. En el" tema militar
hem de congratular-nos de ja
s'hagi posat en marxa la nor-
mativa ;que comentàvem la
setmana passada respecte els,
objectors de" consciència. -Els",
primers que ho han-demanat

' s'han acollit ja a aquelles nor-.
. mes, que —recordem ho— dei-

~~' xaven aquest tema en suspens?
fins l'aprovació definitiva de la
Constitució. Enhorabona i a
esperar que la Constitució de-
finejxi quelcom amb seny,1

I el tercer tema que involu-
.. era els militars, aquesta set-

manades l'assupmte de l'Al-
bert - Boadella. Com - ens
temíem; el festival prò-llibertat,

'd'expressió que s'havia orga-
nitzat pel dia 7 no es va poder

\ celebrar. .L'argument que es
donada ser què s'havia dema-
nat el permís massa fard. Ja hi
ha nova data fixada per d'aquí
dos caps de setmana. Mentre,
el directordels Joglars segueix

• a la Model: i , '

La Model urgeix
solucions

I ho diem molt seriosament;
Tant seriosament que quan els

••^•BPM**'-'-- •• • • • *£wL*<i '-*nm
' I • -ïM ¿*M*- ^^¿¿t*^ ceM^^CÇ £ j^XficuA^

• • Q^^ L^r<xM~t-*& A*** ' ,
~^ , ¿¿¿¿j*. :.v*r**W*j&. • ; : ;

senadors Solé Sabar.ís i Porta-
bella estaven dins fent l'infor-
me per a la comissió del Senat .
van haver-de sortir perquè la.

"' tensió tornava a pujar extraor-
dinàriament. La presó de Bar-
celona els darrers dies estava
ocupada, pels, presos, però
ocupada en el sentît'de ser-ne
els amos. Els funcionaris de la

. , Model havien passat de ser re-
" presors violents,dels presos a.

ser simples ; espectadors del.
., que succeix a l'interior. Ets
- presos sortien de les cel·les

quan volien í s'estava covant
un ambient que havia d'escla-
tar en qualsevol moment. I tor-
nà a esclatar el dimarts quan
tancàrem aquesta revista.

Les solucions són urgents,
han de ser establertes en
qüestió de dies i, encara que
es vulgui, no poden tancar el
ulls davant aquesta situació.
Voldria" equivocar-me, però «

J aquesta és una d'aquelles si- .

tuacions en què es veu venir
que dies més tard s'haurà de
comentar ¿jue s'han perdut vi-
des humanes per no tallar a
temps un problema. I les coses
estan així. '

Primera reunió
PSC-PSOE

'Després de la_primera ses-
sió del Consell del PSC que —
com ja havíem dit— s'ha de
convertir en un veritable òrgan
de direcció d'aquest ' partit,^
menjant terreny al Secretariat,
es reuní el comitè d'enllaç en-
tre el Partit Socialista de
Catalunya i la Federació Socia-
lista Catalana del PSOE-com
s'acordà en els congressos
d'ambdós, partits. Insistim-hi:
reunions importants per al so-
cialißme català.

FRANCESC BAIGES

La G enera I i tat es declara
Abril Martorell no va venir a

'Barcelona com s'esperava. En
.* cercles propers a lá Generali-
tat s'especulava que el "propi
1 President estava interessat en
" aplaçar aquest viatge;,perquè

així disposava d'uns dies més
-per a liquidar el tema de l'As- • -
semblea de Parlamentaris,
amb la força moral que li do-

~nava advertir els - consellers
que estaven 'paralitzats els
traspassos de serveis a la Ge-

, rieralitat en espera d'aquest
-' contenciós. Fps com fos, el
: vice-president segon per a As-

• sumpf.es Polítics, que pensava
7 venir,a la nostra ciutat, mal-
-;grat que tot el Govern es tro-
; bava en període de vacances,
•';- va deixar el tema per a una al-
f tra setmana i, el que és cert és*

que a Tarradellas li va sortir bé
la seva jugada d'escacs, que ni -

j un Spasky se la salta.'
Només li resultà replicaire

Josep Benet, quLdes d'aques-'
^ tes mateixes pàgines ̂  deixà .

anar la seva perorata i s'orga-
nitzà la de Déu és Crist. Tant-
mateix, el- President encaixa
com si res i ni tan sols contes-
tà, com informà el flamant
equip de premsa deJa Genera-
litat, amb Faulí al davant. ~

'- PefPalau es veigueren và-
ries "Hores" aquesta setmana,
també el President tingué, la
seva, però, segons una font
ben informada, Tarradellas-
semblà interessar-se més per
l'article sobre la. legalització
del "porro". "Porro", sense ac-
cent a la o/què si es tractés de
legalitzar el "porró", tan entra-
nyable i arrelat al país, la sang
podia haver arribat al riu. Bro-
mes a part, Faulí està impo-
"sañt un nou aire a la premsa.
Segons rumors, el nou cap de
premsa demanà informes a al-
guns periodistes polítics sobre
la gent que trobaria al departa-
ment de premsa. • Faulí havia
^sentit dir,- qua, al costat d'ex-
cel·lents professionals del pe-

t riodisme i eficients buròcrates,
hi havia dubtosos personatges,
fins i tot algun ^militant de.
l'extrema-dreta, als qui Sama-
ranch havia donat aixopluc. En

, realitat, el tal "fuerzanovista"
havia aconseguit el trellat a un
altre departament feia vàries
setmanes. - ,- - •
' Per últim, cal assenyalar

,que, finalment, hi hagué decla-
ració programàtica del primer

^govern de la Generalitat provi-
sional. Només existiren petites"
matitzacions a l'esborrany pre-
sentat pels socialistes. Preci-
sament fou Joan Reventós qui
presidí la roda. de premsa que
va seguir al Consell i en la qual
el President disculpà la seva
absència per haver d'atendre
unes audiències. Alguns ob-
servadors polítics van donar al
fet un especial relleu, perquè,
després de la disparitat de cri-
teris entre socialistes i Tar-
radellas sobre l'Assemblea i

-. l'entrevista apareguda en

aquesta publicació —sobre la
qual també hi ha qui ha vist
estranyes maniobres pesecis-
tes, quan Fuñica cosa que
existia era un interessant tre-
ball periodístic—, semblava
que el •president hauria volgut
donar idea d'unitat i de supe-
ració del problema. Idea unità-
ria també present en el mani-
fest programàtic, en la línia
que ja preveiem en aquest
"Xiu-xiu", és a dir, línies d'ac-
tuació de ja Generalitat fins
l'Estatut, acte de fe sobre allò
que aquest representarà pera
la consolidació de la democrà-

, eia i el resorgimentde Catalu-
nya. Hi va haver també al·lu-
sions al Pacte de la Moncloa i
reivindicació de la Generalitat
per a la resolució dels proble-
mes que^avui té plantejats la
nostra societat. Els. objectius
del primer govern són avui una
afirmació i un repte.

MÀRIUS CAROL

.Aquesta setmana, la secció
de pre-notícies ha fet un esforç
informatiu esgotador, per tal
d'aconseguir x saber què han
deixat els Reis al balcó dels
personatges importants de la
política catalana. Consti que
diem "importants" per a
distingir-los dels altres, no pas
per altra cosa. . .,'..;'•';...

; TARRADELLAS: Un joc de
corbates i bufandes "congela-
des", barrejats hàbilment els
colors del Barça, Español, Sant
Andreu Girona, Madrid, Perpi-
nyà, Saint Martin le Beau.

SENTÍS: Un armari ple de
jaquetes de tots els colors;
amb una gama més variada
que l'anterior.̂  També un nou
aparell electrònic, el
"Changing-Jaquetihg", amb el
qual s'aconsegueixen veloci-
tats increïbles.

REVENTÓS: Una Gramàti-
ca' de la Lengua Castellana i
les obres completes de Miguel
de Cervantes y Saavedra per-
què, d'ara en endavant, no di-
gui més aquelles coses de "a
más a más , "esparcir la nie-
bla", i allò de "ara si que esta-
mus apañadus". ;.-.

GUTIÉRREZ (El Cuti, no el
Mellado): Tres-centes entra-
des per a la projecció del pro-
'grama de cine "Barbas y
psucsurros*" i "Sonrisas tur-
cas".

PUJOL: Una nina que canta
el Virolai, juga a tenis, parla
set idiomes, la domina molt bé
amb (a mà dreta.i que, a més a
més, sap^dir "Sí, senyor Presi-
dent" i "És català tot el qui viu
i treballa a Catalunya i és de
Convergència Democràtica".

TRIGINER: Unes vacances
gratis a Las Vegas i una col-
lecció .sencera de les pel·lícu-
les . de Chariot i de rWoody
Alien, a veure si "lê entrarei
gusanillo en el cuerpo".

BENET: Un equip de juga-
dor de rugbi.

SOCÍAS: El long play "Jo
sóc alcalde perquè el món em
va fer així" i un "ürbis" amb les
peces barrejades per a cons-
truir una gran ciutat.

SERRA: El mateix "urbis",
però sense peces. I, d'altra
banda, un troç de carbó i un
"no me olvides" embolicats en
un exemplar del n.° 6 de l'Hora
Socialista.

FOLCH I : Un sac de cues de
pansa per a recuperar la me-
mòria.

ROIG: Una aixada i una fai-
xa, un disc amb la cançó "Ay
bo, ay bo, al campo a trabajar"
i una miniatura del Pep Jai per
a la tauleta de nit.

P! I SUNYER: Píndules con-
tra l'insomni que li produeix \a
Marta Mata.

. . ESPASA contigo tío: Una
veïneta per a jugar a metges.

CODINA: Una jaqueta anti-
bala per si prosperen els sindi-
cats grocs que propicia la
UCD.

RAHOLA: Un disc gravat
pel President amb la famosa
cançó "Ra'hpoola, te quie-
rooo".
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Nova data pel festival pro-Boadella: 21 de gener

Allò que tal vegada
,- - -. ' ' - • ' '• éí *

s'esdevindrà

- Dissabte passat s'havia de
cel·lebrar una important mostra
artística al Poble Espanyol de
Montjuïc, en solidaridat amb Al-
bert Boadella, membre del grup
teatral "Els Joglars" que encara
resta tancat a la presó Model de
Barcelona. "L'hora socialista" ha
informat i comentat a bastament
d'aquest nou cas de manca'de lli-
s'Jia posat al costat de tots
aquells que utilitzen el seu art per

, fer conèixer allò que pensen, s'ha
manifestat en contra de tot allò
que suposi manca de llibertat i
sentit de privilegi".

Els qui també ho entenen així,
perquè la; mida els ha afectat de
forma molt directe, és l'Assem-
blea Permanent de l'Espectacle
que, com hem dit, havia preparat
pel dissabte dia 7, un gran festival
artístic en el que hi havien de par-
ticipar una bona colla de-profes-
sionals del teatre, de la música,
de la dança,.de l'animació... de
tots els sectors de l'espectacle
barceloní. '

L'objectiu era crear una encara
més gran sensibilització davant
del cas de l'Albert Boadella, i da-
vant de qualsevol cas en què la
llibertat d'expressió en surti mal
parada. Una segona finalitat era

la de recollir fons econòmics per
la caixa de resistència de l'As-
semblea. Alguns representants
d'aquest grup ens havien dit un
parell de dies abans del festival:

—Tot el Poble Espanyol serà
ocupat per gent del teatre, de la

, música i de l'art, que oferiran cer-
caviles, fires, mims, titelles, repre-
sentacions, recitals i altres activi-
tats "que dinamitzin aquesta mos-
tra col·lectiva del món de l'espec-
tacle i de la cultura. Donat el ca-
ràcter d'aquesta manifestació, a
part de l'interès propi dels actes
programats, esperem que aques-
ta mostra es converteixi en una
activa solidaritat de tots eís sec-
tors ciutadans que des de l'inici
de la lluita, han abonat les dife-

, rents accions, pronunciantrse en
favor de la llibertat d'expressió.

Això és el que ens deien. Es
" allò que tal vegada es podia haver

esdevingut i que potser encara
s'esdevindrà.'Perquè el govern ci-
vil de Barcelona, utilitzant vells
mètodes franquistes, a .darrera
hora va prohibir elfestival,adduint
defectes de tramitació: manca de
carnet d'empresari d'espectacles
per part del firmant de la sol·lici-
tud, i no acompliment dels temps
reglamentari. En definitiva, clara
voluntad de no voler que aquest
acte es portés a terme, ja que de
ben segur s'hagués convertit en
una gran manifestació en favor de
lesJlibertats i en contra dels privi-
legis i en contra de la detenció de
l'Albert Boadella.

Un cop superats els dos handi-
caps que han servit d'excusa al
senyor Benlloch per a tirar per
terrà una iniciativa popular, l'As-
semblea Permanent de l'Especta-
cle ha decidit organitzar el mateix ;
acte pel dia 21 d'aquest mes. El
temps ho permetrà, perquè el Po-

ble Espanyol serà cobert i la pos-
sible pluja per tant no ha d'espan-
tar ningú. Ara només falta que

. l'autoritat ho autoritzi, o que no-
vament ens llenci un recordatori
d'allò que fins fa uns mesos havia
estat el nostre pa de cada dia.
" En el millor dels casos, el dia

21 al Poble> Espanyol, com '-hem
dit, hi haurà de tot: À la Plaça
Major del recinte hi actuaran, en-
tre d'a lire's, Lluis L|ach, Pi de la
Serra,1. Joan .Manuel Serrat, La
Trinca, Pere Tàpies, Música Urba-
na, Coses/Ramon Muntaner, Tri-
bu, Marina\,Rossell,'Sécta Sònica,
Xavier Ribalta, Sardineta, Quintin
Cabrera, Joan Isaac.:, i un llarg et-
cètera de grups, i cantants que
aquest dia estaran lliures. :

L là Plaça Aragonesa del-ma-
teix Poble Espanyol s'hi oferiran
representacions teatrals, varie-
tats, lectures poètiques i actua-
cions musicals yde tot tipus. En
un tercer auditori, al Pati Mallor-
quí, s'hi faran diverses activitats
de música clàssica i dança, A més
a més, una sala de l'Ajuntament
del Poble Espanyol estarà reser-
vada als col·lectius cinematogrà-
ficsi que projectaran pel·lícules de
forma ininterrompuda. V

Així doncs, una gran mostra
artística sense precedents és pro-
gramada pel dia 21. Els si m patit-v

zants socialistes ho hi mancaran.
Perquè -el que s'oferirà és de prou
qualitat i interès, i perquè en
aquests moments, la nostra lluita
és la de l'Assemblea Permanent
de l'Espectacle..El-dia'.21,; al Po-
ble Espanyol, festival artístic. Í
d'aqui quatre dies, a tots els esce-
naris de Catalunya, "La Torna",
amb l'Albert Boadella i tots els
Joglars. , : •

JOAN RAMON MAINAI
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Dimecres, 4 de gener
- —Avui se celebra a Xile el

referèndum de Pinochet;
aquest, com no, ha estat gua-
nyat pel President de la Junta
militar.

• —L'Honorable Tarradellas
ha semienterrat l'Assemblea
de Parlamentaris, que era l'ú-
nica plataforma democràtica
existent ara a Catalunya. .

—Apala, militant d'ETA, ha
estat a Madrid; darrerament
l'ETA i; Madrid es barrejen
mòlt:rquè hi, passa?

—Amb l'absència del PCE i
la UCD, s'ha celebrat a Valla-
dolid una reunió de Parlamen-
taris castellans, per a llençar
una campanya regionalista a
Castella.

'—El.partit Carií,-amb uns
24.000 militants, ha decidit de
recomenar als militants que es
sindiquin a USO, tot i que no
obliguen a res; aquesta ha es-
tat una de les decisions del IV
Congrés del partit, després de
dos mesos- de debat intern.
Dijous, 5 de gener

—Corren rumors de que el
PSE i'el PNV no acceptaren la
preautonomia basca si no es
clarificà la qüestió de Navar-
ra. •'.-

;— La ORT no vol que hi ha-
gin bases russes al país; sem-
bla ser que s'èstà a punt. d'i-
naugurar una base pesquera
.russa a Älgeciras. La ORT afir-
ma que "és.ün perill per a la se-
guretat espanyola i europea".

. —Juli Busquets, diputat de
Socialistes de Catalunya i mili-
tant de la FSC, ha dit que és
necessari.que escaci la "mili"
a la pròpia regi.ó militar.
Divendres, 6 de gener ' '

—És molt possible que de-
mà surti el segon número del
Diari Oficial de la Generalitat.

—Juan Carlos..I ha fet avui
un clam a la serenitat i a la'
responsabilitat de l'exèrcit.

_. — L'" Asociación Obrera
Asambleísta" (AOA), inspirada
pel PCE (m-l) i el FRAP, ha
obert avui el.seu 1er. Congrés,
amb. uns 1 500 delegats, al
barri de^Vallecas.

-Lister, del PCOE,-ha dit
que el partit d'en Carrillo, el
PCE, s'ha convertit en un partit
sòcial-ídemòcrata.

—Ha estat desarmat un ar-
tefacte explossiu que estava al
devant d'un quarter de la poli-
cia de Pamplona; fou ferit i de-
tingut un jove de. vint anys. -
Dissabte,, 7 de gener

—Els funcionaris de la Dipu-
tació de Barcelona han fet fes-
ta avui; els de la Generalitat
no. -

—Es comença a plantejar el
debat d'UGT i CC.OO. contra
els sindicats grocs.

—Avui -ha començat el 1er..
Congrés de l'UJM, joves de

'l'ORT. • ' . •
—A Eibar ha explotat un ar-

tefacte sbta d'un ieeo de" la .
policia, a les tres del matí; a
les sis, ha estat ametrallat un
membre de la Guardia Civil
d'Ondarroà (Biscaia).

—La permanent del PSP ha
escollit a Jorge Enjuto peí; a
Secretar! General provisional
del partit. : • .
Diumenge, 8 de gener
, -^S'ha reunit eLConsell Ge-
neral del PSC, on s'Ka discutit
la congelació de l'Assemblea
de Parlamentaris, = i . s'han no-
menat les noves funcions dels;
nous membres del Secretariat.

••;- —El PCE ha valorat positiva-
ment l'esborrany constitucio-
nal, especialment els. capítols
de drets i llibertats, i de les au-
tonomies. " v. ,.;,

—L'entitat preautonòmica
andalusa serà presidida per un
socialista.
Dilluns, 9 de gener

—Continuen sen nomenats
càrrecs a la Pça. de Sant Jau-
me: avui ha estat Josep Faulí"
per a cap de premsa dg la Ge-
neralitat. Cada cop faltïThenys
perquè la Generalitat serveixi
d'alguna cosa. > •

—S'ha donat a conèixer ofi-
cialment el programa de go-
vern deí Consell d'Unitat Cata-,
lana. _ , - - . ' . ' , , -

—Garrigues Walker, minis--
tre d'Obres Públiques, vol des-
viar el Llobregat, a .més de
transformar la B-30 en auto-
pista .de -peatge. El Conseller
d'Ordenació del Territori,.
Narcís Serra, ho té difícil; de-
mà, segurament, es reunirà
amb el ministre de Madrid..,,

- —L'ETÀ ha reivindicat tots
els atemptats d'aquest cap de
setmana al País Basc. .'

—Alfonso Osório ha dimitit
com a Conseller.de la Presi-
dència.: ' - - ' ' , "
Dimarts, 10 de gener
_ —Benet, com a portaveu de

, r'Entesa dels Catalans"; d'a-
cord amb la proposta d'Andreu
i Abelló respecte a la unitat de
tots els diputats i senadors ca-
talans cara a la discusió àe la
Constitució a les Corts. •„

, -El PCE de Les Illes ja es-
dTu PCI, .Partit Comunista de
Les Illes. •

- -El PSOE valencià i el
PSPV han firmat un document
comú, on constaten la unitat
de criteris en algunes matè-
ries: un altre pas cap a la uni-
tat de tots els socialistes.

- -PNV i PSE han decidit pa-
ralitzar l'autonomia provisional
basca, per la qüestió de Navar-
raJ " - • . ,
. —Uns vehicles de-la policia '
han estat destrossats degut a
una èxplossió. a la Comuna; -

• semblà ser que degut a les
deixalles d'una factoria "„de
Campsa. ""'

QUÈ PASSARÀ?

—Molts amics i companys,
germans i fins i tot marits, han.
marxat a fer la "mili" fora de
Catalunya aquests-dies. Du-
rant aquest any en marxaran
més7 i per .tal de que l'any pro-»
per no en marxin més, cal exi-
gir, que el servei militar es faci
a la pròpia "región militar": la-
nostra, la IV/xés Catalunya.

ERNEST BLANCH
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, " La setmana passada ja ,vam
començar a esbossar les,carac-
terístiques essencials deTesbqr- i
rany o projecte constitucional, ÍaT-
discussió del qual està a punt de
començar a la corresponent Co-
misió legislativa , del Congrés.
Aquestes eren el liberalisme
econòmic,»que s'identifica amb
la llibertat d'empresa, i el libera-
lisme polític i la democràcia que
corresponen a l'enumeració ex-
haustiva dels drets humans i a
l'exaltació del Poble a la catego-
ria de sobirà. Afirmem i ratifi-,
quem que el projecte és molt
moderat socialment. Ha rebut
moltes crítiques i alguns elogis.
Unes dient que era massa llarg i
se n'anava massa en detalls, és -
a dir en resum que.segons uns
un text constitucional només ha
de ser una declaració de princi-
pis molt generalitzada i sense"
entrar en detalls. D'altres, que ,
potse> són més pocs, pensen
que no hi sobra res del que si-
guin precisions en un país que
oficialment ha estat massa incli-
nat a la limitació de l'exercici.de
les llibertats i la democràcia du-
rant decennis.
' En resum, tot i que la Consti-

tució és acceptable,^esperem i
desitgem queque sigui millora-
da. Perquè, si diem que és ac-
ceptable, només és perquè re- .
presenta un pas significatiu en
relació amb els anys de' la dicta-
dura,, i perquè és capaç de per-
metre el desenvolupament de-
mocràtic d'Espanya. S^hi delimi-
ta un Parlament constituït per
dues càmares, el'Congrés i el
Senat, aquesta darrera configu-
rada com a representació dels
Territoris, Autònoms,_ que per- *
metran l'actuació democràtica
del poder legislatiu, perquè se-
ran organismes d'elecció popu- •
lar de llurs comporíents. El po-
ble disposarà encara d'un Co-
missari Parlamentari denominat
Defensor del Poble, la figura
que en les constitucions nòridi-
ques és coneguda amb el nom
d'"ombusdman", en la seva
apel·lació hi ha definida la seva
funció. També es garantirà la in-
dependència del poder judicial,
tot i que'no es resta b I ix la insti-
tució del Jurat, únic mitjà vde fer
realitat el principi que diu que
"la justícia emana del Poble..."
(art. 107X Recordem, en relació
amb això, que el franquisme no
va suprimir els "jurats", sinó
que "temporalment els sus-
pengué". Malgrat tot, en con-
junt i fins i tot amb tots els de-
fectes que té, el projecte pot
permetre al país d'anar'tirant
endavant'pel camí de la demo- •
cràcia^ ' _ - - " r '

Tot i que és un punt de parti-
da, cal afirmar també clarament .
que un problema tan transcen-
dental a Espanya com ho és el
de les nacionalitats i regions di-
ferencrades;.o sigui les autono-
mies, hi rep un tracte inadequat
i que es pot qualificar com a frí-

: vol. Particularment si es con-
considera l'experiència desafor-
tunada ' de la . República en
«questa matèria, els errors de la
qual s'estan a punt de repetir i
fins i tot augmentar. Efectiva-
ment, en la forma històrica amb
què s'ha tractat el tema a Espa-
nya, r"autonomia" s'ha configu-
rat, per a l'opinió pública, com a
privilegi ; obtingut per la força
històrica i l'habilitat política d'u-
na "regió", dit d'una altra mane-
ra, un favor arrencat á un poder
que, "graciosament" el cedeix.
Hom no el considera doncs com
un dret d'autogovern o autono-
mia inalienable de les nacionali-
tats i regions que fornien Espa-
nya (art. 2 de la Constitució ep
projecte). I això és perillós, i cal
recordar que gran part de l'anti-
catalanisme que en el passat es
dibuixava a Espanya, i que s'i-
dentificava genèricament amb
antiseparatisme,, s'alimentava
de presentar els catalans i els
autonomistes en general com a
espanyols especials. Per tot això
els socialistes hem porposatM
continuarem defensant, no un
sistema de discusió dels Esta-
tuts article per article, facultat
per facultat, protagonitzat per
cadacuna de les nacionalitats i
regions, Sinó que. es^ fixi consti-
tucionament el ventall de com-
petències de l'Estat central, de
les que es poden compartir amb
els ens autonòmics, i finalment
de les que els són exclusives, í
que cada poble pugui en cada
cas escollir dins del ventall que
li ofereix el marc constitucional
les que li semblin convenients o
necessàries. Un cop redactat
l'Estatut sobre aquestes ,bases
fixades constitucionalment, el
Parlament, només es podria pro-
nunciar sobre si el projecte d'es-
tatut s'extralimita o no en rela-
ció-a les competències avibuï-
des, i, basant-se en això, a la na-
cionalitat que Thagués presen-
tat només li queda la solució de
fer ús del recurs corresponent al

^Tribunal \de Garanties Cnstitu-
cionals, que en definitiva s'hau-
ria de pronunciar sobre la cons-
titucionalitat o no del projecte,
sobre l'única base de l'extralimi-
tació de les.competències atri-
buïdes. , . '•

. No fer-ho així tal com ho hem
exposat serà, repetim-ho "i
recordem-ho, tornar a crear po-
bles diferents i oposats dins de
l'Estat, fer espanyols de dife-
rents menes, possibilitar un al-
tre cop les maniobres del cen-
tralisme feixista. En "resum,
sembrar les llavors de la discòri-
dia entre els nostre pobles.

Davant d'una perspectiva
com aquesta els Socialistes Ca-
talans ens hem quedat sorpre-
sos en veure que aquesta postu-
ra és admesa pels-components
del "Grup Comunista" i del
"Pacte Democràtic". Comfièm
que si és així es rectifiqui. -,

Per á aquest procés seria

^ Els Estatuts d'Autonomia s'l·ian de votar íntegrament, i no, com volen alguns, article per article.
És l'única manera d'aconseguir una autèntica autonomia

molt útil disposar del funciona-
ment de l'Assamblea de Parla-,
mentaris de Catalunya, única
manera d'oferir una alternativa
conjunta, admesa pels- partits
catalans i vàlida en la discussió
de les autonomies, tant pel que
fa a assenyalar-los un contingut
com a la manera de presentar i

plebiscitar els estatuts —un altre
punt polèmic— així com en la de
reivindicar el dret a la compe-
tència sobre l'educació que que-
da molt mal parada a l'art. 139-
4 del projecte constitucional.

Si algú impedeix la convoca-
tòria de l'Assambleg de Parla-
mentaris concretada en la dis-

cussió de tot el referent a cò'm-
competències autonòmiques
estarà agafant un compromís i
una responsabilitat davant tie
Catalunya de v dimensions i
transcendències incalculables

.pera ella i per, a .tota Espanya.

RODOLF GUERRA

CADA MATI LLEGIU

DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

: AVUI;
AV"in

A^IJI
Un diari independent i objectiu, al

servei dels Països Catalans.
Un diari per al futur

" * ' . ^
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L'HOM'POLÍTICA

EL GALLINER

Una policia

democràtica

. Ara, amb la tranquilitat que
dóna el? temps, podem con-
templar més serenament els
fets de Màlaga i Tenerife i el
desafortunat ple -que origina-
ren al Congrés, i emmarcar-los
en una perspectiva més gene-
ral, de remodelado i reforma
de les forces d'ordre públic.

A i'acord polític del Pacte
de la Moncloa hi ha un apartat,
d'entre els nou que el compo-
sen, dedicat exclusivament a
la "Reorganitzacifrdels Cossos
i Forces de l'Ordre-Públic"; el
Pacte contempla, a més de la
necessitat de perfeccionament
del règim de formació del Cos
General de la Policia i de la re-
forma del reglament orgànic
de la Policia Governativa (a-
partats 6 i 10), una cosa que
considerem més important, la
necessitat i el desig expressos
que, el comanament de les
FOP l'exerceixi el ministre de
l'interior, i més directament un
director de Seguretat de V Es-
tât amb categoria de Subse-
cretari o Secretari d'Estat. Això
s'emmarca" evidentment en
una perspectiva de democra-
tització de les autoritats i en
aquesta línia s'ha de situar la
proposta de llei presentada pel
PSOE al Congrés sobre la de-
rogació de procediments ad-
ministratius especials, o dit
d'altra manera i amb paraules
d'en Plácido Fernández "cal-
dria remodelar determinades
autoritats per tornar la credibi-
litat democràtica de les perso-
nes que són als llocs decisius".

El programa de la democra-
lització de les Forces d'Ordre
Públic és prou complex i deli-
cat com per tractar-lo sense
escarafalls ni actituds preses a
priori. Actuacions com les d'en
Carrillo o en Fragten el famós
ple no fan més que enterbolir
un debat que no es pot reduir
a uns fets concrets, per desa-
fortunats que siguin, sinó que
ha d'anar més lluny. Les expli-
cacions, i els projectes d'en
Martín Villa no ens convencen.
No es qüestió de posar peda-
cos a una situació deteriorada,
sinó d'anar a l'arrel del proble-
ma i ferali cara de ple, amb tots
els inconvenients que això pu-
gui proporcionar.,

S'ha demostrat que és evi-
dent la incompatibilitat de de-
terminades actituds de les For-
ces d'Ordre Públic, actituds
que de democràtiques no en
tenen fes, amb ei parer majori-
tari del poble espanyol.

La policia ha d'estar al ser-
vei del poble, no al d'una de-
terminada classe social. Les
seves funcions no han de ser
les d'un cos "repressor de la
voluntat popular", ni ha de ser
tampoc un vedat tancat d'a-
quells que pretenen de; fer-la
servir per a llur propi profit
servei. Una policia democràti-
ca, en una societat democràti-
ca i al servei del ciutadà, és l'ú-
nica solució d'un problema
complex. D'un problema de
tots.- ^

: F. N. M.

"Hi ha un fantasma que ronda per l'Estat espa-
nyol: el fantasma de les Autonomies. Totes les forces
de la vella Espanya s'han aliat, Blas Pinar i Girón,
Fernández Cuesta i Fraga, en ,una sacrosanta caça
d'aquest fantasma"; ~ v "

Si en .Carles Marx fos viu
potserhaunX descrit així el fe-
nomen que, amb":fòrça, Va
fent-se el camí entre els esde-
veniments polítics quotidians,
espanyols. No passa dia que
no s'anomeni l'autonomia/,
multitud de vegades, a les pà-
gines de. la premsa espanyola.
Es notícia constant. , >
: Primer fou Catalunya. El 29
de setembre del 1977 el Con-
sell de Ministres i la Comissió
d'Urgència legislativa de les
Corts espanyoles aprovaren el
Decret-Llei sobre el restabli-
ment de la Generalitat, i així
acabaven les llargues i difícils
negociacions que havien por-
tat a terme els Parlamentaris
catalans, en-Suàrez i en Tár-
radellas. L'any es va acomia-
dar amb una altra" notícia so-
bre autonomies, el País Basc,
Euskadi, aconseguia també el
seu decret de preautonomia.

Andalusia, Galícia, Canà-
ries... La llista d'espera és '
enorme. Tots els pobles, -na-
cionalitats i regions d'aquest
país concentren llurs esperan-
ces en aquesta panacea uni-
versal; i el govern Suàrez té
pressa de concedir-la, que sap
que l'autonomia són vots. La
"unidad de los hombres y tier-
ras de, España" s'han convertit
en "la solidaritat dels pobles
de /'Estat espanyol", í els que -
abans pensaven el primereara
pensen el segon. És un episodi
més d'aquesta còmica i a ve-
gades tràgica època de transir
ció. . • -

L'autonomia, concessió'
d'un Estat centralista

.La II República Espanyola
va cristal·litzar el desig auto-
nomista d'una gran part de la

societat espanyola amb els Es-
: tatuts d'Autonomia de Catalu-

nya,-Euskádi. i el que ño va ar-
ribar a funcionaK^mai, malgrat
haver estat aprovat per con-
sulta popular, a, Galícia.

És interessant de tornar en-
rera fins a aquell moment per
comprendre millor i qonèixer
els vertaders desitjós autono-
mistes del govern Suàrez, de ;
la Union de Centro Democrati-

"co i dels seus eventuals aliats.
Si en alguna cosa s'assem-

blen l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya del 1932 i el règim
pre-autonòmic actual és en el

' fet que tots dos són conces-
sions .d'un Estat centralista, i
això no ho hem "pas d'oblidar/

Les atribucions que tenia
l'Estatut de Catalunya eren, en
el terreny de l'ensenyament:
que l'Estat conservava el con-
trol de tots* els centres de
Catalunya, i si lá Generalitat*,
en volia, construir que depen-
guessin d'ella ho havia de fer
amb els seus propis ingressos;
pel que fa a l'aspecte universi-
tari, passava el mateix,^ que
l'Estat ̂ conservava la Universl·
tat existent en llengua caste-
llana, i la Generalitat, amb els
seus propis recursos, si volia,
en podia construir una en llen-
gua catalana; en matèria d'hi-

* senda l'Estat cedia a la Gene-
ralitat la contribució territorial
rústica í urbana í l'impost so-
bre els drets reals, però només

.un 20 % de les contribucions
industrials i, comercials, i a
més el govern podia revisar el..
règim d'hisenda cada cinc a-
nys amb la sola condició del
vot favorable de les Corts. No ;
parlem ara de les qüestions
d'ordre públic, obres públi-
ques,-relacions laborals, etc.,
perquè creiem que amb la
mostra ja n'hi ha prou. Evi- "
dentment, l'Estatut-de Catalu-

"E! poble que n'esclavitza un altre forja les seves
pròpies cadenes", Karl Marx \

ríya aprovat pel poble català
(estatut de Núria) no tenia res
a veure, amb això, però quan
fou discutit per les Corts espa-
nyoles, punt per punt; portà a
això. D'aquí ve el desig dels
Socialistes de Catalunya que
els Estatuts de Autonomia és
voltin íntegrament i no punt
per punt, tal com volen Carlos
Sentís i els seus companys de

Ja Unión de Centro Democráti-
co. L'estatut basc, que .per raó
de la guerra no va arribar a
funcionar del.tot,.i no parlem
del gallec," no tenien, diferèn-
cies "notables, amb el de
Catalunya. Tots'tres eren,, tal
com va dir molt bé l'Albert
Balcells, la concessió d'un Es-
tat centralista. -

Europa ,

El problema de les naciona-
litats \ les autonomies no es
pot limitar. només a l'Estat
espanyol. Europa, la vella Eu-
ropa que camina lentament,

'vers .la unitat, té problemes
idèntics, Encara què els solu-
cioni de maneres diferents. La
República Federal Alemanya
està composta de deu "Län-

der", cada un dels quals té els
seus .propis òrgans legislatius,
'amb autonomia en allò que
respecta . a ja ^eva cultura,
ensenyament, ordre públic,
serveis públics i/mltjans de co-
municació social. Itàlia és un
país format de vint regions de
les quals n'hi ha cinc que te-

*nen autonomia, amb. un go-
. vern autònom propi. Bèlgica
camina cap al federalisme. I
-França conserva encara, el
centralisme jacobí que els bor-
bons varen saber importar, tan
bé^al nostre .país. ~ , • - •-

Espanya 1978

Avui, l'Espanya del. 1978,
es mou en coordenades molt
diferents de les del 1932.1 els
Estatuts i.les autonomies tam-

' bé han de ser molt diferents,
x El Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya con-
té sis membres de partits
d'esquerra. A Euskadi s'hi pot
repetir la proporció. La compo-
sició del govern d'Andalusia
pot anar més lluny...

-L'esclat autonomista d'avui
va lligat a les forces populars,

. a les forces obreres, a les for-
ces d'esquerra, que són les ú-
niques que poden donar una

-resposta als sentiments auto-
nomistes. No són aquells de
"Ja unidad de los hombres, y
las tierras de ' España", avui
fervorosos autonomistes i
agrupats en la Unión de Cen-
tro Democrático, els que la do-
naran. Han parlat prou, i ja els
coneixem. " • „ " •

' ' A Anadalusia ja s'ha arribat
a l'acord entre els Parlamenta-
ris. Ara només els falta nego-
ciar amb el govern i amb tota
seguretat Andalusia tindrà un
president socialista. A Galícia
també hi ha acord. Canàries, el
País València, estan esperant.
. Tot fa suposar que en Suà-

rez i el govern de la ÚniórTde
Centro Democrático tractaran
d'impedir, sigui com sigui, que
les autonomies tinguin un po-
der polític efectiu, que tinguin
uns ingressos econòmics sufi-
cients per a totes, les despeses
de llur competència...
_ . Però els socialistes i el po-
ble que s'ha cansat de cridar a

; les mil i una manifestacions
dels últims mesos no ho con-
sentirem. " ' .' ,

• '"\-. '"•' ': '.-/:,' •:.' ~ F.INL
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S'apujen? No s'apujen? S'apujen!

Amunt els
dels pisos

•;•

Evidentment, els lloguers dels pisos s'apugen. La
notícia hagués sigut que els lloguers no s'apugessin,
però evidentment la novetat no és tal, és la mateixa
monòtona de sempre, malgrat això hem volgut esbri-
nar una mica aquest tema dels lloguers perquè afecta
molt directament la majoria de ciutadans del nostre
país, i eh particular la classe treballadora que no pot
permetres el pis de propietat. . . ! . , .

L'HORA; CIUTAOANAr

ers

Les nostres investigacions
ens han conduït també a verifi-
car, una .vegada més la ineficà-
cia pregona i la burocratització
centralitzada dels organismes
de l'Administració, particular-
ment els que tenen quelcom a
veure amb l'arrendament de pi-
sos i els preus de lloguer.

En l'últim Consell de Minis-
tres de l'Estat celebrat en l'any
que hem tancat es va aprovar
una disposició referent a aug-
ments de preus d'ar-
rendaments, que fòu publicada
al Boletín Oficial del Estado dies
després. La disposició pror-
rogava cíurant tòt l'any 78 la llei
que fou aprovada a l'octubre del.
76 sobre augment de preus de
lloguers durant tot l'any 77. Així
doncs la disposició ara aprovada
vol dir que durant tot aquest a-
ny que comencem els preus
dels lloguers podran apujar-se
amb la mateixa proporció en
què es van apujar al llarg de tot
l'any 77. , .

L'any passat el preu dels llo-
guers al mes d'octubre s'havia
apujat fins un 14%, calculant-
se que.en acabar Pany aquesta
xifra.haurà arribat fins el 15 %,
segons els càlculs de la delega-
ció del Instituto Nacional de Es-
tadística.

A la delegació barcelonina
del Ministerio de la Vivienda —
que és on teòricament haurien
de saber bé de què va tot això—
.se'ns va informar que allà no sa-
bien res de res, que de moment
no havien rebut cap notificació i
per tant d'augment de lloguers
no se'n podia parlar encara. El
funcionari que-ens va atendre va

dir que els pisos de renda limita,-
da no s'apujarien, però els deC
renda lliure molt probablement
sí, però de moment no se sabia
res;, de tota manera —ens va
continuar explicant— l'any pas-
sat el primer augment va entrar '
en vigor al mes d'abril ¡.repre-
sentava un 4,18 % respecte als
preus anteriors, però va haver-hi
molts amos de pisos que van
començar a aplicar-tos a partir
del'mes de gener. Enguany, al
Ministeri se segueixen reben
trucades per tal de repetir la l

mateixa operació tot curant-se '
en salut, abans de»què entri en
vigor la llei. Enguany, però, mal-
grat al Ministèri no els hagin no-
tificat res, l'augment ja és e'n vi- ,
gor. La disposició que prorroga
l'augment de lloguers fou apro-.
vat també en una comissió d'ur-
gència.a les Corts, -,:

Al Patronato Municipal de la
Vivienda, també ens van dir que
del suposat augment de preu no

' en sabien res i que de tota ma-
nera no afectaria gens als pisos
del patronat. Se'ns va informar
que dels 20,000^ pisos que te-
nen la majoria sóvn de propietat

/diferida ò d'amortització i que
. eís augments de la renda lliure
no els afectaven gens. En quant
a uns 2".000 pisos, construits a
l'any 29, que té el Patronat van
dir que, e moment, el més pro-
bable-és que se segueixi el crite-
ri d'altres vegades i l'augment
no arribarà a afectar-los.

La Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona, mitjan-
çant la Coordinadora dé Viven-V
des de Lloguer davant d'aquest
-nou ; augment estan treballant

.en l'organització d'un moviment
de Jlogaters amb la força sufi-
cient per a poder intervenir da-
vant de mesures com aquesta, ,
absolutament unilaterals. L'or-
ganització és difícil car els lloga-
ters estan força desperdigáis eh
una munió d'escales de grans
blocs o. de cases petites, i és
difícil moure a la gent a la parti-
cipació. De tota manera en el
termini de 15 dies o un mes es
convocarà una assemblea ̂ '"in-
quilinos" de Barcelona, per tal
diarii bar-se a uns acords con--
crets amb els quals anar a Ma-
drid i començar a actuar prop de
les altes esferes, per intentar
frenar aquest augment. Els re-
sultats que puguin aconseguir-
se ara ben segur no seran solu-
cions que evitin aquest augment
-que ja ha entrat en vigor aquest
mes de gener, ja que el decret o
la disposició aprovada suposa .
un fre a la movilització contra .
els preus desorbitats dels llo-
guers fins l'any que ve, en què
podria tornar a tenir una mínima •
força si no s'aprova una nova
pròrroga de la llei del 76, abans
de què ningú pugui fer-hi res.

Pisos cars i pocs

Però quant pot valder un pis
per llogar avui a Barcelona?
Doncs un pis normal amb tres
habitacions i .uns 80 metres
cuadráis a- qualsevol barri bar-
celoní el més segur "és.que costi
de 15.000 a 20.000 pessetes
mensuals. I a més no es troben
pisos de lloguer.

Segons fonts de la Coordina-
dora de Vivendes- de 'Lloguer
l'augment d'un 15 % 'del preu ,
dels pisos no és un augment as-
tronòmíc si tenim en compte
que no arriba a l'índex d'aug-

., ment del cost de la yida, i es te-
mia que l'augment fos del 30 al
50 %* i sortosament no ha estat

; així. ; ,; , ..,'•' .' ';. ' / ' • • . ' - " •
: Però el problema» de fons no

és que enguany pugui augmen-,
tar més ó menys el preu dels llo-

guers en relació als anys ante-
riors o en relació amb l'augment
dels altres, productes bàsics. El
problema de fons resideix en la
política de l'habitatge que està
seguint;el govern i que queda
'demostrada amb aquesta pròr-
roga per un altre any dels incre-
ments previstos l'any anterior.

La política de l'habitatge està.
centrada en una política de yen-
da potenciada per les grans im-
mobiliàries i per" l'especulació.
Hi ha infinitat de pisos perven-
ire no sols a Barcelona sinó ar-
reu del principat,' í, en canvi no
es troben pisos per-a llogar i»
quan es troben els preus són
prohibitius, sobretot per a les
classes populars, el que obliga a
introduir-les molt sovint en tot
el muntatge de compra a termi-
nis a base d'uns sistemes de
crèdits bancaris, etc. etc., avui

*cádjá cop més difícil de seguir.
És per això que es fa urgent

una nova llei d'arrendament ur-
bà que comportés una valoració

-coherent del preu de l'estatge
gue s'ha de basar no en una
política de venda com succeeix
ara sinó ,en una nova política
destinada a aconseguir un es-
tatge digna i assequible per a
tothom; la qual cosa passa en
una fase immediata per una re-
ducció dels lloguers que .aques-
ta política possibilitariar

Mentre no es faci això és
contraproduent pro/orinar situa-
cions ambigües i caduques com
la dels augments de lloguers, i
és per això que la Federació
d'AA.VV, vol la congelació d'a-
.quests auments fins que la nova
llei no sigui un fet. v'

DIDACVILAIMOVA

AL PEU DEL CARRER Sobre la llei electoral-
La data de les municipals

•SÉ*

', La Comissió de Partits .Cata-
lans per la Política Municipal ha
lliurat una declaració insistint de
nou en els mateixos temes del
45 de juliol i del 8 de novembre:
la urgent convocatòria de les-
eleccions municipals. - ' ' '.
; Com és sabut, la interpel·la-
ció socialista al govern en el ple
de les Corts'del 22 'de desem-
'bre, presentada per Josep An-
dreu i Abelló, ho va ser contes-
tada de fet pèl govern. Martín
Villa va expressar el seu desig
que Jes eleccions se celebressin
avans d'acabar l'hivern. Però un
desig no és una convocatòria.
Per això. erCrup Parlamentari
dels Socialistes de Catalunya
està preparant una moció" d'ur-
gència, establint la data de cel-
lebració de les eleccions en ejs
propers 90 dies..
' Aquest és també'el sentit de
ía declaració dels partits cata-
lans del 9 de gener. Cal que si;
guin les Corts (no el govern dis-
crecionalment) qui fixi la data. I
ca,l tenir en compte, que là con-
vocatòria ha de fer-se quan me-
nys dos mesos abans de la con-,

tesa electoral. Els Socialistes
coincidim amb Unió Democràti-
ca de Catalunya i amb tots els
partits que han declarat llur in-
tenció de fer valdré a les Corts
les raons de interès general que
exigeixen unes eleccions muni-
cipals aviat i fixades pels repre-,
sentants del poble, no'pas per
l'executiu. - • ••
;.- Com ja hem dit avans, i repe-
tidament, la discussió de 4a
Constitució no pot interferir la
celebració dejes Municipals. La
Constitució, pot estar davant del
ple'del Congrés per Setmana,
Santa o potser durant el mes
d'abril. Perb, primerament, elf et,
'que es discuteixi la Constitució
np arregla l'estat calamitós dels,
nostres ajuntaments endeutats i
invalidats políticament- i econò-
micament.^ I ven segon* lloc fa-
campanya municipal rio es;farâ
sobre la Constitució, perquè qui

^'enfoqués així perdria les-elec-
cions. ._No són raons ; vàlides
doncs-les esmentades;per Sari-

1 tiago Carrillo. per a-ajornar la,
contesa fins l'estiu d després. Es
tracta un cop més, per part del

PCE,.de fer costat al govern, en ;
allò que el govern ha tractat de
la manera més partidista, me-
nys responsable 5. més. contra-
dictòria a l'interès de l'Estat,
que és la consolidació de la,de-
mocràcia.

Referent a les raons tècni- ',
ques (la versió del Cens) els par-
tits catalans hem fet palès en la
mateixa declaració que la revi- '.
sió pot estar enllestida el 5 d'A-
bril; bo ï estenent fins al 31 de

^Gener el terming de l'exposició
. al públic de les llistes censáis, si

la tramitació administració s'ac-
celera, cosa perfectament facti-

„ble segons els tècnics. Caldria
doncs que les Corts modifiquin

t la normativa del 17 de novem- >
bre sobre revisió del cens per tal
que aquesta estigui enllestida a

"començaments d'Abril. Ví.
. El projecte de llei electoral

' municipal presentat per UCD té
altres aspectes preocupants. El
fet que ho es resolgui directa-
ment el vot des dels 18 anys; la

/flimitació del nombre de conse-
llers, municipals; la manera de
solució del problema de la retri-

bució de les hores treballades
pels futurs consellers en perjudir
ci de llur treball habitual; l'oblit
del tema cabdal —al qual ens
hem referit més d'un "cop en
aquesta pàgina— de les finances
municipals pel 78; l'absurda
obligació de coalicions electo-
rals a nivell provincial,, que im-
pedeix les aliances en municipis
petits i la necessària autonomia
dels pactes electorals a nivell lo-
cal, etc. ' '/ - " '

; Pel que toca a l'elecció d'al-
calde, els socialistes havíem ex-
pressat l'opinió que, davant l'a-
menaça de l'elecció separada i
presidencialista dels batlles, era
millor, si es volia un sistema di--
recte i nò de segon grau, l'elec-
ció automàtica del primer de la
llista guanyadora. I en tot cas,
acceptàvem' l'elecció directa.

•• .El primer sistema és l'adoptat
pel projecte de llei guvernamen-
tal. Els socialistes no ens hi opo-
sarem: ens sembla prou repre-
sentatiu. En canvi convé
millorar-lo introduint un mínim
de votació" de. ta llista gua-
nyadora (Per e'xemple entre el

25 i el 30%) que asseguri que el
batlle no serà un personatge aï-
llat, incapaç de fer un pacte de
govern estable sobre, la base

, d'una majoria sòlida. Es fa difícil
pensar que per sobre d'un 25 ó
30%'del vot, l'alcalde eixit de la
llista guanyadora no sigui capaç
de trobar el suport necessari en

' forces polítiques properes fins a
totalitzar un 50% de consellers.

La Conselleria de Governació
de la Generalitat de Catalunya
hauria de pronunciar-se, creiem,
sobre el marc i el ritme que les
eleccions municipals haurien de

<-trobar a Catalunya, per tal de no
" posar el país davant d'un estat

de-frustració perillosa al nivell
que compta, al nivell de carrer.
Tots els partits democràtics de-
manem que les funcions electo-
rals administratives atribuïdes
als governadors provincials, si-

- guin immediatament traspassa-
des a laiGeneralitat, que no pot
romandre -al marge del redreça-
ment de les ciutats i comarques
de Catalunya..

PAU RIVAL

• .'L'Hora "Socialista//
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Sentim a dir cada dia que l'índex del cost de la vida no
deixa d'augmentar. Com és sabut, aquest -és un dels
problemes que més preocupen als homes i dones d'ar-
reu de l'Estat, que veuen com els sous que reben de res
o poc serveixen front als preus dels productes de con-
sum. Hem pretès en aquest reportatge fer una mena de
reflexió que es planteja avui a casa nostra. A més de dos
mesos del Pacte de la Moncloa, quins han estat els
seus efectes? A mercat, la gent continua queixant-se
de l'augment dels preus; a altres llocs també es fa palès
aquest augment. En què consisteix aquest .aumèrit i el
sentit que té el Pacte de la Moncloa avui, són els ele-
ments bàsics d'aquest reportatge que pretén, per da-
munt de tot, ser sincer i entenedor.,"

Com es calcula l'índex
del cost de la vida

Calcular quin és l'índex del
cost de la vida és complicat i això
és el que ha permès que durant
molt de temps no s'hagi pogut,
saber exactament quant .era
aquest augment, j'a que les úni-
ques dades amb què es-compta-
va, fes oficials, estaven molt per
sota dels valors reals.

L'índex del cost de la vida, que
darrerament s'anomena índex de
preus-al consum, pretén reflexa r
•d'una forma senzilla, l'evolució
dels preus dels article« que con-
sumeix més el grup social que vo-
lem estudiar. ' .

La dada que s'ha usat en les
darreres negociacions de la Mon-^

'. cloa, i la que herri estat sentint
sempre per televisió i altres mit-
jans de comunicació és l'índex del
cost de la vida d'un espanyol mig.

Aquesta xifra és donada periò- :
dica ment a conèixer per /'Institut

; Nacional d'Estadística. Com Tela-
bona? El procediment és el se-
güent:

— S'elegeix un nombre deter-
minat de famílies considerades ti-
pus arreu de tot l'Estat espanyol.

— Mitjançant una enquesta es -
determina quins són els produc-
tes que més consumeixen.-

. — S'observa com els preus
d'aquests productes " varían en
anar passant el temps.

"•— Es. fa la mitja entre els aug-
ments, de preus de tots els pro-
ductes i s'obté un nombre únic:
l'índex de l'augment del cost de
vida de l'espanyol mig.

T Per a fer tots aquests càculs és
evident que és imprescindible
posseir: una important quantitat
de gent treballant-hi. A Espanya
es venia utilitzant Tenquesta feta
l'any 19*64 fins que a mitjans d'a-
quest any s'han començat a apli-
car els resultats obtinguts en una.
nova enquesta feta l'any 74.

Nou grups configuren la llista de
productes de - major consum

Aquesta enquesta divideix els
productes de major consum de
l'espanyol mig en 9 grups:

1 PRODUCTES ALIMEIMTI-
CIS I BEGUDES; 2 VESTIT I
CALÇAT; 3 LLOGUER, AIGUA,
ELECTRICITAT, COMBUSTI-
BLES, CALEFACCIÓ COL·LEC-
TIVA I REPARACIONS; 4 MO-
BLES, ACCESSORIS, UTEN-
SILÍS DOMÈSTICS; 5 SER-
VEIS MÈDICS I CONSERVA-
CIÓ DE LA SALUT; 6 TRANS-
PORTS I .COMUNICACIONS;
7 ESBARJO, ESPORT I CUL-
TURA; 8 ENSENYAMENT; 9
DESPESES VÀRIES.

A les Rambles de Barcelona,
baixant a mà dreta, entre els Car-
rers de l'Hospital i del Carme^hi
'trobem la plaça de la Boqueria,
una de les més tradicionals de la
ciutat Aquest mercat, que és dels
més cèntrics de Barcelona, per no .
direi més cèntric, té barrejats tots
els possibles tipus de gent: des de

" funcionaris de la plaça de Sant
. Jaume, fins als veïns del districte:

Ve i els "progrés" de la Rambla de-.
Canaletes. Travessant les parades
de verdures, arribem a les de peix,

íOn abans d'arribar-hi, ja hi tròvem
un canvi; el silenci què més o.
menys regna enmig de les lle-
gums, s'esvaeix en arribar al peix;,
se senten molts _crits, i la remor
de la gent que compra va.arrivant
tons més alts. "Noies, noies,
avui ho venc molt rebé. Mireu
aquest lluç M Jove què vol? Li
agraden, .aquestes sardines? i
.aquests burrets? Les trutxes
(truites per als nostres lectors)
són més fresques, i a més són
regalades!!" Més a la dreta en-
trem a Iß carn: vedella, brau, bou,
,xai..., més enllà el pollastre i el
conill, i... Molts carrers s'apiloto-
nen_al voltant de l'eix central, el t

carrer que creua el mercat des de
l'entrada, .de les Rambles, f ins la
direcció de la plaça.

. .Veiem una senyora que paga
els sigrons cuits, 1/2 quilo, qua-

' ranta pessetes. Ella, la senyora
Concepció Ca'ses —no, millor
Conxita—, ens diu que no, que no
sap gairebé el que és el Pacte de
la Moncloa," però que ens respon-.
drà amb molt de gust tot allò que
li preguntem. Té. uns setanta a-
nys ¡ el cabell blanc. , \
- Li preguntem com van els

,preus després del Pacte de la
Moncloa, comparant-los amb els
de l'any anterior.^ Mireu, ens diu,
tot puja, i la veritat és que no
recordo els preus de l'any pas-
sat. Però si dieu que el pacte
aquest va ser aquesta tardor, us

puc dir que des de l'estiu, dels
finals vull dir, la vedella ha pujat
onze pessetes el quilo, el sucre,
què valia 35, ara en val 38 el
quilo. L'arròs també .ha pujat,;
unes .tres pessetes, i segons
quines 'classes més; el pernil
també ha pujat, de 60 a 80
ptes. els 100 grs. Els paquets
de quart de quilo de sopa, va-
lien 18, i ara valen 20. També
ha pujat el pa, la farina, els
ous... Ara bé, el pitjor de tot és
el peix; el peix no es pot ni to-
car. Diuen que fan "huelga" els t
pescadors, però el meu marit'
m'ha dit que ja l'han acabada.
El que sí que és veritat és que -
els preus del peix no tornaran a
baixar. Des de l'estiu fins ara ha
pujat un disbarat. Quasi tot el

.peix ha pujat uns vint duros el
quilo; per exemple, el llusset
sense espina, allò que en diuen
pescadilla, ara val 400, i el se-

Tothom pendent de-la. balança, Fo\cf Carles Esteban,

tembre valia unes 300. I aques-
. tes vacances l'he arribat a pagar

a 500. La carn no te la pots ni
: mirar, i el pollastre ha pujat de

v 98 a 110 el quilo. De veritat,
com podeu veure si passegeu
una mica per aquí, tot puja.
molt, i té uns preus extraordina-
ris. • •-/.., r" M , ' , ?
- Aquestes han estat les pa rau-.

, les d'una compradora de la Bo-;

Eís preus del Pac|te dé la

queria, de la senyora Conxita Ca-
ses, que ens ha parlat.del que és
la veritat diària de moltes famílies
d'aquest .país: els preus altíssims
dels productes de consum diari.

En acomiadar-nos, la senyora
Conxita ens ha dit que ella, a les
eleccions del mes de juny, va vo--
tar als Socialistes de Catalunya;
com el meu marit, i quasi tota
ia família. . • < - - ; . ,, - - , , . - ,

Un ou = sis pessetes. El non va
plus. Foto Carles Esteban

Moncloa. Es signa un.pacte pol·lémic. Foto Europa Press ¿

En parlar del Pacte de la Mon-
, cloa cal no solament fer referen- "
: cia a la qüestió,dels preus(sinó

també a la dels salaris. És preci-
sament aquesta.última la que ha .
aixecat més crítiques, - ja que.,

, mentre que el nivell dels-preus no t
< ,es pot controlar, el nivell de saía-

ris si que es pot limitar i així s'ha ¿'
fet. Marcar un sostre.salarial de- "
terminat i assenyalar que es farà
el possible per limitar l'augment •-

- dels preus no és suficient com per
a satisfer a la classe treballadora i
menys quan al llarg de l'any, en el
temps.que havia precedit al Pac-

- te, l'índex del cost de la vida havia
- anat escalant cie forma- esgar- -

rifosa. .Les contrapartides i avan- ,.
tatges per la classe treballadora >
les comenta apart l'economista v

. Santiago Roldan, però en un pri-
mer cop d'ull la limitació salarial
; expressada en el texte del Pacte

que reproduïm més amunt no es /
presenta precisament com massa
agradable.. * • " ., ..

Més. optimista es pot ser en
-contemplar que .la primera xifra ~
que ha donat l'Institut Nacional ,
d'Estadística (INE) després de la
Moncloa assignava un augment
de l'índex del cost de la vida .del

, 0'9 en- el mes de novembre, in- .
dex, amb mòlt, per sota del nivell ~
dels assolits els mesos anteriors.

- Tampoc, però, cal llançar, les .
; campanes al vol per aquesta xifra. ,
"La capacitat adquisitiva dels tre-
Àballadors, que medeix veritable-
ment la seva capacitat d'adquirir l

. els diferents béns i productes Ç
amb els seus diners, vé'determi-
nada per més elements que ença- •
ra cal, saber com evolucionaran.

Amb tot, sembla ser que s'ha
aturat la boja carrera dels preus, .'

almenys .en la forma exagerada
que ho anava fent fins ara, i
aquest.és un element important it,
positiu si s'aconsegueix mantenir-r,
lo. . > - „ ' • • l ' - - ; *.;.. -

Controlar I'l N E t :

Controlar I'l NE vol dir controlar',
la fidelitat-amb què l'index del.
Cost de la vida que aquell dongui ~'
reflecteixi realment els augments
.dels preus. Aquest és un objectiu y
gens exagerat per quant en els!,
mateixos acords de la Moncloa es"
reconeix la necessarietat d'aquest '"
control.,, ,r D'aquesta " manera, |
doncs, cal que intervinguin en lês j
comissions d'estudi dels preus a
nivel estatal sota la influència de ,
l'INE els representants dels dife-^ ¡
rents partits polítics represen-"' |
tante en el Parlament així conreïs _ j
de les diferentes centrals sindi- ; ¡
cals de veritable incidència popu-', |
lar. En els òrgans d'aquestes ço- .
missions d'estudi de preus depe- î
nents de l'INE que estan consti- |
tuïdes a. totes Jes. "províncies" j
caldrà potenciar una participació. I
directa política, sindical i ciutadà- j
na (Associació de veïns, etc.) j

Aquest control dels càlculs \"
estadístiques, elaborats per I-INE
és urgent l pot retornar fiabilitat a
un organisme que mai n'ha tin-
gut., La sortida d'uns sindicats
forts.de les properes eleccions;,
permetrà tjue aquests intervin-

',gu¡n;¡eñ aquest control, que és
una de les contrapartides més va-
luoses del Pacte dé la Moncloa^
per la classe treballadora.

Controlar els preus

J Controlar ('augment dels preus

dels productes és una d'aquellesV
utopies "ciels economistes
d'esquerres. Això és pràcticament *.
impossible en un sistema com el
nostre. El que sí es pot fer és in-
tentar mantenir dins d'uns mar-,
ges mínims els, augments dels;
preus de /determinats articles.
Aquest interès ja es reflectia par- -.
cialrrient en el decret del ministeri'
de Comerç ¡'Turisme de 28, d'oc-
tubre on s'assenyala la necessitat
de sol·licitar permís a la "Junta ~
Superior de. Preciós" per aug-
mentar el, preu d'un determinat
nombre de productes.TTambé ¡n-̂
cloïa igualment uns quants pro-
ductes l'augment dels quals havia
de ser comunicat o autoritzat per -
la "Comisión Provincial de,Pre-
ciós". / *. '. i ' ; -¿ "

Amb la possible discrepància
en els llistats presentats pel mi-
nistre, de Comerç ÍTJurisme"— la /
qual cosa és d'un estudi massa
llarg per a incloure-la aquí— el
que és evident és que també aquí
cal e'l ( control popular exercit a
través de les organitzacions polí-
tiques i sindicals. • .'^ ; -

El control dels preus, però, és ""
un dels temes tabú entre els eco-
nomistes, tema que, probable-,
ment distingeixi sistemes, i que,
de moment, cal concretar de for-
nia què aconsegueixi l'estabilitat
dels preus dels productes m'és
bàsica per la classe treballadora.

I tot això en la perspectiva'd'url
na hoya situació en la qual el Hen-'
guatgë'de l'economia i els inte-
ressos de la classe treballadora,
no estiguin'barallats. , "

ERNEST * BlANC"
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Texte parcial
dels acords

C) Política de preus
1.- Manteniment transitori d'un

sistema de preus controlats que
afectarà productes estratègics rela-
tivament al cost de la vida; o als
preus que es formin en condicions
monopolistiques.

2.- Independentment del fet que
es mantingui l'actual índex de preus
de consum, es podrà establir un in-
dicador que . reculli l'evolució dels
preus de determinats productes de
consum més- freqüent entre les
classes de renda més baixa. En la
seva elaboració hi participaran les
'diferents organitzacions empresa-,
rials-i de consumidors, i també els
treballadors, fonamentalment a tra-
vés dels Sindicats.

37- Es revisarà l'estructura dels
organismes de control.de preus, i
participaran en les seves actua-
cions, amb llur assessorament, les'
organitzacions empresarials i de
consumidors^ i també els treballa-
dors,, fonamentalment a través dels
Sindicats. :,

D) Política de rendes '""'i
..'— Pel que.fa a la política de [en-
des, el Programa seguirà els^criteris
següents; - --•" • •-•

1.- Creixemept de la massa,sa-
larial bruta a cada empresa publicà
o privada fins a un 20 % durant-el
1978, de manera que amb els aug-f

ments per antiguitat i ascensos
s'arribi. a ' un increment "total del
22 %, amb xin tracte favorabíe dels
salaris m'és baixos. .Quan. cor-
respongui —i en el període que resti

. fins a la fi del 1977— l'aplicació d'a-
questa norma es farà també de ma-
nera que l'increment de la massa
salarial río excedeixi l'equivalent al"
25 % de mitjana relativament a la
de l'any anterior, i~això mentre el
.creixement de.l'índex de preus al
consum no excedeixi tampoc l'equi-
valent al -25 %. Si el'creixement de
l'índex de preus en mitjana superés
en més d'un punt la taxa esmenta-
da, es farà l'ajustament oportú per
tal de mantenir el poder adquisitiu.

Monoica í
la sortida de la crisi

Per Santiago Roldan

Als acords econòmics de la Moncloa hom pot
distingir-hi dues parts ben diferents: la primera
d'elles comprèn un pla d'actuació a curt termini
que pretén de fer front als desequilibris bàsics de -
l'economia espanyola, consistent en un conjunt
de mesures estabilitzadores, tot un Pla d'Estabi- • •>
lització, que responen a les tècniques ja divulga-

-des:
;per altres països de-l'OCDE í especialment

recomanades pel Fons Monetari Internacional,
institució que té un paper fonamental en el siste1-
ma financer de les economies capitalistes; la se-
gona comprèn un altre conjunt de mesures, ano"
menades contrapartides, incloses i negociades

.per l'oposició parlamentària i dirigides a satisfer
diferents objectius, tais com ara els de .limitar els
efectes més indesitjables de les mesures estabi-
litzadores, contribuir a millorar la distribució'de
la Renda, instrumentaruna Reforma Fiscal que
permeti de distribuir la càrrega fiscal amb més
progressivitat i d'abordar la reforma de l'empre-
sa pública, la Seguretat Social, etc., etc., per tal

• de contribuir així a consolidar el procés demo-
cràtic, que encara queda al marge de moltes ac-
tivitats públiques. En conjunt es pot dir que es
tracta d'un Pla "d'Estabilització negociat, que el
que principalment vol a curt termini és restringir

.: l'activitat econòmica i provocar una desaccele-
ració progressiva del procès inflaccionista: des
d'un 30 % anual esperat per al desembre del
1977 —o una xifra semblant— fins al 15 % a fi-
nals del 1978. Horín compta, .fonamentalment, ̂
amb els mecanismes següents: a) la reducció
del creixement anual de les magnituds monetà-
ries al voltant del 17 %J b) la limitació .del crei-
xement de la massa salarial bruta a cada empre-
sa pública o privada —incloses les càrregues fis-
cals i la Seguretat Social-que corresponguin-^-,
fins a un 20 % durant el 1978, de manera que si -

; és.compten els augments per antiguitat i ascen-
sos s'arribi a un increment total del 22 %, amb
un tractament més favorable dels salaris més
baixos.

La pregunta que hom pot fer-se a continuació
és dedueix de tot el que hem esbossat fins ara: si
aquestes mesures de política monetària i salarial.
són els principals mecanismes per tal d'assegu-
rar la sortida de al crisi ¿com pot ser que els so--
cialistes les hagin acceptades? ¿perquè ha estat
subscrit un Pla d'Estabilització? ¿per què no s'-
han provat altres alternatives de sígrje reactiva-
dor basades eh i'expansió del consum o en la in-
versió pública? '

La resposta d'aquestes qüestions bàsiques
• exigeix què hom es refereixi als següents punts:."

1.- El manteniment d'una certa expansió del
. consum durant el 1976 i els primers'mesos del

1977 mostra fins a quin punt els problemes, en
comptes d& resoldre's, s'han anat agreujant pro-
gressivament: la taxa d'inflació—que ha passat
del 18% al 22 %-,'l'atur -que puja a
J ..200.000 treballadors; aproximadament— i el
dèficit exterior, el segon més important d'entre
els països membres de l'OCDE. No es pot dir
tampoc que el manteniment de la taxa de creixe-
ment del consum, tant públic com privat/ hagi
afavorit una certa "recuperació de la demanda
.d'inversió, donat que els empresaris continuen
mantenint una actitud clarament absentista que
s'ha d'explicar,, fonamentalment, per raó de la
caiguda de la taxa de guany, o del retrocés de
l'excedent, i de l'empitjorament de les expectati-

, ves empresarials en reíació amb els anys ante-
^ riòrs. L'augment del consum —a través dels apu-
^Jaments dessous— en les circumstàncies actuals
; només pot alimentar un dèficit exterior més
"•gran, una taxa d'inflació creixent, que limita els
'apujaments de salaris, i un augment de l'atur

que no ha parat de -créixer_e|s darrers tres anys.
2.- La soluciá de la crisi econòmica s'inscriu,

. d'altra banda, en el marc de l'economia capita-
• lista, cosa que lamentablement sembla que hi. ha

qui l'oblida. És a dir^qúe es tracta de trobar una
sortida capitalista a una crisi d'una economia ca-

- pítalista amb grossos interessos multinacionals i
en te quaí les altres alternatives — en el context
d'una viande transició al socialisme— no són ni
operatives ni possibles a curt termini. En tot cas,
una resposta en aquest sentit no podria abordar
alternatives substancialment. diferents davant

, d'un procés inflacionista de la dimensió de l'ac-
tual. Rebutjada, doncs, aquesta alternativa, les
receptes aplicables són, tal com s'ha dit, de ca-
ràcter fonamentalment capitalista, i això vol dir
—convé no oblidar-ho— "solucions d'una classe •
en detriment d'una altra", o sigui que, quan no
són possibles aquelles altres respostes, cal mirar
de reduir al màxim els costos que genera la ma-
teixa sortida de la crisi. I en relació amb això s'ha
de remarcar que, corri més es retardi la sortida
estabilitzadora, molt més grans seran els costos
i molt més inacceptables, per a la classe treba-
lladora, els procediments que s'hauran d'emprar.
Però el més important és que es pot arribar a
una situació tan greument deteriorada que l'a-

• vane del procés democràtic s'entrebanqui amb
obstacles seriosos fins a l'extrem que esdevingui

, vàlida una alternativa plantejada en els termes
següents: o la democràcia acaba amb la crisi
econòmica, ò la crisi econòmica, acaba amb la
democràcia. I precisament és aquesta alternati-
va là que fa de principal catalitzador de les for-
ces democràtiques que -,han subscrit els acords
econòmics de la;Moncloa. r

3.- Hi ha qui pensa, malgrat tot, què aquesta
disjuntiva no és vàlida i que, doncs,.la classe tre-
balladora no ha d'acceptar una moderació dels

: salaris donada la contínua progressió dels preus.
Però obliden esmentar que a molts sectors i ác-

. tivitats econòmics (tèxtil, construcció, etc.) els
salaris pactats ni tan sols arribaran, a causa de
les dificultats que pateixen moltes empreses, als
límits que es contenen a Is citats acords de la
Moncloa, i fins i tot s'accepten retrocessos dels
salaris reals com alternativa de defensa del lloc
de treball. Vista aquesta dinàmica, pròpia de les
crisis capitalistes, les forces polítiques tenen un
camp d'acció limitat: o bé troben la manera de
substituir el sistema, o bé decideixen anar à la
conquesta d'avantatges parcials que disminuei-
xin els costos del procés i augmentin el protago-
nisme de la classe treballadora;'és a dir, la via
de les "contrapartides" que ha estat precisa-
ment la que hom ha posat en pràctica al firmar

' el Pacte de la Moncloa. ,. - , '
4.-_ Finalment; tot el què hem dit ara és rea-

firmat pels mateixos efectes de la crisi: la depen-
. dència creixent generada pel grandiós dèficit de

la Balança-de Pagaments, que s'està saldant
amb crèdits i préstecs de l'exterior, la suma dels
quals puja a 14.000 de dòlars. En situacions

' menys compromeses, França, Anglaterra-i altres
•països.han -hagut.de fer plans d'estabilització,

. cosa que permet de suposar que, amb força més
raó, el Fons Monetari Internacional ha exigit que

• feconomia espanyola prengués les mateixes
mesures.. Segurament les pressions han estat
importants, i n'és una mostra suficient la reunió
de Ministres d'Afers Exteriors i Financés dels
països membres de l'OCDE, celebrada els dies

. 23 i 24 de juny, en la qual hom ha denunciat
explícitament l'existència de "dèficits inaccepta-

-bles" a les Balances de Pagaments d'alguns dc'p
països membres,, entre els quals hom citava
Espanya, Turquia i Portugal; i encara és més re-
llevant el fet que el Secretari del Tresor dels
USA, Michael Blumenthal, sentenciés que
aquests països "no han de demanar gaires prés-
tecs i sí, en canvir devaluar.suficientment llurs
monedes" per tal de "millorar llur capacitat
competitiva amb l'exterior"; les devaluacions, a
més, "haurien d'anar acompanyades amb plans

, d'austeritat o sanejament financer que redueixin
; les tensions inflacionistes",., al cap de pocs dies

el govern Suárez va abordar, sense més histò-
ries, una política que, començant per la devalua-

* ció, ha acabat,perfilant-se en'un Pla d'Estabilit-
, zació posteriorment negociat amb l'oposició i
-,,completat amb les "contrapartides" ecpnòmi-

ques i polítiques: Les.dificuftatsque comportava
optar, per altres polítiques són òbvies i els man-
ca, decididament, operativitat. Però, sigui com
sigui, si un fet així es produís, passaria a la His-

,,tòria, ja que seria reconfortant d'observar com,
. per primer cop, una economia amb .una taxa

d'inflació del 30 % i un dèficit exterior de més de
14.000 de dòlars, surt d'una crisi econòmica a
basa d'expansionar el consum i estimular la de-

. manda... ^
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Tèrmica de Cubelles

Els Parlamentaris reforcen Toposició
v ' ' " • • - . . ' - r , . • % • ' -

El governador ctefer^a l'empresa
'V La ja llarga lluita contra la central tèrmica que s'es-
tà construint a Cubelles ha entrat aquesta setmana
en una fase nova, una fase important car suposa una
nova embranzida unitària i forta contra la central,
amb la intervenció directa dels parlamentaris cata-
lans i el suport dels partits polítics, uns i altres fent
costat unànimement a l'oposició popular que.de
sempre ha tingut la tèrmica.

. Anti-tèrmica ha anat treballant
trobant-se amb més dificultats
que no pas avenços, dificultats
precisament a-l'hora.d'anar a-
esbrinar assumptes oficials. I
la passada setmana Belloch es
va decidir a convocar la Co-
.missió, arran, segurament,
d'una amenaçà de vaga gene-
ral que alguns anti-tèrmics ha-
vien fet à l'alcalde de Vilanova.

Una fase que, ben segur,
serà ja definitiva en aquesta
lluita car en ella, tot arribant-
se a les més altres instàncies
de l'Estat, s'ha de conduir
amb la victòria final —que. en
aquest moment suposa encara
l'enderrocament de les obres
de la tèrmica malgrat la seva
avançada construcció— o la
consumació definitiva dels fets
amb l'entrada en .funciona-
ment de la central, la qual cosa
forçaria a canviar la tàctica de
l'oposició que es limitaria lla-
vors a controlar que la central
compleix les normatives pre-
vistes per la llei sobre conta-
minació i altres perjudicis que
la tèrmica comportarà.

L'oposició contra la tèrmica
de Cubelles, d'una forma més
p menys organitzada va co-
mençar a l'any 72, en què un
grup de veïns i estiuejants d'a-
quella vila iniciaren un seguit
d'impugnacions legals —era la
única oposició que podia
mantenir-se en aquella épo-
ca—^contra el que encara
era el projecte de la central
tèrmica de 500 Mw Foix F, al
terme de Cubelles. S'inicià
també llavors una tímida sen-
sibilització popular sobre el pe-
rill que suposava la instal·lació
d'una tèrmica en aquella zona,
eminentment residencial i amb
molta possibilitat d'expansió
en el camp del turisme; es po-
saren d'exemple les protestes j
destroces que s'han produït al
voltant de centrals tèrmiques
simjlars, com a Santurce, a
Castelló o al mateix Sant Adrià
del Besos. Les protestes eren
soterrades amb declaracions,
triomfalistes de l'empresa tér-
micas del Besòs que afirmava
que la de,Cubelles seria l'exep-
ció.de totes les tèrmiques con-
taminants del món. Arran però
de l'esperanda democràtica
sorgida el 15 de juny, i arran
sobretot de la sentència del
tribunal contenciós de Barce-
lona que ordenava la demolï-
cjó'de les obres de la central,
l'esmorteïda oposició va reexir
amb.més força que mai i es va
fer palesa en les movilitzacions
populars més nombroses' que
havia viscut mai lá comarca
del Garraf.

El governador;
l'eufòria popular

frenà

- Degut 'à la brutal interven-
ció cfe la força pública repri-
mint manifestacions anti-
tèrmiques i veient la projecció
popular que agafava l'oposició
i les ressolucions dels tribu-
nals, els alcaldes de la comar-
ca decidiren fer front comú
amb el poble i oposar-se tam-
bé a la central. Els alcaldes de
Vilanova, Sitges, Calafell, Cu-
nit i El Vendrell arrivaren a sig-
nar una carta en la que es de-
manava la dimissió de Martín

L'Hora Socialista/1Q.;-

Villa i arribaren a amenaçar
amb la seva dimissió si no es
paraven les obres de la central.

Però aquí ràpidament'hi va
intervenir el governador civil
de Barcelona, Belloch, i la pos-
tura dels alcaldes oportunistes
va' fer un gir de 180°, retirant.
la seva signatura de la carta i
dient que de dimissió res de
res. Belloch va aconseguir fre-
nar l'oposició popular en el seu
moment més àlgid i la va detü-
rar /d'una forma intel·ligent i
audaç que de moment li està
donant els seus resultats, si és
que el que realment pretén es
donar llargues a l'assumpte tot
esperant que la tèrmica —[
potser al mes de maig com al-
gú ja anuncia— s'arribi a inau-
gurar. El governador es va
treure de la màniga una "Co-
missió Mixta'S d'opositors,
ajuntaments í partits polítics,
amb el suport dels parla-
mentaris í va dir que ell mateix
la "beneïria" perquè investi-
gués totes les il·legalitats que
possiblement s'han comès en
la construcció de la central i
que suposarien la seva il·lega-
litat total i la.seva demolició.
La benedicció del governador;
ha trigat tres meses eh arribar
i mentre, la Comissió Mixta

De demolició
de fums

a control

La: Comissió anà a la reunió
amb l'intenció de que.el gover-
nador,-com a prova de bona
predisposició cap a la ressolu-
ció del conflicte i .el descubrí-
ment de les possible il·legali-
tats, deturés immediatament
les obres ,de. la central, • fins
que tot s'aclarís. Però el gover-
nador volia girar, novament la
truita, a totes aquestes sanés
intencions, i a la mateixa reu-
nió havia convocat ascine di-
rectius i advocats de térmicas
del Besòs, S.A. encaminant la
discussió a constituir una nova •
"comissió mixta de control",
formada ^ per ajuntaments,
opositors i (fins i tot!) membres .
.de l'empresa Térmicas del Be-
sòs perquè controlessin . el
compliment de les normes es-
tablertes, en el funcionament.
de la tèrmica. Això donava per
suposat que el funcionament
de la tèrmica era irreversible'i
que tot just quedava anar-la a
controlar. Partits i opositors
unànimement rebutjaren la
proposta de Belloch i el gover-
nador va arribar a posar-se
nerviós fins que finalment pos-

tergà la reunió fins al dimarts
•d'aquesta setmana,'tot pre-

gant que hi prenguessin part
els parlamentaris. El passat di-
lluns, Belloch suspenia la reu-

• nio "hasta hueva convocato-
ria", al·legant que es trovaba
eussent "oficialment" i que .
així donava marge de íemps
perquè s'informessin els parla-,
mentaris. Una nova dilació,
mentre les obres de la central
continuen. , .

Els .parlamentaris però ja
, han estat informats i majorità-

riament, al menys els que van
des de UDC fins a socialistes i
comunistes,, s'han pronunciat,

\ contra.la central, coincidint en
què el més urgent ara és l'atur
de les obres, avans dels fets
consumats. El passat dilluns a
la seu del PSC es reuniren
amb la comissió Anti-tèrmica
representants dels parlamen-
taris "del tPSC, del PSUC, de

: CDC, d'EDC, i de U CD i a la
reunió es va arribar a acords
molt concrets i importants
d'actuació; es crearà una co-
missió de treball i coordinació

.de la lluita amb partits, oposi-
tors i alcaldes, es farà una de-
claració unitària de tots els

.partits polítics catalans, es farà
, una campanya de difussió del
problema i, cará á la primave-
ra, noves movilitzacions a la
comafca, es faran gestions
prop de la Generalitat de
Catalunya i concretament dels
consellers d'Obres Públiques J
de Sanitat, i al Servei de Parcs'
i Jardins de la Diputació, sobre

... lai declaració de Parc Comarcal..
a la comarca del Garraf i, final-
ment, a proposta de Jordi Solé

Türa es farà una interpel·lació
al govern, possiblement signa-
da per tots els parlamentaris
catalans, perquè doni una ex-
plicació davant dp lés Corts de -
tot l'afer de la central tèrmica
de Cubelles que s'ha desenvo-
lupat en mig dels esquemes ;
del més pur estil franquista., •

, El governador va donant,
llargues, però la comissió, els
anti-tèrmics, s'han posât a tre-"
ballar, entre altres aspectes en
preparar aquesta interpel·lació,
al govern. . " ' >

.. En un moment en què el
pessimisme respecte a una so-
lució satisfactòria de l'afer ha
anat creixent paralel·lament a
la monumental xemeneia de*
180 metres, una última flama •
d'esperança s'obre amb
aquestes gestions a alt nivell.

"Quan es va descubrint que
els interessos,en l'afer tèrmica'
de Cubelles són molt a prop del
poder, quan tothom està con- '
vençut que els qui tenen les""
mans més brutea en tot aquest
muntatge de suposades il·le-

~gàlitats, corrupcions í malver-
sacions són en les més altes
esferes del capital i de l'admi-
nistració, costa de .mantenir v

encara una esperança.
' La ressolució de la Justícia
favorable'als opositors, l'en-
derrocament de la central tèr-
mica de Cubelles, sería un pre-
ceden massa gros, >un triomf
massa esclatant de la demo-
cràcia i .del poder del poble r '.
perquè els que des de fa tants
anys estan ocupant el poder
ens ho permetin.

XAVIER CAPDEVILA
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Barcelona-Igualada

amenaçat
Aquesta setmana Igualada estrena una nova esta-

ció de ferrocarril. Això suposa per als ciutadans, a
part de molèsties de desplaçament unes millores
evidents: set passos a nivell desapareixeran del Pas-
seig Verdaguer —la via més important d'igualada— i
els terrenys de l'antiga estació passaran a mans del
municipi, tot esperant que el proper Consistori els
destini a parc públic. • .

-Tothom content, doncs. Es- -
tació_nova, instal·lacions mi-
llors i-un futur parc d'una nota-
ble extensió en plena zona ur-.
baña. Dissortadament el pano-
rama río és tan esplèndid ni les
perspectives ^ño són pas tan"
falangueres per a .la capital de ~
l'Anoia, puix que, si les coses
no es redrecen, la nova estació ~~
podria ser d'aquí a un temps ,*
una* obra perfectament inútil. •

En efecte, el carrillet que^ -,
uneix Igualada i Martorell, que
travessa doncs bona part de
les comarques d'Anoia i el
Baix Llobregat/ que travessa
una zona pèssimament comú- "
nicada , per ""carretera, està -
amenaçat de .mort en funció
dels alts designis de "Fer-
rocarriles de Vía Estrecha"
(FEVE) i, en darrer ternie, del
Ministeri de Transports i Co-
municacions. Convindrà^ però,
que /fem. una mica d'història. >

Un decret inoportú

Ara fa cosa d'un any,, el
BOE va publicar un reial decret
en el qual, es disposava el
traspàs a FEVE de l'ântic ser-
vei de què.era.concessionària
la Companyia Gênera) de Fer-
rocarrils Catalans, S.A. Una al-
tra disposició assenyalava que
el Ministeri d'Obres Públiques
.aprovaria un projecte de rees-
tructuració d'aquest ferrocar-
ril basat en una colla de "con-
dicions mínimes", entre Jes
quals figurava la de suprimir la
línia de Martorell a (guajada.

La publicació d'aquest de-
cret va mobilitzar les forces
polítiques i socials de la co-
marca, en un esforç de sensi-
bilització i de protesta que va
culminar en.una Marxa cele-,
brada el dia 7 de maig de l'a-
ny-passat i .que jecorregué-a
peu els trenta-vuit quilòmetres
que separen Igualada de Mar-
torell. De Sant Esteve Sesrovi-
res, la Beguda, Masquefa, Pie-
ra, Vallbona/ Capellades, La
Pobla de Claramunt, Vilanova
del Camí i d'altres pobles de lá
comarca, es* van anarsumant
caminants a aquesta Marxa
prò-carri let. Les pancartes que
els acompanyaven unien la rei-
vindicació del tren a la de les
nostres institucions, tot consi-
derant el projecte del Ministeri
com una ."mostra més de la
ineficàcia d'una administració
centralitzada que prjen les se-
ves decisions molt lluny d'aquí
i que prescindeix totalment de
l'opinió dels afectats".

U n perill real
' ~X - , , • - *" ' -
,De~ llavors ençà han plogut

les declaracions que volen és-
1 ser tranquil·litzadores, però l'a-

menaça que pesa damunt del
tren és ben real: sota criteris
de rendibilitat econòmica FE-;
VE ha,anat suprimint les línies
de ferrocarrils de via "estreta
existents en tot de TEstat
espanyol i, amb més intensitat
si és possible,' als Països Cata-
.lans, fins al punt que en vint-i-
cinc anys hem passat d'uns ;

,-1.300 Km. de ferrocarrils de
via estreta a només uns 600. .

D'altra banda, i pel que fa a
les raons derivades de les "fórr.'.",
tés pèrdues econòmiques,de la ,
companyia privada", per les
quals s'ha intentat de justificar
el traspàs a'FEVE de la línia
del Carrilet, val a recordar que
. els acccionistes' majoritaris de
l'antiga companyia de" 'FF.CC
Catalans eren les empreses
Unión de Explosivos Río Tinto
—prop del 45 % de les
accions— i Solvay —un 3396—.
Són concretament aquestes
dues societats les principals
explotadores de les mines de
Súria i Sallent, companyies*
que utilitzen els antics Cata-
lans per a transportar les sals i -
potasses de les mines esmen-
tades. ' , '

Sobre aquesta qüestió, el
, PS C féu públic un comunicat
en el qual, entre altres coses,. _
recordava que "a la primera
d'aquestes companyies —
-Unión, de Explosivos - Río
Tinto— està fortament vincutal
l'ex-ministre d'Obres Públi-
ques, Sr. Calvo Sotelo (conse-
ller delegat), ex-ministre que
regia els destins d'aquest mi-
nisteri quan s'aprovà .el reial

El carrilet, una reivindicació molt més política que folklòrica

decret de reestructuració. Ser-
veixi aquest apartat —acabava
la notà del PSC— per apuntar
un possible cas de corrupció
administrativa".,

La lluita per salvar el car-
rilet s'ha encaminat, doncs;
cap a tots els sentits: no sols
per a contrarestar les previ-
sions cTaquell decret sinó per
impedir les disminucions de
serveis i l'abandonament total^.
de la línia, mesures que ja han
estat intentades i que, a causa
de.la minva de viatgers que
suposarien, acabarien donant
més justificacions a la supres-
sió.

Pero un tren que depèn d'u-
na companyia de l'Estat, l'únic
tren de tota una comarca en
expansió, no pot regir-se no-
més per criteris de redibilitat
econòmica. I, tanmateix/ és
ben cert .que també aquesta
s'aconseguiria si hom es deci-
.deix a adequar el carrilet a les
exigències de seguretat, rapi-
desa i çonfç.rt que marquen els
temps actuals. Mentrestant, i
per damunt de l'amenaça pre-
sent, la defensa del tren conti-
nua... •' :••'• ••''-•• :•' : . , ; : . . .

ANTONI DALMAU

La radiodifussió monopolitzada

Qui és qui a ràdio Mataró
El passat dia 8 de desembre,

entrava en funcionament de ma-
-,nera oficial Ràdux Mataró,, "l'e-

s-missora del Maresme", que un

L HORA DE LES C ARTÉS

Jubilar-se als 60
Immersos ja en la recerca de

solucions per als gravíssims pro-
blemes 'economies que tenim
plantejats, s'imposa —entre d'al-
.tres w moltíssimes coses— d'una.
manera apremiant la jubilació als
60 anys. ~ " , ,

No és solament per a fer pre-
valdré un dels punts del nostre
programa socialista de ía jubilació

• a aquesta edat amb el 100 % del
salari real, sinó a més a més en
aquests moments, es de necessi-
tat i justícia.
, ,Les actuals formes de treball

• de moltes empreses amb aquesta
febre > 'de .productivitat, de

. remouré-ho tot moltes vegades
' sense ordre ni concert, de me-
• nysprear a la gent que poha anys
v*a la empresa o fer-1os-hi la vida
: impossible, perquè ja els .conside-

ren vells, després de tota la vida al
"/seu servei, i, menyspreant l'expe-
; riència,, són causa de veritables
frustracions, deseganys.i humilila-

.' cions. . " ,.
Per això, avui, jubílar-se als 60

anys s'há convertit en una verita-
ble' quimera i molts treballadors
ho fan malgrat el tant per cent re-

-„ ductiu que és una injustícia i una
vergonya.,

Hi^ ha en el 'nostre país
, 1.000.000, de parats, però encara

hi ha un altre sector tant o més
afectat: La juventut que 'no troba
feina: Aquests són a milers, a cen-
tenars de milers,-que es veuen
obligats a vagar pels carrers i bars
de la nostra població, desmoralit-
zats, í com a camada propícia det n
vici i la delinqüència.

Segons el Banc de Compensa-
cions Internacional per a resoldre
l'índex d'atur n'hi Ha per a molts
anys. Crear un lloc de treball costa
molts diners. Pot ésser veritat, pe-
rò cal buscar solucions urgentíssK

,mes, pràctiques i econòmiques.
En aquests moments els treba-.

lladors compresos en l'edat dels
60 a;ls 65 anys constituieixen del
8 al 10% de la població. És a dir.
més de un milió. Tants com parats
hi ha. Un milió de treballadors que
ja teneri merescut el descans i po-
drien .deixar lloc als parats i- a
molts que encara han de comen- '
car la seva vida laboral. ' , - '

, Fóra un acte de justícia i una"
mesura econòmica soportable, ja
que els milions que ens costa l'a-
tur forçós, tot i essent mal pagats,
podrien revertir en els jubilats als.
60 anys, que bé s'ho mereixen i es
resoldria quasi totalment el pro-
blema de l'atur forçós.

J.VILASECA

temps abans havia emès en unes
determinades hores, en període,
de prova. Ràdio Mataró venia a
omplir així xín buit creat des'del
tancament, ara farà uns quinze a-
hys, -, de Ràdio -Maresme —••
emissora depenent de /"Organi-
zación.Sindical"—, tancament que
fou decretat pel Ministerio de In-
formación y Turismo arran dels

* acords de Ginebra que establien
una distribució de les ones, con-
cretant un nombre màxim d'emis-

^ sores per cada país, per tal d'evi-
tar interferències.
-. Al darrera d'aquesta emissora

. hi ham però, una histonria si més
nò curiosa. Una història que alho-
ra ens permet d'assabentar-nos ,
de qui són els màxims responsa-
bles de l'emissora mataronina.
Una mostra més del' monopoli
que exerceix^ un sector ben con-
cret sobre els mitjans de-comuni-
cació de masses.

Ja feia temps que un grup de
gent de la vila, acudint a la Caixa
d'Estalvis Laietana de Mataró, va
sol·licitar,. tot recorrent diversos"

. ministeris, la concessió d'una
emissora de freqüència modulada
per a Mataró. Tots els intents van
ésser debades! ,,
r Però vet aquí que la concessió
arribà el desembre del 76 .de la
mà de l'actual governador civil de
Tarragona i aleshores alcalde de
Mataró, Francisco Robert Grau-
pera. Es donà el cas que el se-
nyor Robert Graupera vivia a la
mateixa escala i al mateix replà
que en Jorge Arandes, aleshores
director de Radio Nacional de Es-
paña a Barcelona. Cal assenyalar

x que anteriorment Arandes ja ha-
• via aconseguit la concessió per a
Ràdio Miramar de Badalona.

Robert i Arandes feren ges-

tions a Madrid i en resultà la con- .
cessió, per part de la Dirección
General de Radiodifusión y Tele-
visión, de l'emissora de Ràdio Mi-
ramar el desembre del 76, tot i
que la , documentació . cor-
responent no fou presentada al
MIT fins l'agost del 77; és a dir, al

• cap de vuit mesos. Veiem, doncs,
com la concessió arribà sense ha-
ver passat els tràmits reglamen-
taris i, exigits en qualsevol altra
ocasió. ' * , .

Var a dir que, malgratla gran
quantitat de sol·licituds que hi ha-
via per tal d'obtenir emissores de
freqüència modulada, només en
foren concedides dues: Ràdio
Mataró i Ràdio Gandia, atorgada
a un tal senyor Ezcurra del qual
hom li suposa algun parentesc
amb el subdirector general de RT-
VE, Luis Ezcurra.

Una vegada aconseguida la
concessió va ser l'enginyer en cap
de RTVE pera la "zona Noroeste"
qui s'encarregà del muntatge tèc-
nic. Tots els plànols van ésser
dissenyats als locals de què dis-
posa RTVE al carrer Buenos Aires
de Barcelona, per delineants de
RTVE. Així mateix, en els primers
moments de funcionament de re-
misora totes les tasques tècni-

'ques eren realitzades per perso-
nal tècnic de RNE i TVE.

No és doncs d'estranyar que la
direcció de l'emissora hagi anat a
parar a mans de Francisco Palasi,
cosí germà de l'ex-ministre d'E-
ducació Villar Palasi i emparentat
també —la seva esposa n'és ger-
mana amb Luis Ezcurra—. Fran-
cisco Pajasí formava part de l'e-
quip Arandes^ —era cap dels ser-
veis econòmic-administratius de
RNE a Barcelona— quan aquest
n'era director. Sembla ser, però si

a les hores va asser traslladat a
RNE de Valencià i Aranda a Ma-
drid. Posteriorment, Arandes ha
tornat com gerent de RTVE a Bar-
celona, que va haver un desfalc
econòmic a RTVE a Barcelona,
càrrec que ocupa en l'actualitat.
Hom ha dit que Ezcurra, que era a

, Madrid quan el desfalc —sempre
ha estat el n° 2 de RTVE- va en-
cobrir l'afer. En aquella època, el

" director general de RTVE era l'ac-
tual president del Govern, Adolfo
Suárez. Excurra fou precisament
qui donà la-concessió per a Ràdio
Mataró í qui hi ha col·locat Palasi
com a director.

El que sembla clar és que en
próduir-se el retorn d'Arandes a
Barcelona, ha volgut afavorir els
seus .antics col·laboradors. No
deixa d'ésser curiós que actual-
ment WE emeti una sèrie de pro-
gramas enregistrats a Scala Bar-
celona, a raó de 2.800.000, ptas.
(dos milions vuit-centes mil I) per
programa, si es té en compte que
Palasi és, a més de director de
Ràdio Mataró, cap de relacions
públiques i publicitat de Scala.
D'altra banda, Arandes i Palasi,
juntament amb un tal senyor Vall-
vé, tenen alguns negocis en co-

- mú, com ara de mobles entre
, d'altres. Tots tres són veïns d'es-

tiueig mercès als seus respectius
xalets a Gelida. Tampoc no deixa

, d'ésser curiós, aleshores,- que
. Va 11 ve tingui ('exclusiva total de la
" publicitat de Ràdio Mataró. Sem-

bla ser que també hi ha diners de
. l'Arandes. Tota una mostra,

doncs, com dèiem al principi, del
"lliure accés" al dret de la infor-
mació, dret que es troba monopor-
litzat cada vegada més..

MONTSERRAT
RADICALES
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Els treballadors també tenen dret a la salut

Cal reconciliar la seguretat amb el treball
. - " . - • ' • ' ' .... - • - ' • . * • ' - • ' . - • / • • ••••-..•' . %^.--.••"".-...••••' . - . • /'. . - ' - ; . ' ; - ' . - . •-/•• . . . H'1 H "3**xí;'í ; -TrF^-^^-^^XTKií^^BM ' • - • • ;

En un dia de treball a l'Estat espanyol, nou treba-
lladors moren a l'empresa eh un accident de treball, i
més dia quatre mil son lesionats. ATany 1976 més
d'un milió de treballadors varen sofrir un accident la-
boral. El nombre de malalties laborals és dels més
elevats d'Europa i moltes d'elles no son diagnostica-
des. • • " . . . ' - - • ' ' • • • - . • ;'. : • ; • - . - • ' . ' '" '" v ' ' • - .

Queda, per tant, clar que el
treball pot amenaçar,la salut;
pot comportar un risc d'acci-
dento de malaltia i qui en pa-
teix les consecuencias és la
clase treballadora en la seva
pròpia carn.

El cost social d'aquests'f ets
és de molts mutons de pesse-
tes, el seu cost en angoixa i
sofriment pels treballadors i
les seves famílies és incalcula-
ble.

I la clase treballadora en va
prenent consciència.. Arreu
d'Europa els sindicats defen-
sen efectivament la salut dels
treballadors i les taxes d'acci-
dent o malaltia" laboral són

molt més baixes que aquí. A
Catalunya, la classe obrera co-
mença a adonar-se del que tot
això significa, com es manifes-
tà en les lluites de Solvay;de
Martorell, Alchemika, Uralita, i

- en multitud d'accions, mobilit-
zacions/i vages per unes con-
dicions de treball.dignes. "Tan-
mateix, en nombrosos sectors
de 'la producció (construcció,
químiques, tèxtil, metall, ètc.)
.aquest tema és present en les
plataformes dels convenis.

Les causes .

Els accidents de treball i les
malalties professionals no son

, inevjtables, no sn un mal ne-
cessari, tenen sempre causes
ben concretes: deficients me-
sures de protecció, instal·la-
cions incorrectes, presència de

^tòxics, manca de formació pro.-
fessional, etc. Per tant, això vol
dir que es pot fer .disminuir el
seu nombre. Les elevades xi-

' * fres d'accidents són degudes a"
l'escassa o nul·la prevenció, i
firis i tot a la negligència crimi-
nal. ; ; .,.; V/

; Cal doncs una acció dirigida
a eliminar els factors de perill-

^presents als' llocs de treball.
-Cal una acció sindical que eli-
mini de soca-rel les causes ;
que atempten contra, la salut

'dels treballadors. „ -*

Propostes d'acció

. «> Nosaltres creiem que les
propostes d'acció per a pal·liar
el problema es concreten en
quatre punts:

1- No delegar, 2- No ven-
dre's, 3- No als factors nocius,
i 4- Un nou marc. ' .

HiEl=W*fiFf.TTEl

L'anomenada intel·lectual
Mentre no desaparegui, en

general, l'apropiació privada '
dels factors productius i els
seus fruits —em sembla que
encara n'hi ha per a una
estoneta— penso, que no hi ha
cap raó especial per a renun-
ciar als rendiments de l'ano-
menada propietat intel·lectual
dels autors de llibres i articles,
discs, invents, obres de teatre,
de creació artística, disseny,
'etc. ' - . " . :": '. ' • ' • : • ' . ' > .

Una primera raó que cal te-
nir molt en compte és que en
bona mesura es tracta de tre-
ball acumulat —passat,
històric— dels rendiments del
qual hom vol fruir al llarg del
temps, des que es ven al siste-
ma productiu, que sol oferir uh
pagament periòdic, anual o se-,
mestral, sovint com a tant per
cent —10-5 %— del valor ve-
nut amb aquest ingredient.
Així doncs, amb.'la primera -
"creació" el treballador intel-
lectual inverteix, en termes de
treball acumulat, en un disse-
ny o obra, i difereix la seva re-
tribució com una mena de par-
ticipació en la Venda del pro-
ducte corresponent.

Aquesta mena de "royalty"
intel·lectual és, diguem-ho ja,
de bon evadir, escapar. Les
empreses que1 el contracten,
les que compren aquell pro-
ducte per treure'n el guany, te-
nen moltes possibilitats de
defraudar-lo. Si tu, amic lecto-
r(a), coneixes algun cas de pa-
gament escrupolós, presenta'l
si et plau al Partit i en farem
un seminari curiós i especial. !
encara crec que defrauda més,
proporcionalment, l'empresa
mitjana, per exemple editorial,
que la gran, dins del capitalis-
me (al "socialisme de mercat"
m'han denunciat fenòmens si-
milars que s'intenten esquivar

fent el pagament a "tant alçat,
• ' . - . independent de la venda).

I és que qui no paga el llo-
v'gu'er és desnonat, qui no fa

front, al paper és protestar,
corn si no paga Ja impremta, i
si no paga el personal fix, que
em sembla prioritari, va a pa-
rarà Magistratura; el comerç,
per la seva banda, ja es queda
automàticament la seva part

,.'• (del 50 % en llibres). En fi, que
- l'element del cost més dèbil,
deixant de banda el vigilant, és
l'autor, els rendiments del qual
són especialment regatejats
per l'editor..

Donat el pes re lati va rn e nt
baix d'aquest cost hom pot
creure, àdhuc, que les edito-
rials són plenes d'escriptors
fracassats que veuen amb es-"
pedal escàndol i enveja les li-
quidacions de veritat que po-
drien resultar.
' I és que el control de tirada,
vendes o emissió de llibres o
discs és molt difícil per a l'au-
tor, heus ací Taltre factor relle-
vant. El sistema dels països

• avançats, diguem-ne socialde-
mòcrates (no sé el-cas d'això
al socialisme), és la inspecció
de tota tirada que ha de ser
declarada a les societats d'au-

v tors amb lloc, .hores, .volum,
etc. En aquest país això fun-
ciona una mica per als discs,
però per als llibres ni somniar-
ho! Cal avançar decididament
per aquest camí i no s'han
d'escoltar gens ni mica els in-
teressos editorials en aquest
sentit, com aquests no escol-
tarien els del comerç que no
els -liquidés les vendes...

Perquè la picaresca del país
' s'hi projecta amb tot entusias-
me:

— .L'autor no sap quasi mai
la tirada real, rii per aproxima-
ció... per tant...

— Les tirades pirates estan
a l'ordre del dia/sense control.

— Hi ha hagut casos, con-
cretament amb el llibre català,
dels quals informaré el lector
que s'hi interessi, en què l'au-
tor ha tingut registre personal
de vendes als seus alumnes i a
ell mateix pers acomplir com-
promisos d(e 100 unitats, i a fi-
nal de l'any n'hi liquiden 50!;
'per tot el.mercat.

— El retard de les minses li-
quidacions pot ser fàcilment
de 4 ó 5 mesos després del fi-
nal del termini d'un any, expli-
cat pel recompte de les devo-,
lucions de- llibreries; en total
un període mitjà d'un any en

'„què els drets serveixen' de fi-
nançament per a l'empresa...

— Darrerament ha apare-
gut, una forma de picaresca
encara més sofisticada, de la
qual també puc donar dades
"reservades": es tracta d'una
editorial que està exhaurint ti-
rades de 25.000 fins a
100.000 i que es declara en
amicals dificultats financeres.
Aleshores t'ho fa saber, cosa
que no sé si.és d'agrajr, i t'ofe-
reix,pagar-te amb accions! els
drets vençuts i ja venuts al
mercat! Quina bella integra-
ció! '
" Ja ho hem dit: mentre no

abolim ja propietat, seriosa-
ment, i. ho farem dins la nostra
generació, hem , de defensar
els drets de la propietat intel-
lectual...' en gran mesura tre-
ball acumulat personalment,
inclòs el rendiment de la for-
mació del capital humà. I ben
entès que peti' qui peti: si una
editorial ha de petar per haver
pagat una matèria prima... mi-
llor que,ho faci aviat .i clara-
ment.

J. ROS
HOMBRAVELLA

No delegar vol dir trencar
amb factual situació on, legal-
ment, tothom es pot preocu-
par per Ha salut dels treballa-
dors menys ells mateixos. Se-
gons l'actual normativa l'Estat
ens defensa la salut mitjançant
l'ordenança laboral;de fa més.
de vint anys segons la qual
una empresa com Uralita, on
s'han, diagnosticat càncers'de
pulmó deguts als contami-
nants presents en el treball, es
troba en situació completa-
ment legal. Segons l'actual
normativa és l'inspector de
treball qui té tot el poder per a
decidir si les condicions de tre-
ball són correctes, quan l'ins-
pector ~dè treball no-és cap re-
presentant dels treballadors i a

més no és cap tècnic en segu-
retat. Segons l'actuat normati-

. va, l'empresari també ens de-
fensa la salut, quan de fet l'ob-
jectiu de l'empresari és aug-
mentar els beneficis. Segons
l'actual normativa el metge
d'empresa ens protegeix la sa-
lut i el metge d'empresa que

.cobra de l'empresari està, en
generar, al setr servei. Segons

.l'actual normativa, les empre-
ses granVhan de tenir un tèc-
nic *en seguretat i higiene que
no té.cap poder de decisió,. Se-
gons l'actual normativa, exis-
teix en les empreses un "comi-
tè de seguretat i higiene", on
sempre hi han més membres
nomenats per la direcció que
no pas escollits pels treballa-
dors i que són una manera de
desviar els problemes..

Per tant el que cal és que
aquesta problemàtica sigui as-
sumida pels treballadors i que

-sigui el comitè d'empresa el
lloc on es plantegi i que aquest

controli les condicions de tre-
ball. Els treballadors ño són
menors 'd'edat, no necessiten
protectors, coneixen els seus
problemes P-saben com resol-
dre'ls: ~ ' " - ' / ' ,

No vendre's la salut Vol
dir no acceptar uns diners a

.^oanvi d'un risc. És molt estesa
l'acceptació de les primes de

• perillositat i de. toxicitat. Quan
els treballadors accepten una
prima accepten el risc i per
tarit l'accident o la malaltia
que se'n derivarà. Els plusos
han" servit per a^ descongelar
sous, però aquesta pràctica er-
rònia ha de desaparèixer, car el
que cal és reivindicar uns sous
justos i unes condicions de tre-
ball més dignes.

No als factors nocius. Els
treballadors ens hem, de negar
a treballar en llocs perillosos, *
hem d'exigir mesures de pro-
tecció, eficaces i hem d'exigir
la desaparició de productes tò-
xics. Això s'ha d'aconseguir
'avui dia a través de una acció
sindical on els socialistes hi te-
nim molt a dir. És possible avui
aconseguir millores importants
en convenis d'empresa o de
ram. . " .^ ' ."
, Un -marc nou. Cal una ac-

ció política que recolzada per
la lluita sindical aconsegueixi *
que el Congrés ̂ promulgui un
nou marc legal, superador de
l'actual, révisable a mesura
que avancin els coneixements
de la salut en els llocs de tre-
ball, que representi u'n nou pas
endavant de la clase treballa-
dora. _ ' ^

J.R.VILLALBÍ

de la-U GT

La construcció, un dels sectors on hi ha més perills.
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A Catalunya també hi ha caciquisme rural

i f fEls mo
pagesos

Avui publiquem un informe, acompanyat d'una
carta amb què volem denunciar la corrupció existent,
als nostres camps, en els quals encara avui existeix el
caciquisme i el monopolisme més descarat. La carta,
reproduïda més avall, és un exponent clar de les rela-
cions que mantenen els capitalistes per a mantenir-
se en els seus llocs. Per a això utilitzen tots els mèto-
des haguts i per haver, àdhuc els més bruts.

•lis contra els
QUATRE
RATLLES

El primer que se'n desprèn
és la gran porque tenen a les ' y
cooperatives, i la competència
que fan als capitalistes del
camp. Fóra interessant de fer
un repàs a aquest .personatge
anomenat Antonio Co eh s: An-
tonio Cochs és un monopolista
exportador d'oli molt amic de
l'ex-minístre Fontana Codina,
el qual li concedí fa uns anys la
medalla al treball, "por los ser-
vicios prestados" seria. Trista-
ment conegut a Reus, no gau-
deix de gaire bona fama entre
els pagesos. Entre d'altres
xanxullos volem destacar unes
exportacions que va fer a Tunis
gràcies a les quals sembla que
s'embutxacà uns quants mi- -*-
lions de pessetes de desgrava-
ció fiscal, però segons les nos-,
tres informacions aquestes ex-
portacions - no varen * .existir
mai. - - - '

Bajanades de capitalista

Entre les moltes anècdotes .
que s'expliquen d'aquest cacic
n'hi Jia una de suficient^il·lus-
trativa. Resulta que per a de-
mostrar la seva potència eco-
nòmica se'n va anar a la platja
de Salou i es va endinsar din-
tre mär amb un -Mercedes •
Benz fins que el va fer malbé. _
Malgrat Ja seva aversió les.
cooperatives no perd oportuni-
tat per aprofitar-se de. les vie- «
.tories pageses, i és així que ara
que han aconseguit que aug-
menti el preu de l'oli, el que
se'n. aprofitarà serà ell car té
una gran quantitat d'oli emma-
gatzemat. Els oeus draps bruts ,

no tenen fi, intents de suborn,
també estan en el seu curricu-
lum-':

La carta que ens ocupa està
dirigida a un altre monopolista
de l'oli anomenat François i
que va tenir la bona ocurrència
de comprar l'oli a unes coope-
ratives de Catalunya,- la de
Reus i la UTECO.de Lleida.
La carta é e prou explicativa i
no crec que calgui estendre's
massa, nosaltres el que volem
és deixar constància de la ma-
teixa; • . .

ENRIC LLÚCIA

Traducció de la carta :;,
, Benvolgut."...

Thauria volgut escriure fa
-un any, però el temps passa
volant i avui em dones una no-
va ocasió d'escriure't.

Em refereixo, efectivament,
a la teva compra de l'any pas-
sat a les Cooperatives de Reus
i d'aquest any a la UTECO de
Lleida. Et parlaré amb tota,la
franquesa> ja que no t'escric
només per defensar la nostra
posició davant de les Coopera-
tives i els compradors sinó per.

, explicar-te el que seran més
;tard aquestes mateixes coope-
ratives. Avui dia tu has coratjat
les del nord, però més tard les
del sud podran seguir l'exem-
ple. .
- „ Les cooperatives,-es diguin
UTECO o qualsevol altra, son
potències que dormen, potèn-
cies que .un dia o altre es des-
pertaran, s'organitzaran, i
aquell dia tu r jo haurem de
canviar d'ofici. Perquè —i no
has de creure en el Papà

Sempre hi ha els que no volen deixar a/s pagesos viure de la terra

Noel— el dia que les hauràs fet
grans, aleshores no les podràs
dominar, perquè ja no et ne-
cessitaran més. Ara que èrica-'

„ ra pots fer-ho m'agradaria que
- sabessis .utilitzar la força allà
. on cal.

-Nosaltres som comerciants
com tu, menys forts individual-
ment però bastant organitzats

, i forts en el nostre GRUPO de
Madrid, i sempre buscant algú
com tu que ens vingui a propo-
sar, algun negoci «special o
EXTRA (no Extra Borgas), ja

. que els negocis normals ara
donen .uns beneficis bastant
minsos.

L'exportació de l'oli d'oliva,
a-Espanya, està passant uns
moments que, amb una mica

1 • d'intel·ligència, ens poden ser
profitosos, cosa que fóra difícil
altres anys. Tenim una sèrie'de
taxes i desgravacions que.ens

« permeten, ho saps millor que
jo, muntar negocis importants
i rendables*perquè sempre te-
nim la manera de fer saltar el
cavall allà on volem. •

À les Cooperatives no eJs
agraden aquesta mena de ne-
gocis, especials, ni aquestes

, c^T^í^e^^uo^A^^.^^^*~ "íiV'irïi."..""" EXPORTADORES c «SÍ -••-". -.«~. .,„

*.:.',:.: "o"',' ' ' - ' MBS: :£:".-.? .•«ï1. .-....„,.
' ',"""«/.» £3? ' ' ~ ' •' • ,
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.. \ , Cher, ' . % ,

•-« " J'aurais voulu te faire cette r,ê«e lettre il y -a un. an «uis
• . le temps a passé et aujouidhui tu me donnes une nouvelle fois

l'occasion de t'écrire .

je fa'is-, en effet ,r«ièrenceâx ton »chat lánnée dernière aux -
. ' ' *• coopératives de Keus et cette année à l'iÎTECO'de Lérida « .Je ,te

parlerai, en toute franchise,, cette lettre n'.est pas faite
dans le- seul but ¿e défendre notre position devant les Èoopora-

i x* ' ' tives f les acneteurs que tu- essaies de porter dans ce nouveau
terrain, -, sais po-jr t'expliquer ce que seront plus tard ces mêrn*.
coopératives. Aiijojrdr.ui .'lu as encouragé, celles du Nord', •,- mais
plus tard celles du Sud pourront suivre l'exemple . ' v

; es coopératives ,' qu'elles s'appellent, UTECO ou autres .'-'sont

i l'autre se. réveilleront. . s'organiseront , ce jour !-• foi et •
mov devrons changer de'iiétier . Car , >r.e crois pas ou Père Noël"«

». ir ĵ ur où t J les auras i'íiites grandes tu ne pourvus plus le'.
„ cjir.iner car re mns.cnt-li . eliti n'auront plut béioir. de toi'.

qje, tu s.icl-es, utiliser t». force uu 'bor. endroit.-

Nous sommes des comrcfrca;. ¿.s comir.e ;~ foi ;, moins f orts* individuel.
- . • nent p "aïs assez proaAi-.^s et forts oans notre GkUPO a kairid

ce toujours;« 1* recr.erci. e de quelqu'un comme- toi- qui vienne
nous proposer -quelque afiaire EXTRA- (pas des Extras Borgas) ,

: puisque les affaires normales sont maintenant' -plutôt .maigres
comme bénéfices. „ / • . ' " '

\

L'exportation d'huile ..l^olive-en Espagne, travers« o*s moment»
dont avec un peu d'intelligence nous -pouvons tirer1 -prof it,
profit difficilement »-'alisable dans d'autres anr.iesV Nous
evonr. une série de ta;»:« et dégrava t ions; qui nous permettent ,
•tu- le sais mieux que- n .i. . de traiter des. affaires, importantes
et rentables, car -nous .wons toujours le moyen de faire sauter
le cheval là ou nous voulons.

Les Coopératives n'aiment pas ces 'affaires -bizarres , ni cei
taxes mystérieuses qui comptent pour certains personnes et
j>pur d'autres non .' Déji dans la dernière assamblée' de1!. C.- >-pe—

diri;eants de L!Utèco de Lérida a dit qu'ils se sentaient

sans passer, par aucun .intermèdâire, quii fallait ouvrir, ces
sucursales â létranger ec faire des dépôts con-jne d'autres
foni; , et. né pas être obligés de passer par .CES FORCES DS PRES*
S ION , il vourait parler, de toi . -Ils demandaient aussi la
supression- de toutes ces -taxes.! où -bien là ristourne nette
pour les coopératives '. . je. te répète 1-e Géant "commence

tout pour vouloir faire quelques kilos- d'Extras . -Si-vrainent
tu veux cos huiles il y a bien dautres maisons qui' ten vendrai*
aux- mêmes conditions que les coopératives.

Ta forcé de vente , ta force financière; , ta façon de te debro\
lier , ta f°ï** d'achat , /tourveront. toujours un écho favorabK
dans notre GRUPO à- Madrid , parceque là- il y a 'des- commercanti
'qui pensent corame toi et cui ont besoin d6 toi conme toi au as.
besoin de nous .

pas directement respor.iables •-', tu ¡sa is très bien 'le pourqoi :
la'chcse a ite et est. --ncore en. tous .moiserits confuse (bénéfice;

Le ORUPQ aujourdhui traverse de mauvais moments dans sa lutte

enfin cette' lettre 'va :é paraître unvr a i journal pourtant
il me reste beaucoup de. chor.es qse, j'aimerais, discuter lavée -t<-
Dis-moi quel jour ,tvi seras à jlice et je ferais, un saut : notrV
Télex est le 55313'. " • k /À

En attendant de tes nouvelles je te salu'e/c/syialement. •

C • Antico Ipof̂ »*0*-

desgravacions misterioses que
per a certes persones valen i
per a altres no. A la darrera As-
semblea de Cooperatives que
es va fer a Madrid la setmana
passada un dels dirigents de la
UTECO de Lleida ja hi va dir
que se sentien capaços d'ex-,
portar tot l'oli de les cooperati-
ves d'Espanya sense passar
per cap intermediari, que calia
obrir sucursals a l'estranger i
fer dipòsits tal com fan altres, i
no estar^obíigats a passar per
AQUESTES FORCES DE
PRESSIÓ, i es referia a tu;

, També demanava que se su-
primissin totes aquestes taxes,
o que es tornessin íntegrament
a les cooperatives. Et repetei-
xo que el Gegant es comença
a despertar i tu n'ets el major
responsable; tot per yoler-te
fer uns quanta quilos d'oli Ex-
tra. Si realment vols aquests

. olis hi ha moltes cases que
te'ls vendrien en les mateixes
condicions que les coòperati-

.ves. - . : . ' . ' • ' - / - _ • - ' . . - - -.-'; ' ,•
La teva força de venda, la

teva força financera, la teva
manera d'espavilar-te, la teva
força de compra, sempre tro-
baran un eco favorable al nos-
tre GRUPO de Madrid/perquè
allà hi ha .comerciants que
pensen com tu i que et neces-
siten a tu de la mateixa mane-
ra que tu ens necessites a no-
saltres.

Si aquest any t'has' trobat
amb algunes oposicions en els
últims negocis del GRUPO,
encara que tu no en siguis di-
rectament responsable, en
saps molt bé el per què: la co-
sa ha estat i és encara en tot
moment confusa (beneficis a
l'aire, liquidacions en retard,
etc.).

- El GRUPO travessa avui dia
, uns^mals moments en la seva
lluita contra les Cooperatives,
els seus directors t'ho poden
dir, en .fi, aquesta carta et sem-
blarà un vertader "diari", i així i
tot em quedem moltes coses
.que m'agradaria discucir amb

,-» tu. Diga'm quin diareras a Ni-
ca i et vindré a veure en un
salt...

Esperant notícies teves et
saludo cordialment,

« • .

ANTON 10 COCHS

"Del extremismo a la mode-
ración" * ;

Fa uns dies "els diaris de
Barcelona v publicaven un
anunci pagat perla patronal de
Bimbo, el qual califiquen de
.manipulador. Creiem que com-
parar dues actuacions obreres
diferents en dues vagues que
l'únic que tenen a veure és que
pertanyen al mateix ram —el
de l'alimentació— és una acti-
tud nefasta i que no arreglarà
cap_conflicte. La patronal de la
Bimbo, davant la vaga que des
de fa vora un mes estan duen
a terme els treballadors, s'està
mostrant intransigent i respon
amb un tancament total sense
aportar solucions.

Jïn l'anunci que dèiem, es
parla de la vaga que els treba-
lladors dels.forns havien anun-
ciat i que degut a les negocia-
cions es pogué aturar, i per
tant acusen els treballadors de
la Bimbo de mostrar-se intran-
sigents i "extremistes". Notes
com aquesta no porten enlloc i
l'únic que consegueixen és en-
crespar més els ànims. -

El Sindicat'Lliure de Catalu-
nya, del qual ja en parlàvem fa
uns dies en aquestes mateixes
planes, ha presentat els esta-
tuts per a la seva aprovació,
cosa que no creiem que trigui
gaire a produir-se. Per veure
més clarament el peu que cal-
ça aquest "sindicat" publi-
quem alguns dels articles més
significatius dels estatus que
han presentat: art. 5 b/ "El
Sindicato Libre de Cataluña
ayudará a los trabajadores que
se hayan opuesto a una huel-
ga que indebidamente ponga
en peligro sus puestos de tra-
bajo..." A la exposición de mo-
tius es diu: "èe hace necesa-
rio, que en cada empresa ö
centro de trabajo exista una
organización capaz de frenar
este ciego impulso de là huel-
ga y el conflicto indiscrimina-
do, utilizando con prioridad
métodos más racionales de
lucha reivindicativa".,.

Les persones que figuren
entre els promotors son: Abel
Calafell Navarro, Ma del Car-
men Peinado, Petra Delgado,
Antonio Pérez, Pedro Antonio
Jiménez, Rafael Plasència, Jo-
sé Ortega, Jaime Zarco.

A finals de gener principis
de febrer està anunciada la ce-
lebració de les eleccions sindi-
cals. UGT i CCOO arribaren a
aquest acord després-d'una
serie de reunions que celebra-
ren el passat mes de desem-
bre. No cal dir la gran impor-
tància que per al futur del nos-
tre país tenen aquestes elec-
cions, per mitjà de les quals es
clarificarà enormement l'espai
sindical de les nostres empre-
ses. De moment els diversos
sindicats s'estan preparant per
a tirar endavant les seves res-
pectives campanyes publicità-
ries.'' .-- ' • ' • . ' . - . ' ' • ' • ' • • . ; . ' - ' "•; -•- ' ; - ','-••'

Els treballadors de Oliva Ar-
tés, tancats a la factoria des de
fa temps estan duen a terme
una experiència autogestionà-
ria. Experiència, però, plena de
"dificultats. Per començar, la di-
recció no s'ha presentat a les
diverses reunions que s'han
dut a terme entre els treballa-
dors i gobernació civil, ara
aquests treballadors necessi-
ten per a continuar la produc-
ció un paper especial, el qual
els hi és negat pels proveïdors
malgrat les gestions realitza-
des amb l'ernpresa Montelay
que és la casa proveïdora.

ï L'Hora Socialista/13
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•m J| • • • ' • ' • •••. ' • . ':'" • ; ' • - ' v • ' ; - - ; ''¿ • ' - • - • ; > . • | . • . ' • • • • ' . • • • ' • • ' • > " • v - • • • ; • • • • | ' I "' - ' ' " " ' ' • ' •IV/l̂ ^ îî vQrv^^%ii%i»^ "̂ 1 tf^^^B^/^ î l̂<> lx%*̂  - - ̂ %lar̂ ^%4f̂ ^^^% ' y^fvm •losingivieuiCarnenis ai servei ae íes ciasses populars
Per parlar dels medicaments avui és necessari

analitzar eí context on realitzen les seves funcions, és
a dir, analitzar l'estructura sanitària i els factors que.
la condicionen. Només així podrem saber quin paper
juguen avui els medicaments i, a partir d'això, aven-
turar unes alternatives vàlides per a un demà més ó
menys, proper. ' ^ , v '

En Tesurn, podem dir que
les funcions d'uns serveis sani-
taris, es divideixen, a grans
trets, en una funció preventiva
i una funció curativa; malgrat
que totes dues són necessà-
ries i es complementen el pre-
domini de l'una o l'altra depèn
de les relacions socio-
politiques de la col·lectivitat en
què aquests serveis realitzen
la seva funció. Quan una so-
cietat està organitzada per a
lliurar el màxim benefici a una
minoria mentre la majoria està
reduïda a produir plus-válua'
per a aquella, la medicina pre-
ventiva estarà molt poc desen-
volupada, ja que la gestió dels
serveis sanitaris tindrà com a
directriu la llei de la rendabili-
tat i, es evident, per exemple,
que es més rendable per al Ca-
pital guanyar, diners venent
cotxes per a tothom i medici-
nes per a la bronquitis, que

gastar-se'ls en uns serveis de
transports pblícs eficients i no-
contamiñants que facin inne-
cesari l'ús del cotxe particular
a les ciutats, p aconseguint
que les fàbriques deixin

. d'embrutar-hò tot: rius, atmos-
fera> etc.

En aquest tipus de societat
els serveis sanitaris seguiran
un'model en el qual predomi-
narà la medicina curativa, per-

. què interessa "arreglar", el tre-
. ballador per. tal que segueixi

produint; això explica com, fins
ara, han estat deixats de ban-
da els que ja no póden' "fun-

. donar" com són, per exemple,;
derts malalts crònics i els psi-
quiàtrics. Tot això. no.es com-
pleix en la mesura que la força
de les reivindicacions popu-
lars, sindicals i de certs sectors

. progressistes de professionals,
o el fet de \a pujada al poder
de governs d'esquerra o

cristians
Militància política
dels capellans

Pel que es veu, els cape-
flans del Bisbat de Barcelona
no podran militar en partits
polítics. Això només significa
que no podran mijitar en par-
tits d'esquerra. Perquè als ca-
pellans, frares -i monjos que
treballen per als partits polítics
de centre i de dreta, no els cal '
militar. Els és molt més'fàcil
confessar, orientar, beneir els
dirigents d'aquests partits en
els casos que siguin pietosos.
> Tothom sap" que, com
abans hi havia capellans de sa-
ló de palau,.avui n'hi ha d'a-
vantsalá de despatxos de li- ~
ders de la dreta i el centre. En
un partit d'esquerres, on no es
vol utilitzar la-forca política de
l'Església Oficial i on la força_.
política de l'Església Oficial no
hi té res a guanyar, el capellà
ha de passar pel carnet i la mi-
litància com un altre ciutadà
qualsevol.

E| problema —que afecta
l'Església i la societat
catalana— rau en esbrinar si
els capellans s'han de ficar o
no en política, siguí de saló o
de militància. El fet és que els
capellans són ciutadans, i no
es pot privar —sinó que cal
auspiciar— que cap ciutadà es
fiqui en Apolítica. Aquests dies, '
a Barcelona un dret humà
^-intervenir en política— ha
perdut una votació clerical; I el
segon fet és que el país neces-
sita que l'Església Oficial deixi '-
de ser un grup de pressió polí- "
tica; per esdevenir un llevat
que. reforci la democràcia. I
sols una institució democràti-
ca pot reforçar la democràcia
de la societat.; Un grup de
pressió —com l'Església Oficial
Catalana— no és una institució
democràtica. Els capellans en
els salons dels polítics de een- ',
tre i dreta, constitueixen una -

imatge predemocràtica. L' Es-
glésia Oficial Catalana sols
deixarà de ser un grup de presr
sió quan- aparegui de forma
transparent el fet que. els seus
membres.practiquen el plura-
lisme polític, i per tant, ningú
no pot monopolitzar i instru-
mentalitzar la seva força, per-
què aquesta .força s'ha esfu-
mat. Això, Bn prosa, significa
que els ciutadans capellans
haurien de militar en els diver-
sos partits segons les seves
opcions, d'una manera públi-
ca, i. que el pluralisme d'op-
cions anul·lés tota possibilitat
que * l'Església adoptés una
postura partidista, unilateral.

Perquè el problema de fons
és qué l'Església, per lleis de la
socio-política,.com a grup.hu-
mà no pot deixar de fer políti-
ca, per més que s'ho proposi.
Que la neutralitat, en conse-
qüència; és una utopia. I que
l'únic camí per deixar realment
de fer política, com a grup, és
que els seus membres assu-
meixin la política com* a indivi-
dus. Però, al centre i a la dreta
això no els interessa; perquè,
els anul·la la posibilitat de po-
der manipular una institució
que pot decantar la balança
electoral i acolorir la lluita
ideològica. I els eclesiàstics ;
que fan política de. saló tam-
poc volen perdre una situació
que els dóna força política
sense passar pel joc democrà-
tic, i que els permet d'acusar
de "fer política" els que realit-
zerj opérons d'esquerra. "

Qui pot negar que els Bis-
bes amb el tema de la Consti-
tució i els religiosos amb el de
l'ensenyament, els teòlegs
amb. Tantimarxisme, no estan
en aquests moments fent polí- •
tics i. a nivells intensius?

JAUME LORES *

centre-esquerra han pogut im-
posar parcel·les de control de-
mocràtic i popular dels serveis—.
sanitaris i millores en aquests.
: Per tant, podem concloure

que aquest predomini de la
medicina curativa és un instru-
ment més de les classes domiT

; nants,. perquè incideix fona-
mentalment sobre uns símpto-
mes individuals, . però està
amagant les veritables causes
que desencadenen aquest de-1"

"sequilibrl biològic individual,,
que són, en molts casos, fruit
d'un determinat model de so- ,
cietat. V J., v * • ',

¿Quin paper juguen els me-
dicaments en aquest context?
En primer1 lloc serveixen per-
què les indústries farmacèuti-
ques'obtinguin beneficis con-
siderables, tot servint-se d'una
publicitat que troba camp abo-
nat eh la majoria de la pobla-
'ció, privada de qualsevol tipus
d'educació sanitária, i també
en els professionals sanitaris
que es troben desbordats per
la gran quantitat d'informació
que han de valorar. Es lògic
que així sigui, ja que el que in-
teressa , és vendre com més
millor, i el camí- per
aconseguir-ho és induir al mà-

"Xim consum..
En segon lloc, el gran pre-\

domini deJa.mçdicina curativa
té en els medicaments un ins-
trument eficaç, no. sols per a
resoldre problemes de salut«
que s'haurien pogut solucionar-
combatent-ne les causes, sinó
per a remeiar la falta de quali-
tat de Ja mateixa medicina cu- -
rativa, perquè és fàcil, encara,
fer creure al malalt qife ha es- ,
tat molt ben atès si se li recep-
ten una pila de medicines.

En resum, els medicaments,
sense negar els grans benefi-
cis que han reportat a la medi-
cina, estan essent un instru-
ment de les classes domi-
nants, un objecte més.que el
Capital fa servir per explotar „"
les classes populars; explota-"
ció directa (indústries farma-
cèutiques) í indirecta, donant
suport a una medicina emi-
nentment curativa que/d'.algu-
na manera, està disfresant una
determinada patologia social,
fruit del capitalisme.

És evident que els medica- .
ments tenen un paper molt im-
portant a complir en el marc
de l'assistència sanitària; però
si es, vol que estiguin realment *
al servei de la salut de tothom,

són necessàries certes trans-
formacions que portin a unes
estructures sanitàries demo-
cràtique~s7~que~·responguin-Jais,
interessos de les classes popu-
lars: En el marc d'aquestes es-
tructures s'hauria de definir
quins són els medicaments
que la societat necessita ̂ se-
gons criteris de salut i "no d'in-
•teressos econòmics.

També s'hauria de definir
quintés el paper, del farmacèu-^
tic, car si creiem que és ò ha;

d'ésser l'especialista del medi-
cament, el seu paper s'hauria
d'encaminar, cap ' l'assessora-
ment dels demés professionals
sanitaris i dels usuaris, fent
una funció de controj de la .te-
rapèutica farmacològica i de
fre del consumisme de medi-
caments tan car i nefast per a
la societat. ^
;',- Si creiem, "professionals i
usuaris, que aquestes són les
fites a què cal arribar, són ne-
cessaris i urgents un debat i un
estudi profund del sector sani-,
tari en general i del.farmacèu-
tic eh particular per a poder
apuntar uns camins que po-
guem començar a fer des d'a-

;ra, i que vagin en la direcció
d'aquestes fites. .

¿es farmàcies s'han convertit en botigues.

il El libro de Arena" de Borges- • ~ . • ~ _ _ , - _ .., _ . %^ _ . -
- Potser pot semblar estrany que co-

mencem una sèrie de col·laboracions
literàries en aquest setmanari amb un
autor com en. J. L Borges. La.raó és
senzilla: malgrat que discrepem radir
calment de la ídeologia^Ten Borges,
ho ens passa el mateix amb l'obra.
Llegir-lo ens fa descobrir de seguida
un excel·lent prosista, potser un dels
millors de la literatura. hispano-
americana actual. - ; w

Malgrat que l'obrà de Borges ha
estat bastant publicada a Espanya,
.incomprensiblement és encara un es-
criptor bastant desconegut. Avui dia
té 78 anys i és,invident, fet que po-,
dría dificultar bastant la seva labor li-
terària. Malgrat aquest 'obstacle,
veiemcque en aquest darrer llibre, el
"Libro de. Arena", l'escriptor no ha
perdut gens la percepció dels detalls,
continua essent el mateix que vam
trobar soberbi al llibre "El Aleph", ja
fa alguns anys. Però en aquest llibre
la seva capacitat _de visió de fa realitat
i les 'coses encara ha augmentat'
(malgrat la malaltia). La ceguesa és

un tema que apareix a força relats del
llibre, i malgrat tot no és una obsse-
sió, simplement la' veiem en algun
personatge i de forma quasi desaper-
cee buda: D'altra banda és indubtable -
que a les seves històries hi ha més
malanconia, una tristesa més velada,,
una certa desemparança que es tra-
dueix en una elaboració més descrip-
tiva de les situacions, dels objectes i ,-
els colors, potser per oblidar-se d'ell

. mateix, ja ho diu al text:-"... cuando
alcances mi edad habrás perdido casi
por completo la vista. Verás" el color
amarillo y sombres y luces. No te
preocupes. La.ceguera gradual no es
una cosa trágica. Es-como un 'lento
atardecer de verano.» (El Otro, p. 14).
, -" El llibre, tretze contes breus,- és
corn un bàlsam al costat de certs lli-
bres que es publiquen, les. històries,
són certament increïbles i creen en el
lector un sentiment d'estranyesa en-
front de certes imatges i contes que

•s'humanitzen lluny del què és real.
Amb aquest llibre ja'podem dir el que ,
ell diu en-aquest llibre: "el que és so-

brenatural, si s'esdevé dues vegades
deixa de ser esgarrifós". i deixa de
ser-ho, perquè el lector, després de

.llegir-lo, diu "és veritat". ; - •
En fi, siv haguéssim d'escollir* un

conte dels -tretze, escolliríem v"EI
Otro", "'Ulrica", "El Congreso", "El
espejo y la máscara"; "El libro de
Arena", "Eí, Disco" 'i "Avelino Ar-
redondo". Set, set'contes,d'un llibre
on només n'hi há tretze és un bon nú-
mero, però no el puc disminuir, serià

.com si em tallés un dit, no em puc
disminuir. . / ,-> \ • - .

. 'Tot i això, una advertència: que no
agafi ningú aquest llibre amb el pro-
pòsit, de fullejar-lo, perquè .el llibre
empresona els pensaments del lector,
perquè el llibre diu "Libro de Arena",-
perquè ni l'arena ni el llibre no tenen
ni començament ni final, i de la^ma-
teixa manera qui llegeixi el llibre es
trobarà immers en un gran oceà de'
pensaments'que no el deixaran esca-

~par. - - -• -
<- •' • -

:: ; . - ^KIM PÉRTO
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cinema

Cinema per a llegir i per
a veure ,:.

-.' De mica en mica s'omple la pi-
ca, i de mica en mica arriben a les "
nostres pantalles les pel·lícules de

' l'anomenada TRILOGIA DE LA
VIDA de Pier Paolo Pasolini..El

.cel s'aclareixi Primer va ser EL
DECAMERÓ, ara ELS CONTES

'DE CANTERBURY, i aviat LES
/MIL I UNA NITS. • ~" : ' "
t{ A la vegada, s'han publicat a
casa nostra, els textos d'aquestes
tres importants pel·lícules. (Colec-

,/ció Voz Imagen, Ayrhä .editora).
És a dir, el llibre, per un cantóni

.jper l'altre la projecció, ens perme-
"ten'contrastar el guió amb la seva

realització cinematogràfica. Per.
als interessats és una bona ocasió

. per. a - comprovar com, Pasolini,
respectant els textos literaris ori-
ginals, crea, sota^él meravellós ,
marc de : la" llibertat, "veritables _
obrés .personals en què es.bar-,
regen la realitat i la fantasia. Ell ,

' mateix havia dit: '.'El meu desig
Jera fer una mostra d'art nacional i
; popular". • Però desgraciadarrjent,
ia ferotgia terrible del consum im-
posat per la indústria del cinema i

"també .el procés d'adaptació a la
^pròpia degradació que viu la so-
;cietatJtal|ana, i per extensió l'oc-
cidental, porjà Pasolini a abjurar x

-de Ja seva obra. "Renego de la
TRILOGIA DE LA VIDA,, sense '•
penedir-me d'haver-la creat".
;, En text clar i.sense embuts,
deia: "La, lluita per la democratit- -
zació expressiva -i per la llibertat .
sexual ha estat, brutalment vençu-
da j trivialitzada per la decissió -.
delpoder de concedir una àmplia,
però faisà, tolerància". . /f
-; Acabava el seu escrit" amb f

. aquestes paraules; "Tinc davant -.
.meu —a poc a poc i sense ,
alternatives— el present1'« ' .j: . •"
, Això ho escrivia el 15 de juny

,de 1.975.;, Un present molt curt.
per á ells Va morir—assasinat—Tl
de novembre d'aquell mateix a-*

,ny. - - " * . .
Amb la TRILOGIA DE LA Vl-

<DA, Pasolini, recuperà per a tots
.nosaltres la memòria del pasat,
.trenca amb el fals puritanisme t
•ens diu: "Tot està permès, quan ,
Í'amor està pel mig". I nosaltres,
"veient les seves pel·lícules, ens hi
•trobem bé, en el més ampli sentit
'de la paraula. Pasolini ens allibera
,de molts fantasmes, i sobretot de,
la terrible i aclaparadora noció de
pecat, imposada per la civilització
cristiana. .Sent un veritable res-,
pecte per la vida i uria gran sim-
patia pels-humans, principalment
pels humils. Pasolini no va callar
les veritats/ ?"•"' •

1 -", En ELS CONTES/una comare
diu al^ cpmençar la pel·lícula:
"Amb quina fi van ser creats els

-òrgans genitals? Certament no'
:pas per deixar-los dormir. Qui és
capaç de demostrar-me que han .
estat creats només per orinar?

Per,a„rni serveixen tant per una
cosa com per l'altra".

, Aquesta bona dona, de Ma mà
de Chaucer i de Pasolini, i en po-
ques però sàvies paraules, ens
•dóna una lliçó de com entendre la
vida: alegrement i sense tremolar
de por. La resta són "punyetes".-

SERGI SCHAAFF

televisió
i iTelediari": ¿canvi de rumb?
. La situació als estudis de

.Prado del Rey s'està fent poc
menys que insostenible: els ru-
mors, els desmentiments i les
filtracions se succeixen', amb
un ritme que s'accelera, i asser
nyalen direccions molt diver-
ses. Una font de controvèrsa
„ho és, no h« ha dubte, la prete-
sa "restructuració" d.els "tele-
diaris" mitjançant la qual les
coses canviarien molt. Un pri-
mer 'rumor apunta cap a la
"defenestraciò" de Lalo Azco-
na, director del "Telediari" de
sobretaula, i la seva substitu-
ció per en Pedro Macia, cosa
que facilitaria la supressió de
l'informatiu l'Ultima hora"; un
altre rumor, menys estès, parla
de la defenestració conjunta
d'Azcona i Eduardo Sotillos,
director del "telediari" de la
nit, però en aquest cas no s'in-
diquen els possibles substi-
tuts.

L"'apertura"
informativa

• Es recordarà que. l'Azcona i
eh Sotillos arribaren junts ä la

TVE a mitjans d'octubre del 76
—nomenats per Rafael Ansón
en els començaments de la se-
va política informativa "aper-
turista". El bagatge professio-
nal d'aquests dos periodistes
s'havia consolidat a la ràdio, i
concretament a llur nou plan-
tejament dels "diaris'parlats",
que en bona mesura gràcies à"
llur acció deixaren de ser "el
comunicat" i es convertiren en
un informatiu radiofònic certa-
ment apreciable; Es per això
que el fet que donessin la bai-
xa a un d'ells podia comportar
que la donessin al seu compa-
ny, cosa que fa creïble aquest
rumor.

"Alma, corazón y vida"
en els comunicats
oficials

Els espectadors de la TVE
coneixen prou bé la tasca pro-
fessional de Pedró Macià, el
locutor que posava "alma, co-
rasón y vida" a la lectura dels
comunicats oficials del difícil
"estiu, del 75", i que feia real-

esports

Esportistes a la intempèrie
L'esport espanyol ha estat i

; està construït damunt d'unes
bases que són, en el noranta
per cent dels casos, injustes. *
Deixant de banda la utilització
de l'esport com a instrument
massificador en els moments
màxims de l'època franquista,"
hem de reconèixer que la nor-
malització esportiva a Espa-
nya trigarà a arribar. Trigarà, .
entre altees coses, perquè no
satisfan a ningú les decisions

_com les que es prengueren a
^l'hora de convocar unes elec-
cions federatives —que es van
voler dir "democràtiques" i
que van servir perquè els pre-
sidents del franquisme conti-,
nuessin als seus càrrecs, amb

, un sosteniment fictici de la ba-
se-—o la fantasmagòrica "As?
semblea de l'Esport" que va
acabar, amb pocs minuts, 'la

-paciència de diversos partits
polítics vist el procediment an-

. tidemocràtic que hom havia
utilitzat per a la seva constitu- .

•'bio. - - - - „ : . . . : ; - - , - , ,
I és que no hi ha dubte que

resport.espanyol ha servit per-.^,
què uns quants "figuressin",
mentre'el poble es trobava im-
possibilitat de formar-se es-

portiva o físicament. Ningú no
tracta, evidentment, de fer
aquí. una llarga lletania de les
injustícies que s'han produït a

,l'esport .espanyol, ara bé, no"-
estarà malament fer l'anàlisi
d'uns dels casos més clars de
tot aquest muntatge tan brut.

Sé que. el .tema a primera
vista pot ser impopular, però la
falta de protecció del futbolista
professional és una cosa

.. esgarrifosa. Sé que n'hi -ha
molts que consideren que és
absurd defensar uns senyors
que al cap d'any guanyen mi-
lions, i que en un sol diumenge
poden arribar a cobrar el sou
d'un enginyer. Ningú, aquí/de- ^
manarà compassió per als fut-
bolistes, només justícia.
, tots vostès , hauran -sentit

parlar aquests dies de la lesió
, que "ha patit el, porter argentí^

de la Unión Deportiva Sala-
manca, Jorge d'Allessandro
durant un partit jûgat a la '.'ca-
tedral" del futbol espanyol,-
"San Mamés". Molts sabran
què hom va haver d'extirpar un
ronyó a >D'Alessandro i que,
molt probablement, no podrà
tornar a la'pràctica esportiva.
Amb aquesta feta es torna a
demostrar, la inutilitat de la
"Mutualidad de Futbolistas",
que —si d'Alessandro no torna
a jugar— resoldrà el cas amb

.250.000, pessetes ó, com a
màxim, mig milió. O sigui, que
un jugador .que en el moment
de l'accident guanyava a l'any
més de tres* milions de pesse-
tes, es troba "liquidat'^ amb
una quantitat trenta vegades
menor per un organisme que;
en realitaí, l'hauria de protegir
tòta la vida. . .
, .Repeteixo que aquí ningú
no demana compassió. Algú
ha comentat que el mínim era
el 55% del sou del futbolista
com a pensió vitalícia —que és
el que la llei diu "sobre la inca-

, pacitat permament total per al
'- treball habitual"— i no aquesta

caritat de la "Mutualidad de.
Futbolistas" o el que es pugui
aconseguir amb un d'aquells
(lagrimosos homenatges po-
pulars.

I com-que demanem justí-
cia., com. que volem que, d'una
santa vegada, el deportista pu-
gui quedar protegit en cas
d'accident, reflexionem sobre
el cas de d'Alessandro, cas
que a la llarga —no hem d'obli-
dar que el porter pertany a un
club de la Primera Divisió, que
fa uns anys que ,és a la pri-
meríssifna fila,, que està en
mans dels millors metges, que
ja té un negoci particular..., —

., qftedarà més o menys resolt.
El que és trist, el que és verta-
derament trist, ho és el cas de
d'Alessandro, sinó el de tots
els jugadors de "tercera línia",
que s'han de conformar amb
les cinquanta mil pessetes de

.caritat i que, en el millor dels

casos, hauran d'estar content*
si, malgrat llur lesió, arriben a
sortir-se'n.

Que quedi doncs clar que
quan es demana justícia se
sol·licita tant per al que gua-
nya tres milions com per al
que s'arrosega pels camps en
què no creix mai l'herba.'Ara
bé, que també quedi clar que.

•les solucions estan més a les
mans d'aquests professionals
—què ara s'acaben de reunir a
l'Associació de Futbolistes
Professionals--.que a les dels

v de "tercera fila".

JOAN CARRIÓN

ment patir a tots els espa-
nyols. Tal com ja era lògic de
preveure, en Pedró Macià s'ha
sabut adaptar als .nous cor-
rents predemocràtics, encara
que" tothom està d'acord que
'"'Ultima hora" es l'informatiu
ideològicament més pròxim a
les forces conservadores. De la
mateixa manera què existeix
un cert consens a reconèixer
l'equilibri i el possibilisme
"centrista" del teledíari de dos
quarts de nou —el de més
audiència— i una- leugera te-
dència que tira cap a l'esquer-
rà, però no gaire, al "telediari"
de la sobretaula. .;:
• i Se sap que els italians han
resolt "a la italiana", evident,
les mútues acusacions entre
democristians i comunistes,
partits majoritaris, i així els de-
mocristians dominen ideoíògi-
.cament la primera cadena, i
els comunistes la segona, cosa
que es nota, naturalment, en

~els informatius -i ."teíediaris".

La UCD ho vol tot
Això no seria possible a la

nostra televisió perquè entre
altres coses la ÚGD ho vol tot i
a més l'ÜHF ò segona cadena
no la pot veure casi ningú. D'a-
questa manera s'ha establert
uri precari i molt tímid "repar-
timent'^ entre els tres informa-
tius de la Primera Cadena; de
tota manera ja se sap quan en
Suàrez viatja —i el president
ens ha sortit molt viatger—-o
quan presideix algun acte és
ell i ningú més qui ocupa "a
cinc columnes" la primera pla-
na del "telediari".

El "descans" de Lalo Azco-
na —vacances?— durant la set-
mana pasada, i la desaparició
probable d'"UltÍma hora" ava-
Ien fins a cert punt els rumors
de què parlàvem. I si en Pedró

^Mácía torna al. "seu" ''teledia-
ri" de la sobretaula, ja es podrà
dir ben bé que aquí'tot canvia
perquè... tot torni é ser com
abans.

JOSEP M. BAGET
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D'un primer cop d'ull. Fran-
cesc Vicens, immers en el món
dels colors i de les formes de la
Fundació Joan Miró. se'ns pre-
senta com un personatge ab- ,
sent/ allunyat de la política...

—Jo no estic inscrit a cap partit
polític, Sóc un home independent.
Però això no vol dir que estigui
allunyat de la política. Penso que
nio es fa imprescindible -ser mili-
tant d'un partit polític pera estar
molt a prop de l'activitat política i
participar-hi. -. '

—¿Aquest apartidisme no se-
rà fruit d'un "escaldament" polí-
tic? . - . - . . • • • - . - ' . . . . . . . : . . . ' . ' . : ' . - • . ' • . ':-.

—El meu caràcter independent .
dins d'una òptica d'esquerres és.
fruit, per una banda, de què jo no
vaig marxar del PSUC, vaig ser-ne
expulsat. En segon lloc, si no he
ingressat a cap partit és perquè no
em sento identificat ni amb el pro- v

grama ni amb la tàctica de cap, --
dels partits polítics existents. No
hi ha "escaldament" ni res de tot
això... ' ; ,

—¿Sou, doncs, una víctima de
la "moralitat" imperant al sí

^dels partits polítics de la III In-
ternacional en el període estali-
nista?

—En-primer terme, no està de-
mostrat que aquest període hagi
acabat d'una manera definitiva.
Evidemment, però, la discussió
que ara torna a estar d!actualitat,
arran de la publicació del llibre de ,
Semprún, interessa tota l'esquer-
ra espanyola i d'una manera parti-
cular ais comunistes. Aquests fets
es van esdevenir fa 14'anys, més
o menys, i durant aquest temps
han passat moltes,coses en "
aquest país i tots ,hem tingut
temps.d'assimilar les nostres ex-
periències de tot el que ha anat
passant. . . •

—¿Les- vostres posicions ac-
tuals neixen de l'anàlisi política
fet al llarg d'aquests 14 anys?

—No. L'anàlisi politica J'esticr
fent des de que vaig:començar a
participar en la política. I d'això fa
molts anys. Jo em vaig passar l'a-
ny 1957 a la presó Model, des- ,
prés d'haver estat 28 dies a la Je-
fatura de Policia sotmès a inten-
sos interrogatoris per part de la
Brigada Social. No és ara que co-
mença a fer anàlisis polítiques. Jo ,.
vaig ingressar al PSUC^ l'any
1955, vaig pertànyer al"Comitè
Executiu i vaig ser expulsat del
partit l'any 65. És quan varen ser
també expulsats Claudín i Federi-
co Sánchez.

—Aquests fets sembla que
han ressuscitat una mica arran
del llibre de Semprún...

—Han ressuscitat molt pel que r

es pot veure. El que és més inte-
• ressant és que si bé fins la sqjma- „
na passada tots-els dirigents del
Partido Comunista de España ne- .
gaven haver llegit el llibre i, per
tant, no podien fer cap comentari,
al menys ara n'hi ha un que l'ha
llegit: Manuel Azcára.te. Trobo que
això és molt positiu ja que dóna la
possibilitat d'obrir un debat seriós
sobre aquest tema des d'una
perspectiva d'esquerres. -

—Tanmateix destacats líders- :

del PCE diuen no haber llegit ei
llibre.. Carrillo afirma que no ho . .
ha fet perquè là seva secretària
no li ha aconsellat... .-

—A mi em sembla que tots els
membres-de la direcció del PCE,',.
sense excloure'n ni un, van llegir
el llibre quan va sortir. Em sorprèn " ,
molt que sigui la Secretària de •
Santiago Carrillo qui li dongui
permís per a llegir els llibres que.li
convé llegir, sobretot tenint "en
compte que el llibre en qüestió,
des de fa dos mesos, està a la pri-

mera planale les revistas i omple
pàgines senceres dels diaris de tot
Espanya.; * . ;: f'^V-^; : . - / . . ' • ; , ; •

Es un argument molt a la de-
fensiva i poc hàbii dir què no s'ha
llegit. No es pot no haver llegit
una cosa d'aquest tipus quan s'es-
tà en les responsabilitats que s'es-

„tà-

S'ha superat ' '" - '
Testalinisme?

—Algú ha qualificat la "Auto-
biografia de Federico Sánchez"

.com a "un montón de basura
vertida sobre las más elevadas
cimas de la dignidad humana..."

.—Aquest llibre cal abordar-lo
des d'una perspectiva política. I si
es vol realment Cobrir un' debat
polític no es pot dir això. Quan es
parla de "las más elevadas cimas
de la dignidad humana" estem ja
en el terreny de la religió. Aquesta
afirmació, repeteixo, no pertany al
.terreny de la política sinó al reli-
giós; 5 en aquest camp no es po-
den encetar debats polítics. Sertir
prún no.pretén escriure una histò-
ria erudita-sinó l'autobiografia de
Federico, Sánchez i.̂ a més a més,
,el seu llibre porta nom de novel·la.

"Al llibre de Semprún el que hi
ha és un intent de recuperació de
là memòria del PCE. I és precisa-

^rnent a partir d'aquesta i altres
aportacions des d'on cal obrir un
debat seriós. Cal que en aquest
debat quedi clar, però, que la lluita
dels militants comunistes al llarg
del franquisme.no té preu. .Es per
això que cal que el.debat, s'obri,
perquè si el passat del PC es ca-"
ractèritza per una Ifuita heroica
contra, el franquisme, en condi-
cions d'una duríssima clandestini-
tat, fins el punt que durant certs
períodes els comunistes foren els
únics que van menar una lluita or-
ganitzada contra la - dictadura,
també han existit errors i aquests
cal reconèixer'ls.

—A mesura que passa, el ,
temps la conversa es fa més à-
gil, menys distant, més direc-
te.... l - . ' * .

—Les organitzacions polítiques
únicament poden aspirar a no re-
petir els mateixos errors comesos
al passat si tenen la lucidesa
d'analitzar-los i posar-los davant
els ulls de tots els militants. Però .
si comencem a ocultar-los i l'anà-
lisi ber a superar l'estaJinisme és
redueix a frases generals aquests •
errors-podén tornar-se a cometre.
, —Una d'aquestes "frases ge-

nerals" podria ser T'eürocomu-
nisme"? - . - .. - - '
• ( —No. L'"eurocomunisme" no

•és una frase, es una política' que
Carrillo i altres dirigents han anat
exposant a través d'escrits i dis-
cursos. No'és però una política

-sistematitzada com un tot doctri-
nak No oblidem que això que se'n
diu "eurocomunisme" es una cosa
que en si mateixa és molt poc-cla^
ra;-un seguit de coses que aparei-
xen barrejades. • .

—Carrillo anunciava en el seu
recent viatge a USA que el PCE
deixaria de ser un partit leninis-
ta al proper congrés... - í ,

—Aquí hi ha un error .d'expres-
sió de Santiago Carrillo. Ell és un:

home format en la època de la III
Internacional i sempre s'ha com-1»
portat.com a un dirigent a qui li
'costa extraordinàriament abando-
nar la formació estalinista. El qye
hagués pogut dir era que pensava
proposar al pròxim-congrés del
PCE que el partit abandonés el le-
ninisme. E| que passà es que se li
va escapar... Jo no he llegit aques-
tes declaracions de Carrillo però ,•
tampoc em sorprenen massa, i-

"Expulsió sense debat"

—¿Com es desenvolupà el de-
bat que culminà en la vostra ex-
pulsió? ¿Hi.hagué realment de-
bat?
' —No. Hi va haver un intent d'o-

, brir et debat. L'intent va ser plan—
- tejat per Claudín i Federico Sán-

chez aimés de març de 1964 al sí
.. de Comité Executiu* del PCE. En .

no lograr convencer-els compa-
nys del Comité, es va pendre'lá"
decissió de suspendre'ls de les.se-

~ves funcions i passar la decissió al
Comitè Central perquè aquest es
pronunciés." S'acordà també que
figs que aquest Vrganísme. no^ es
pronunciés ningú-nò diria res al

" partit d'aquesta discussió..", , - .
- . Aquest compromís formal va
ser trencat per. Carrillo-que molt,
poc temps després de la discussió "
al Comitè Executiu va convocar
una reunió àmplia de militants del
partit i ert ella va fer una caricatu-
ra de les posicions defensades per
Claudín i-Federico Sánchez. - . ' '

- —Davant .d'aquest fet, ¿com
reaccionares? • • ^ .-. '
, —Jo vaig assistir a aquest mí-

ting de Carrillo i corçeixia part d'a- -
questa discussió perquè López-*
Raimundo, que formava part dels,
dos Comitès Executius —el del

. PCE i PSUC—, ens n'havia fet un,
resum en el Comitè Executiu del;

PSUC.. La seva/ versió concidia
punt per punt amb els exposats
per Carrillo al míting assenyalat.

Jo recordava les normes que
„regien el Partit Comunista Soviè-"

tic a l'època en que Lenin el dirigia
amb una democràcia interna àm-
plia; d'entre les quals una deia —
puc citar quasi textualment—:
"Quan es produeix una discussió
dintre del partit tothom cal que
demani els documents autèntics i,
ningú s'ha de fiar del que es diu
sobre el que diu un altre; el que
creu algú sota paraule d'honor és
un perfecte imbècil del qual no es
pot esperar res". , *

—Vol dir això que el número
de imbècils és infinit...
- —En el caá de la discussió del
PCE, i si fem cas a "la frase de Le-
nin, tothom es va comportar d'tìha

. manera imbècil. Jo vaig ser l'únic
^que vaig solicitar, informació di-
recta, anant a veure a Claudín i
Semprún'i demanant-els-ht " qui--
nes eren realment les seves posi-
cions. Aleshores vaig veure que el

- que^Santiago Carrillo havia expli-
, cat d'una manera pública, arríb el'

seu habitual to demagògic i apas-
•- sionat, era una caricatura'grotes-

""ca. ' - ' ' " - '
, —¿I què-va fer arran d'aquest
' seguit d'esdeveniments Fran--

^ cese-Vicens, llavors Ferran,-al
-Comitè Executiu del PSUC?f

—Tot i sabent que la situació
era molt difícil i que tenia poques'

'" possibilitats d'èxit vaig-tornar a
plantejar al Comitè Executiu-del
PSUC les discussions creadesal sí'
del, PCE. Vaig creure que.tenia el
de~urè de fer-ho si volia seguir sent
fidel als motius que em van portar

;. al'PSUC: lluitar per la revolució
, socialista.Tanmateix, aquesta dis-

cussió no va poder tenir lloc dintre
- el Comitè Executiu-del PSUC. For-

malment ' vam tenir-vàries reu-.
- nions de discussió. Però erenïeu-v

nions que semblaven un dialeg.de '
: „sords. . - , , / ,

Els ets i uts d'un procés
v Any, 1965. S'esdevenerr les

'expulsions. Francesc Vicens ho
recorda amb ets i uts però sense
apassionaments, àdhuc amb un
xic d'ironia... - ."'"'"- .- -

—Evidentment, la meva expul-
, «ió com les de Claudín i Semprún

no es van justificar en e! fet de
què haguéssim obert una discus-

- sió politica, perquè en els estatuts '
- del PCE el-discrepar-políticaTnentt.

no és motiu d'expulsió. Va ser jus-
. tíficada com a acusació d'activitat'

fraccionai. Mai .no s'habexplicat
quina era la, nostra .activitat frac-
cional... Mai no hi ha hagut cap
fracció del PSUC que jo hagi orga-
nitzat, o dirigit. La prova és que
cap militant va ser expulsat per

'•pertànyer a cap fracció de"cap<
- classe... En tot cas deuria ser una
. fracció composada per jo sol.- . *„

L'entrevistat ens parla, de
"quan era comunista". , -?,\-,

- ; „—¿És què ja no ho sou? "
-'.—Ara, és clar que np ho aocl

Comunista és aquell què milita en
- una ; organització comunista,' ac-

cepta els seus estatuts i programa
i paga una quota. Ara sóc un inde-
pendent que tinc una visió política ^
socialista com ho he estat tota.la

^ vida. -, -. -
, Parlem de la veritat. Ens ve a

la .memòria aquella frase de
. Granisci- que diu allò* de què
t-""només la.veritat és revolució- "
. nària..." ' • ' • • ' • * ' * . •- ^..*._,„ ;

-•*>t'EI llibre de Sem-
prún és un intent de
recuperació de la me-
moria del PCE" ,;,.

v> i, "En el fons els co-:
munistes francesos no
aspiren a governar";,v

"—Jo crec que actualment el PC
es incapaç de dirigir un moviment
revolucionari, precisament perquè

: és incapaç, per ara, de reconèixer
. els seus errors i d'analitzar-los crf-,
. ticament per formar els militants

' de tal forma que no puguin tornar
a ser cpmesos. . • •„ > '. , ,

El PCF no vol governar

. "~ L'anomenada "revolució de-
mocràtica" —tesi sostinguda
aleshores pels comunistes— es

, concretava dient que la liquida-
ció del' franquisme coincidiria
amb l'esclatament d'un procés.

. revolucionari fruit de les contra-
dicciones socials heretades de
la guerra civil... , - _ / . , ¡ - •_ :•- •

—Nosaltres, - contràriament,
'.;j~ afirmàvem —estic resumint d'una

• manera molt esquemàtica—que eh
•̂  "capital monopolista es trobava en̂

- tais condicions -que era molt pra-
"• ' - • bable-que dirigís la liquidació del
" - franquisme '-i 'pogués continuar

•_ exercint el poder en una societat,
- dotada de llibertats polítiques i de

mètodes democràtics. Els nostres
plantejaments , Y;: eran*,,- • ir-'-
reconciliables amb e|s dels altres,
membres de la direcció. És molt

-satisfactori, però, veure, 14 anys
després, que teníem raó: actual-*

' ; ment tenen el, poder "políticr a
•' Espanya les mateixes cjasses que

l'han tingut durant ef franquisme..
, El que ha canviat és la forma de.

exercir "el poder polític. El proble-.
•ma del PCE es aquest:'no ha rea-

, litzat mai una anàlisi en profundi-
„. tat de la «realitat d'Espanya. --. '

V* ~ Deixen moltes qüestions 'en
; el-tinter. Francesc Vicens veu-,
-;,.. així la realitat de l'esquerra f ran- -
.V cesa a resultes .del trencament ;
/^ de la Unió d'Esquerres...-1 .¿* r

. —Crec. què:la política portada
pels dirigents del .PCF encara.no
ha aconseguit'Oblidar tot el passat

,-' de partit estalinista. Però, hi ha
-. també una altra-cosa: em sembla "
- ,que en el fons els comunistes^

francesos.no aspiren a governar7~
- No aspiren ni;els interessa tenir

responsabilitats de govern en l'ac-
- -túal situació de crisi econòmica.»

Aleshores prefereixen mantenir un
compàs d'espera i anar separada-
ment, dels socialistes a les elec-
cions "legislatives. ": -."-V ' ".

Francesc "-Vicens no escriurà'
mai —ens diu— l'autobiografia de
Ferran o de Joan Berenguer—els
seus "'dos,' 'noms :•-a ".la
clandestinitat—. La seva seria, en
tot cas, una obra erudita/d'anàlisi,

• de documentació! No una obra de
creació, literària com és la de
Semprún. Obra que a més a més
—afegeix Vicens— té tambéjjrj va-
lor de document testimonial... - ' •
: —Semprún ha .aconsseguit fer

, sentir al lector una; experiència
que ho ha viscut. Aquest és el mè-
rit de l'art. De,l'obra .literària. Es .
poden comptar amb els dits d'una,
mà els dirigents comunistes que

' han tingut aquesta qualitat. Sem-
L- prún n'és un d'ells. . -. ,
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