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2 L'OPINIÓ SOCIALISTA EDITORIAL
Aquesta serà la

Primavera Socialista
La campanya electoral entra en la seva fase decisiva. Les diferències

amb la del 15-J són notables. Aleshores es tractava de decidir entre
democràcia i franquisme; ara el poble ha de dir qui vol que governi,
com s'han de desenvolupar les lleis constitucionals, qui té solucions
per als problemes que angoixen el ciutadà. v

Els socialistes vam anunciar que aquesta seria una campanya dura,
que els adversaris no estalviarien adjectius, intemperances i atacs de
tota mena. Tanmateix, quan les paraules van més enllà de l'atac polític
legítim i cauen en la injustificable calúmnia personal que pretén
d'atemptar contra homes honestos de neta trajectòria, hem de mani-
festar la nostra més enèrgica condemna i denunciar aquests cops bai-
xos que comprometen el normal desenvolupament d'una campanya
electoral que pot ser dura però que mai no ha de ser baixa ni mes-
quina. / v : : ;; •' . . ' . • ' . - . ' i ... • , . - • : ' - ' . . ' . . . .;" / - -

També anunciàrem que el desencís popular provocat per un any i
mig de desgovern i incompliments d'UCD es feia sentir en una fredor
que no ; cal, però, confondre, com voldria la dreta continuista, amb
desinterès o apatia envers el procés democràtic. Ben al contrari, és
precisament perquè el govern de Suàrez no ha sabut ni ha volgut
complir les-seves promeses de rematar el procés democràtic amb la
convocatòria d'eleccions municipals, amb la plena llibertat sindical,
amb l'acompliment dels Pactes de la Moncloa, que avui existeix abs-
tenció i desinterès. Que sàpiga el senyor Abril Martorell que els errors
no es cometen sense conseqüències. * ,

Arreu de Catalunya, en niés de cinc-cents actes electorals, els socia-
listes no sols hem trobat l'interès, l'entusiasme i el suport de la classe
treballadora per al nostre programa de solucions concretes, sinó també
l'ocasió repetida de comprovar que ni els cops baixos ni la pretesa
fredor no faran que canviïn els resultats d'unes eleccions que anuncien
ja una primavera socialista. • - ^

Esta serà la
Primavera Socialista

La campaña electoral entra en su fase decisiva. Las diferencias con
la del 15-J son notables. Entonces se trataba de decidir entre democrà-
cia y franquismo; ahora el pueblo tiene que decir quién quiere que
gobierne, cómo se han de desarrollar las leyes constitucionales, quién
tiene soluciones para los problemas que angustian al ciudadano

Los socialistas anunciamos que ésta sería una campaña dura, que
los adversarios no ahorrarían adjetivos, intemperancias y ataques de
toda clase. Sin embargo, cuando las palabras van más allá del ataque
político legítimo y caen en la injustificable calumnia personal que
traten de atentar contra hombres honestos de limpia trayectoria, debe-
mos manifestar nuestra más enérgica condena y denunciar estos gol-
pes bajos qué comprometen el normal desarrollo dé una campaña
electoral que puede ser dura pero que nunca ha de ser baja ni rastrera.

También anunciamos que el desencanto popular provocado por un
año y medio de desgobierno e incumplimientos, de UCD se hacía
sentir en una frialdad que no cabe, a pesar de todo, confundir, como
quisiera la derecha continuista, con desinterés o apatía hacia el proceso
democrático. Muy al contrario, es precisamente porque el gobierno de
Suárez no ha sabido ni ha querido cumplir sus promesas de rematar el
proceso democrático con la convocatoria de elecciones municipales,
cori là plena libertad sindical, con el cumplimiento de los Pactos de la
Moncloa, por lo que hoy existe abstención y desinterés. Que sepa el
señor Abril Martorell que los errores no se cometen sin consecuencias.

Por toda Catalunya, en más de quinientos actos electorales, los
socialistas no sólo hemos encontrado el interés, el entusiasmo y el
apoyo de la clase trabajadora para nuestro programa de soluciones
concretas, sino también la ocasión repetida de comprobar que ni los
golpes bajos ni la pretendida frialdad harán que cambien los resultados
de unas elecciones que anuncian ya una primavera socialista.

Contra la confusió provocada pel PSUC
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nou preguntes d'en Gutiérrez,
estat closa definitivament amb
nostre partit, que transcrivim

í. Els Socialistes de Cata-
lunya parlem no "d'alternativa
de poder", sinó d'alternativa de
govern, i ho fem avui davant les
eleccions al Parlament de Ma-
drid, conscients del pes especí-
fic que els socialistes hi hem de
tenir. Perquè ara í ací no hi ha
cap altra alternativa de govern,
ni a Catalunya ni a Espanya, que
no sigui la socialista.

Nosaltres no solament parlem
de la formació d'una minoria ca-
talana al Senat atenta als pro-
blemes de Catalunya, sinó que
al llarg de tota la legislatura an-
terior hem donat exemple amb
l'actuació del nostre^ propi grup
parlamentari al Congrés de Di-
putats.

2 i 3. La "Nova Entensa per
Catalunya, la Democràcia i el
Socialisme", inscrita oficialment
amb el nom del nostre partit, re-
lliga bé els aspectes positius de
la primitiva "Entensa dels Cata-
lans" -que fou, cal recordar-ho
un cop més, una iniciativa so-
cialista-, i ajuda al poble a
orientar-se en incloure elements
de clarificació política, com bé
expressa el seu nom.

Pel fet d'haver retardat fins al
darrer moment la presentació de
a candidatura davant la possibi-
¡tat de reconsideracions que
Fessin. possible un acord entre
als partits que havíem donat su-
port a la primitiva "Entensa",
van haver d'inscriure-la amb el
nom del nostre partit, tal com ja
es va fer l'any 1977.

Per què el PSUC, tan zelós a
l'hora de voler aclarir al votant
sobre la nostra candidatura, no
aclareix la seva definint-la com,
allò que realment és, la candida-

tura senatorial dels comunistes
catalans?

4. Definir espais polítics no
implica fer mescles ni barreges.
El sistema d'elecció al Senat és
distint del que regeix per a| Con-
grés de Diputats, i això aconse-
lla la unió per uns objectius co-
muns, com ho és la nostra can-
didatura senatorial que, amb el
suport de l'Esquerra ,Republi-
cana de Catalunya, es defineix
amb precisió amb el nom de
"Nova Entensa per Catalunya, la
Democràcia i el Socialisme".

Per què el PSUC, que a les
eleccions al Congrés de Dipu-
tats, empra el seu nom de Partit
Socialista Unificat de Catalunya i
usa el seu slogan de "Socia-
lisme en llibertat", no ha volgut
acceptar l'ús del terme Socia-
lisme a la candidatura senato-
rial? I per què, després de no
haver volgut acceptar-lo per al
Senat, no ha decidit clarificar <
més les coses presentarit-se a
l'opinió pública amb els seus
Autèntics senyals d'identitat po-
lítica, com podrien ésser els de
Partit Comunista de Catalunya i
"Comunisme en llibertat"?

Quan un dels membres de la
candidatura senatorial cornu- \
, nista, Josep Benet, afirma públi- *
cament que entre els seus com-
panys de candidatura n'hi ha
pròxims a diversos partits polí-
tics, i esmenta concretament no
només el PSUG, sinó també el
PSC, UCD i UDC, ¿està fent o no
confusionisme? Perquè, en defi-
nitiva, T Agrupació d'Electors
Per l'Entensa" té únicament el
suport comunista. No hauria es-
tat més lògic, i sobretot molt
més aclaridor, presentar aques-
ta candidatura amb el nom del
PSUC, el partit dels comunistes
catalans?

5. La direcció d'Esquerra Re-
publicana de Catalunya, per pa-

raula del seu secretari general, ja
ha dit públicament que dóna su-
port a la "Nova Entensa per Ca-
talunya, la Democràcia i el So-
cialisme' ' arreu de Catalunya.

Per què el senyor Antoni Gu-
tiérrez, que sens dubte, coneix
aqueste afirmacions, vol fer
creure que les ignora? Per què
pretén introduir nous elements
de confusió?

6. La presència de Joan Ca-
sanelles a la nostra candidatura
senatorial per Barcelona s'adiu a
la "inspiració socialista" pel seu
historial polític de vell lluitador
per la llibertat de Catalunya,
fundador de "L'Opinió" -òrgan,
els anys trenta, "d'inspiració so-
cialista"-, empresonat i con-
demnat a mort pel franquisme, i
exiliat durant gairebé quaranta
anys, en els quals ocupà els cà-
rrecs de President del Parlament
de la República i Vice-Président
de la República a l'exili. Aquesta
neta trajectòria és, en paraules
del senyor Gutiérrez,
"d'inspiració capitalista". .Obli-
dar la història del país i dels qui
l'han protagonitzada és un greu.
error polític.

És que potser hi ha algun dels
membre de la candidatura sena-
torial comunista que tingui un
historial com aquest? És això el
que motiva atacs que recorden
molt el llenguatge barroerament
ofensiu de la propaganda fran-
quista?

7. Els partits que donem su-
port a la "Nova Entensa per Ca-
talunya, la Democràcia i el So-
cialisme" vam votar afirmativa-
ment el projecte d'Estatut
d'Autonomia a l'Assemblea de
Parlamentaris, i ens hem com-
promès a defensar-lo.

És clarificador voler fer creure
el contrari?

8. La configuració del Senat
segons la Constitució és molt
distinta de la que hem conegut

fins ara. La iniciativa legislativa
correspon només al Congrés de
Diputats. La discussió de
l'Estatut es farà a la Comissió
Constitucional de la Cambra de
Diputats. I explicar això és clari-
ficar.

9. Per aconseguir un, Estatut
de progrés/i per tal de comba-
tre eficaçment les forces de
dreta, cal fer-ho bbertamént i
sense embuts, donant la cara i
clarificant els espais polítics.
Això és el que hem fet i farem
amb la "Nova Entensa per Cata-

-" lunya, la Democràcia i el Socia-
lisme", a la qual els comunistes
no s'han volgut sumar.

Qui ha afavorit, la dreta? Qui
afavoreix el reformisme, senyor
Gutiérrez?

Perquè volem clarificar i deli-
mitar clarament els espais, els
socialistes hem volgut presentar
una candidatura que s'auto-
defineix no en abstracte, sinó de
manera ben concreta: la "Nova
Entensa per Catalunya, la De-
mocràcia i el Socialisme". Com-
prenem molt bé que això entra
en contradicció amb el projecte
polític comunista d'unitat nacio-
nal, que no té res a veure amb el
de la unitat de l'esquerra i que
en definitiva no. és res més que
un intent de canviar la correlació
de forces reals del país en bene-
fici propi. Com també compre-
nem molt bé el nerviosisme del
senyor Antoni Gutiérrez quan,
mentre l'eurocomunisme entra

"en crisi en altres països, també
_ací el seu projecte polític és
"qüestionat de manera seriosa.

Després d'haver patit els in-
tents de manipulació dels qui
s'autoconsideraven garants de
la catalanitat j representants le-
gítims únics del poble de Cata-
lunya, ens sorprèn que ara sigui
precisament el PSUC qui vulgui
atorgar-se en exclusiva aquesta
patent, quan és ben obvi, si més
no del 15-J ençà, que ja sabem
prou bé que l'autèntic eix verte-
brador de la política
d'autonomia, autogovern i re-
construcció nacional de Cata-
lunya és el socialisme".
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N'hi" ha que juguen brut/ però

Tots els observadors polítics catalans'coincideixen
a assenyalar el tedi que presideix aquesta cam-
panya electoral, molt més freda, com ja vam anun-
ciar els socialistes, que la del 15 de juny del 77. De
tota manera els atacs verbals i àdhuc els insults no
cessen. Diuen que la dreta no té més armes que el
desacrèdit de l'esquerra, i és això el que pretén,
sense cap mena de dubte, el partit suarista.

La representació de la campanya del pa/f/f,,el primer acte cara a
la victòria électoral. fotos: jOMj

Si parlàvem de les armes,
ningú no pot negar què la
més important de l'esquerra
la constitueixen ,els militants,
i la dreta, que se sent gelosa,
també en vol; així la UCD,
des del començament de la
campanya, ha recaptat uns
quants militants, treballadors
en atur per més senyes, que
han trobat feina amb això de
ser militants, ja que els ofe-
reixen quantitats interessants
a canvi d'enganxar els car-
tells úcedistes per tot Cata-
lunya. Aquesta mena de mili-
tants no duren més enllà de
les eleccions, però és que la
UCD tampoc no vol altra
cosa.

Una altra mena d'armes la
constitueix l'apartat de les
calumnies, que ha arribat a lí-
mits extraordinaris amb les
acusacions fetes a Josep Pau
des d'un diari de Madrid, on
es'deia que havia participat
en accions violents i que ha-
via protegit i amagat a al-
guns dels presumptes assas-
sins dels casos Viola i Bultó.
Després d'haver denunciat
formalment aquest calúmnia,
donades les greus cepercu-
sions que aquest absurd afer,

pot tenir en plena campanya
electoral, no ens resta més
que reflexionar. Realment hi
ha tant d'interès en fer creure
que els, socialistes represen-
tem el vandalisme i el desgo-
vern, el terrorisme i qui sap
quants dimonis més, que no
hi ha més remei que fer có-
rrer aquestes boles. Si abans
dèiem de -l'avorriment
d'aquesta campanya, no
creiem que per a évitar-lo
calgui recórrer al joc brut a
què alguns sembla que ens
volen empènyer; així doncs,
encara que per aquí tingués-
sim tottes les de guanyar, no
creiem que'sigui el camí més
adient a seguir enmig d'una
campanya electoral. Malgrat
tot, estem convençuts que
els qui segueixen aquestes
"tàctiques" es desacrediten
a sí mateixos, i per això val
més deixar-los fer.

\ • ' .. .

EL PACTE DEL CENTRE I
LA DRETA

Sense anar més lluny, el
conspicu Antoni de Senillosa,
líder de la Coalició Democrà-
tica -franquista a Catalunya,
va confessar que, malgrat les

petites desavenències, la
Convergència Democràtica,
la UCD i ells mateixos, els
fraguistes, .estan condem-
nats a entendre's. Certament
no esperàvem altra cosa
d'aquest senyor, conegut pel
seu realisme polític. Ell ho
sap, sap ~quins són els inte-
ressos de CDC, com també
demostrà saber-ho Heribert
Barrera en recordar que la
CDC^ és, efectivament, un
partit nacionalista,- però a la
manera de Cambó i de Prat
de la Riba, un partit que, da-
rrera del catalanisme, amaga
uns interessos econòmics
d'un sector social ben dife-
rent de la classe treballadora.
No cal dir que el senyor Ba-
rrera es presentà com
l'alternativa .nacionalista
d'esquerres, a la manera de
Macià i de que nop hàgim
arribat a un acord, però els
criticaríem el b el nostre partit
cara al Senat era deguda al
fet que no es pot oblidar que
els 'partits d'obediència no
catalana, entre els quels
comptà el nostre, responen
al 75% dels vots dels cata-
lans.

NO SOM
SUCURS ALISTES

Dir que el PSC (PSC-PSOE)
és un partit d'obediència no
catalana vol dir que els nos-
tres propòsits no es queden
en l'alliberament nacional i de
classe de Catalunya, sinó que
volem anar més enllà, perquè
considerem que el socialisme
és sinònim de solidaritat, i
això ens obliga a lluitar amb
la resta de companys de
totes les nacionalitats i re-
gions de l'Estat espanyol per
una societat més justa. El
nostre partit és el partit que
ha fet posible l'Estatut que
es va aprovar el 29 de de-
sembre al Parlament de Ca-

ia responsabilitat i la fermesa dels socialistes ens faran guanyar.

talunya; també cal dir que
l'expressió emprada per sen-
yor Barrera no pensem que
sigui la més adient; perquè el
PSC (PSC-PSOE) està vincu-
lat amb el PSOE, però té so-
birania per a decidir la polí-
tica a desenvolupar a casa
nostra; i ha estat en virtut
d'aquesta sobirania que el
Consell Nacional va decidir
de presentar al Senat una
candidatura que, com la que
presentem al Congrés, tingui
com a fi l'assoliment del so-
cialisme, la plena consolida-
ció de (a democràcia i,
l'autonomia de Catalunya.
Aquests objectius, que en
teoria també són els dels co-
munistes catalans del PSUC,
no els han volgut plasmai en
la contesa pel Senat, presen-
tant-se com. una agrupació
d'electors independent, que
dissimula molt poc la seva
tendència eurocomunista.

Coincidim amb el PSÜC que
és una llàstima que nop hà-
gim arribat a un acord, però
els criticaríem el fet que no
hagin donat suport a una
candidatura perquè es diu
socialista, quan ells també el
preconitzen, el socialisme.
Malgrat aquestes poc afortu-
nades diferències, esperem
que la totalitat dels senadors
catalans s'agrupin, com pro-
posa la Nova Entesa, per de-
fensar tots el projectes refe-
rents a l'Estatut de Catalunya
i a les lleis orgàniques que
se'n , derivin. Serà prenent
aquesta actitud que tots els
representants del poble ca-
talà podran demostrar la
seva voluntat de fornir a Ca-
talunya totes les seves insti-
tucions, car només aquest
esforç unitari les podrà asso-
lir. • . : . ;.:.; . ; ' ; • . -

" ' - : • - • Ernest Blanch

en Narcís Serra
El President de la Gene-

ralitat de Catalunya,« l'Ho-
norable Josep Tarradellas,
va comunicar ahie la seva
decisió d'acceptar la dimis-
sió del conseller de Política
Territorial i Obres Públi-
ques, Narcís Serra i Serra.
Lògicament aquesta deci-
sió ha d'anar acompanyada
pel nomenament del nou
conseller. Tot-hom sap
que l'home que ha estat
proposat pel nostre partit,
en Lluís Armet, havia de
ser acceptat pels conse-
llers polítics, fet que es
produí el dia 19 febrer, jun-

tament amb l'aprovació
del Decret Llei de dimissió
d'en Serra. Així doncs
manquen només dues pas-
ses oficials: d'una banda, la
publicació ai Butlletí Oficial
de , la /Generalitat de.
l'esmentat Decret Llei, i
d'altra banda la resposta
dels membres de las Dipu-
tacions Permanents del
Congrés dels Diputats i del
Senat, donat - que
l'Assemblea de Parlamen-
taris ja no existeix, res-
pecte a Lluís Armet com a
conseller de Política Terri-
torial i Obrés Públiques.
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L'alternativa socialista
per a l'agricultura catalana

Les raons d'un cert desencís polític que hom
constata en determinats sectors de la població,
entre els quals la pagesia catalana, cal anar-les a
cercar en la política conservadora del govern
d'UCD que, en el període posterior a les ante-
riors eleccions generals, ha estat incapaç de rea-
litzar un canvi a fons de les estructures i de les
persones de l'antic règim.

El que veuen la gent de les nostres comar-
ques son les mateixes oficines i les mateixes
cares que havia de patir tres anys enrera. I, lògi-
cament, veuen la realització de les mateixes po-
lítiques -especialment a l'agricultura- perquè,
en definitiva, són realitzades per" les mateixes
persones que ho havien fet els darrers anys de
la dictadura.

Davant d'aquesta situació, els Socialistes de
Catalunya oferim una alternativa de canvi que,
d'una vegada per totes, permeti realitzar les
transformacions necessàries al camp per a fer
possible una nova agricultura a Catalunya.
Únicament els socialistes tenim la possibilitat de
realitzar aquest canvi perquè no hem estat vin-
culats a la política de l'antic règim, perquè ofe-
rim un programa de reformes agràries coherent
i progressiu, perquè disposem de l'equip
d'homes competents que el portaran a la pràc-
tica i perquè som l'única formació política cata-
lana -i de l'Estat- . amb possibilitats reals
d'assolir el govern del país després de les elec-
cions de I'l de Marc.

La persistència de la dreta en la marginació
de l'agricultura únicament pot conducir-la a la
seva destrucció, tot augmentant la dependència
del país en una matèria tan important com és
l'alimentació. Efectivament, la persistència en
una política de preus indiscriminada que afavo-
reix les grans explotacions sense resoldre els
problemes de les petites i mitjanes incrementa
progressivament el domini dels'monopolis in-
dustrials i comercials per la indefensió deJa ma-
joria dels nostres pagesos. Al mateix temps, la
manca d'una planificació de conreus, de la qual

per Josep Pau i Pernau
hom ha parlat molt però que mai no arriba,
augmeta si pot ser la inseguretat de l'agricultor
que es veu obligat a orientar la seva producció
sense la necessària informació i assesorament
tècnic. La política comercial d'importacions de
xoc segueix invariable i són milers els pagesos
que veuen enfonçar-se en uns dies l'esforç de
tot un any perquè l'administració ha preferit el
benefici d'uns pocs importadors-especuladors al
treball dels agricultors...

Contra tot això, l'alternativa socialista passa
per una política de preus que discrimini les ex-
plotacions grans de les mitjanes i petites explo-
tacions mitjançant una política complementària
de rendes que permeti una remuneració justa al
treball al camp. Conjuntament a la política de
rendes preveiem una planificació de conreus
que ha de constituir la peça més urgent de polí-
tica agrària a possar en marxa de forma imme-
diata. Aquesta planificació eliminarà o, si més
no, reduirà considerablement la necessitat
d'importar productes alimentaris que podem
produir perfectament nosaltres mateixos. En
qualsevol cas,.estem per un control pagès de les
importacions així com per un control de les ex-
portacions i de la seva necessària promoció
amb denominacions d'origen i oficines comer-
cials allà on els nostres productes puguin tenir
acollida. —

És clar que, per a fer efectives aquestes me-
sures de política agrària, caldrà comptar amb el
suport dels organismes de la Generalitat que es
facin càrrec de les funcions tècniques, però no-
saltres pensem en uns organismes estrictament
tècnics que no s'interfereixin en les activitats
sindicals de la pagesia com, malauradament,
pretenen les cambres agràries, organismes hí-
brids que, tot i que han estat rebutjats majorità-
riament i de forma massiva pels agricultors ca-
talans, el govern d'UCD ens ha imposat amb la
intenció de frenar les imparables reivindica-
cions de la nostra pagesia.

Els socialistes estem a favor de l'accés del
treballador del camp a la terra que conrea. Res
més fals que les afirmacions que volen fer
creure en un socialisme estatitzador de la terra.
Per contra^ el socialisme democràtic es, precisa-
ment, l'alternativa progresista no estatitzadora
més sòlida. I cal afegir que no sols estem a
favor de l'estabilitat de l'agricultor en la terra
que treballa sinó que defensem totes aquelles
mesures que permetin la racionalització de la
seva explotació i que passen per un control en
les transaccions de sòl agrícola per evitar la
seva destrucció, amb urbanitzacions o ins-
tal·lacions industrials no necessàries, perquè
considerem que el sòl agrícola és un dels patri-
monis més rics de què disposem els catalans i
que, en conseqüència, cal conservar...

Això requereix, naturalment, el funciona-
ment democràtic d'un Servei Nacional de la Te-
rra a les ordres de la Generalitat. Ens trobem,
doncs, amb un plec d'institucions que cal crear
per a la bona marxa de l'agricultura i, al mateix
temps, amb tota una altra sèrie d'institucions
que cal transformar i democratitzar. El mateix
passa amb les lleis, ía de cooperació per exem-
ple: és evident que sense una nova legislació en
matèria de cooperatives aquestes no podran
mai assolir la funció decisiva que permetrà a la
nostra pagesia donar el salt endavant que la si-
tuï en la posició que mereix pel continuat esforç
dels seus homes.

Finalment, i sense exahurir el tema, els socia-
listes posem un interès especial en la promoció
dels serveis públics a les nostres comarques. No
és, evidentment, just pagar elevades quotes de
seguretat social i rebre a canvi uns serveis insu-
ficients. Si volem que els pagesos puguin viure
dignament de la terra, i nosaltres ho volem, cal
oferir-los tots aquells serveis que facin conforta-
ble el seu treball i la seva promoció cultural.
Vet ací el nostre programa. Vet ací l'esperança
per a la vnostra pagesia: el socialisme.

Juventud y elecciones
por Javier Pérez

Acostumbrados por el fran-
quismo a la ausencia de las for-
mas democráticas, nos resulta cu-
rioso todo este trajín electoral:
sondeos de opinión, previsiones
de resultados, impresiones. Ante
las elecciones legislativas ya in-
mediatas, en este desmenuzar so-
ciológico del voto, sin duda la no-
vedad es el voto juvenil. Dos mi-
llones y medio de nuevos electo-
res configuran un sector que,
caso de orientarse mayoritaria-

- mente hacia una de las grandes
opciones políticas, podría decidir
los resultados electorales. Quizá
por esto se comente con intriga
cuál será la reacción de la juven-
tud. Se nos habla de que la juven-
tud es "pasota"; que poco le im-
portan las opciones dé los diferen-
tes partidos. Por ejemplo, la T.V.
nos presenta la imagen de una ju-
ventud folklórica: de la jarana, el
porro y la guitarra, como resu-
men de las aspiraciones juveniles.
Y es que esta concepción, como

la de la "España turística", es la
única que a la burguesía le inte-
resa dar.

Mientras, sobre el millón largo
de parados que hay en el Estado,
el 40 % son jóvenes y, la mayo-
ría, en busca de su primer em-
pleo. Las escuelas de formación
profesional se muestran incapaces
de ofrecer una alternativa laboral
al joven, al encontrarse sus alun>
nos sin trabajo cuando teminan
los estudios. El Servicio Militar
resulta ser una traba más si se
pretende que las empresas contra-
ten trabajadores jóvenes. Así, el
joven ve continuamente las puer-
tas cerradas al pretender incorpo-
rarse a la sociedad.

Ante esta situación, es lógico
que la burguesía fomente la inhi-
bición de la juventud. Y es que la
activa participación política de la
juventud habría de representar el
rechazo de su sociedad. Supon-
dría un elemento más de contes-

tación a las arbitrariedades del sis-
tema. Esta actitud por parte de la
burguesía no es una novedad. Ya
Antonio Machado, dirigiéndose a
la juventud decía: ..."no escuchéis
a aquellos que os dicen que no
hagáis política, porque esos son
los que, haciéndola, la hacen ̂ con-
tra vosotros".

Consecuentemete con este pro-
ceder, el gobierno UCD ha desa-
rrollado su antipolítica juvenil, de
lav, cual resaltaremos dos puntos:

1. La ley de asociacionismo ju-
venil: en ella se reconocen como
organizaciones juveniles a aque-
llas cíe carácter social que tengan
responsables adultos. De esta
forma quedan excluidas las de ca-
rácter político y se evidencia una
concepción paternalista del movi-
miento juvenil, que no se corres-
ponde en modo alguno con las
aspiraciones del movimiento ju-
venil.

2. La progresiva liquidación

del patrimonio juvenil: tras la de-
saparición del Movimiento, las
instalaciones juveniles utilizadas
en los años de la dictadura por la
OJE deberían haber pasado a de-
pender del Ministerio de Cultura.
De cualquier forma, el hecho ha
sido que muchos de estos locales
han pasado a ser dependencias
destinadas a funciones de todo
tipo: juzgados, comisarías, etc.

Ahora, cuando se plantea la
disputa electoral por la conquista
de los votos, parece ser el mo-
mento en que el gobierno sube las
pensiones de la vejez, habla deci-
didamente de atajar el paro y de
asegurar un puesto en la sociedad
para el joven... Sería conveniente
que alguien le explicase a tanto
político "centrifugado", en su día
fugado del Movimiento y hoy
centrado en la derecha "democrá-
tica", que al poder hacer, no que-
rer, y después prometer, se le
llama, cuando menos, falta de
honradez.
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Banca: el Gobierno denunciado
Parece irónico que cada año las discusiones del
convenio de Banca Privada se vean entorpecidas por
un solo tema: el dinero. Y este año sólo ha faltado,
para añadir otro ingrediente a las deliberaciones, el
famoso decreto-ley sobre política salarial emitido
por el inefable Abril Martorell en diciembre último.
Pero quizás lo mejor será empezar por el principio y
decir cuál ha sido el curso seguido por los aconteci-
mientos para que éstos desembocaran en la situa-
ción actual.

En él mes de Diciembre
se inician las elaboraciones
de la plataforma reivindica-
tiva, elaboración que co-
mienza a traer cola ya que
se forman dos bloques,
uno, el formado por UGT,
al que apoya en su plata-
forma con. posterioridad
CSUT, SU, ELA-STV y
CNT. Por su parte, USO se
compromete verbalmente
a asumir la plataforma,
pero finalmente opta por
apoyar la que auspicia
CCOO. Como se ve, no
podían empezar peor las
cosas. La patronal, por

otra parte, se opone a
comenzar a negociar, pre-
textando para ello la es-
pera de los posibles pactos
que por aquel entonces se
rumoreaba iban a firmarse.
Finalmente, tras la promul-
gación del famoso decreto
acceden a reunirse.

Los inicios de negocia-
ción marcan distancias en-
tre centrales, ya que se
niega la entrada a los sindi-
catos amarillos, quienes el

Seguros: una dura lucha
Otro sector que está sosteniendo una dura lucha es el de

Seguros, que se enfrenta con una patronal increíblemente
dura que no se sabe a ciencia cierta a qué ¿retende jugar.

Una breve historia nos situará en antecedentes.
Todo se inicia en diciembre, cuando se presenta por

parte de las centrales sindicales, UGf, CCOO y GNT, una
plataforma unitaria a la que luego, y tras mucho pensárselo,
se agrega ELA-STV. Los primeros contactos tienen lugar el
1.5 de enero, pero la patronal, UIMESPA, argumenta no tener
plataforma.

Mientras tanto un nuevo factor retrasa la marcha de las
negociaciones, OSUT, SU y SIS presentan demanda de
conflicto colectivo, con lo que se produce un impasse de 8-
10 días. Denegada esa peticiónala patronal, por fin;
presenta su plataforma que, sorpresivamente, en el
aspecto salarial alcanza un 14%, pero que tiene dos
contrapartidas que lo hacen inaceptable, una la posibilidad
de la jornada partida y, otra, la movilidad de plantilla, esto
es, disponer a su antojo de los trabajadores jugando con
los que demuestran ser claramente conflictives para la paz
social en las empresas. Los trabajadores, que han
presentado una plataforma tremendamente moderada y
asequible, rio aceptan rebajar lo más mínimo su plataforma.
Ante ello la patronal accede a subir un punto, 15%, pero a
cambio quiere más cosas, tres, que el convenio sea por un
año y, cuatro, que haya paz social durante la vigencia del
mismo. En vista de ello se plantea huelga legal para el día 6
y se produce la gran sorpresa, pues en la última reunión
previa a la huelga, día 5, la patronal se levanta de la mesa y
dice que hasta el lunes día 12 no accede a negociar. La
huelga comienza con un gran éxito, cifrándose en un 70-
80% la participación.
, El día 8, Delegación de Trabajo requiere a la patronal para
negociar^pero ésta no accede y se mantiene en su postura
de no negociar hasta el día 12.

Reunidos de nuevo ese día, la patronal se mantiene en
todos sus puntos, pero retocando ligeramente algo tan sin
importancia como la puntualidad. Las centrales, reunidas
por la noche, deciden rebajar en un punto la tabla, pero se
encuentran con la sorpresa de que la patronal decide dejar
dé negociar durante otra semana. ¿Razones? Muy claras y
sencillas. Por un lado, UNESPA desea desacreditar a las
centrales desgastándolas en una larga lucha mientras con
una desvergüenza rayana en el insulto, acusan a la huelga
de ser política y, por otro, se consigue que las pequeñas y
medianas empresas del sector, ante su falta de potencial,
se vean obligadas a cerrar en beneficio de las grandes qué,
de ese rfiodo y ante una hipotética entrada en el Mercado
Común, crearían grandes trusts para combatir en el duro
mercado europeo. Y quien diga lo contrario que eche un
vistazo a los dos cabecillas de la patronal, Mansilla de
Unión y Gómez Lozano de Catalana, empresas que no han
ido a la huelga.

segundo día irrumpen en la
sala pretendiendo partici-
par en la negociación. Sol-
ventando el problema, se
decide que no asistan a las
negociaciones, se estable-
cen dos coaliciones entre
las centrales obreras, una
formada por 7 miembros
de UGT y uno por cada uno
de los otros sindicatos que
apoyan su propuesta, otra
en la que forman parte 7
de CCOO y 5 de USO, en
total 23 miembros, los
mismos de los que dispone
la patronal. Pero los pro-
blemas siguen surgiendo,
ya que ahora CCOO y USO
quieren tener un portavoz
cada uno. En vista del
tremendo lío que supone el
dialogar unitariamente con
algún representante, la pa-
tronal decide esperara que
se clarifiquen posturas.

Se busca y consigue el
acuerdo unitario y final-

mente se presenta a la
patronal una plataforma
unitaria, a la que ésta res-
ponde con su famoso
13%.

Ante su empecina-
miento, la coordinadora
que negocia decide convo-
car una huelga para el día
3, desarrollándose ésta
con un gran éxito ya que se
calcula en un 80% la parti-
cipación. Pero la sorpresa
salta el día 6 cuando, sen-
tados nuevamente para
negociar, la patronal pre-
tende colar la jornada de
trabajo partida, postura
ante la que las centrales se
deciden por convocar
cinco días de huelga, 7, 8,
12, 13 y 14/. como medio
de presión y repulsa ante el
descaro de la patronal.

Los cinco días se desa-
rrollan con un completo
éxito, mayor si cabe al del
día 3, pues se. suman al par

los técnicos y las provin-
cias pequeñas que por
falta de tiempo no habían
podido adherirse anterior-
mente.

Si algo que empezó tan
confusamente por la divi-
sión obrera acabó en un
verdadero éxito, con una
clara demostración de
fuerza obrera, puede con-
vertirse por obra y gracia
de los métodos franquistas
que aún se emplean para la
represión de las manifesta-
ciones obreras en un serio
palmetazo 'para el desgo-
bierno de UCD, ya que, el
día. 13, la CIOSL denunció
ante la OIT la detención el
día 8 en Madrid de varios
huelguistas. Estos pasaron
30 horas detenidos y sólo
la firme actitud del PSOE
consiguió sacarlos de la
situación en que se encon-
traban. Y luego diráji que
son demócratas.
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Según todos los sondeos

Suárez nose atreve a
afrontar el debate con Felipe

El viernes 16 de febrero, Felipe González lanzaba el
reto al presidente del Gobierno. Un debate entre los
dos líderes políticos, retransmitido en directo por
t.V.E. Al día siguiente, el primer secretario del Par-
tido Socialista Obrero Español precisaba que se
comprometía à no recordar a Adolfo Suárez su pa-
sado franquista y que llevaría como textos claves
las conclusiones del XXVII Congreso y el texto de
los Acuerdos de la Moncloa. La noche del 16 de fe-
brero Adolfo Suárez contestaba "Aceptaré el de-
bate si interesa a los fines electorales de mi par-
tido". La polémica estaba abierta.
LOS PRIMEROS SONDEOS

La campaña había comen-
zado realmente con la publica-

ción de los primeros sondeos a
nivel de estado. Dos periódicos
madrileños, "ABC" y "El País",
salían a la calle el domingo, 6 de

febrero, con los resultados - de
sus encuestas.

Para "ABC" el PSOE obten-
dría el 29% de los votos en las
próximas elecciones; UCD,
unida a Convergència en Cata-
lunya, el 19%; C.D. llegaría a su-
perar al PCE con un 8%; el Par-
tido Comunista tendría única-
mente un 6% y otros partidos
se repartían el 7% restante de
votos. El porcentaje de absten-
ciones se mantenía en el 30%.
Para "El País", con un porcen-
taje de indecisos del 32,3% y un
8,8% de abstencionistas, el ga-
nador era el PSOE con el 21 %
de los votos, seguido de la UCD
con el 18,4, PCE con 5,9, CD

Ese poder f ático llamado Iglesia
por Felip Lorda

A decir verdad, no nos sorprendió la declaración
que hizo la semana pasada la Conferencia Episco-
pal española mediante la que se arrogó la facultad
de recomendar a sus fieles cómo han de votar él
próximo 1° de marzo; ni por la forma -jesuítica-
rii por el fondo -decididamente hostil a las izquier-
das, i

La Iglesia es maestra no en formar conciencias,
cómo ella misma se reputa, sino en avasallar con-
ciencias y en suscitar conflictos de conciencia y
estados de mala conciencia. Las torturas morales
que esto ha ocasionado a sus prosélitos incondicio-
nales han sido lacerantes y sin cuento. Y en ocasio-
nes, cuando no se ha poseído el temple psíquico o
filosófico suficiente, han llegado a quebrantar la
personalidad del torturado, que ya no ha tenido un
instante de sosiego ni de equilibrio en todo el resto
de su vida. Todos hemos tenido o presenciado este
tipo de experiencias.

Desde que se convocaron estas elecciones gene-
rales, el buen ciudadano español venía tratando de
formar su conciencia y su criterio a la vista de las
diferentes opciones que le ofrecían las correspon-
dientes formaciones políticas. Todo eso en uso de
su libertad. Pero en un momento muy bien calcu-
lado —al irse a iniciar la campaña electoral, o sea,
ese certamen, tan acendradamente democrático, de
la persuasión-, llega la Iglesia, la eterna Intrusa, y
se entromete entre el ciudadano y su reflexión y ya
hay electores que se debaten denodadamente entre
lo. que les alumbran sus propias luces y las que
irradia esa conciencia "prêt a porter" que les pro-
porciona, de un modo insidiosamente solicitó, la
Santa Madre Iglesia. El conflicto que esto plantea
se resuelve siempre mal: entre la Escila de la con-
ciencia real del propio sujeto y la Caribdis de la
falsa conciencia que se le impone no cabe otro de-
senlace sino el de naufragar en las aguas turbulen-
tas y amargas de la .mala conciencia. A no ser que

el sujeto esté tan enajenado -tan drogado por el
opio del pueblo- que ya ni siquiera piense por su
cuenta.

\
Sabemos bien lo que le preocupa a la Santa Ma-

dre Iglesia: la enseñanza, el matrimonio y el
aborto; es decir, la conservación de su imperio es-
piritual, la conservación del dominio sobre las con-
ciencias. Mediante la educación, para inculcar el
"temor de Dios" (a Dios, claro), que es el látigo de
los sumisos; mediante el matrimonio, para envol-
ver a los contrayentes en una atmósfera sacramen-
tal -mágica- que tiene la virtud de operar en un
doble sentido: por una parte, dejarlo todo "atado y
bien atado" -que es el delirio de todos los absolu-
tismos- y por la otra, reproducir en el seno de la
familia el sistema de las virtudes teologales: sumi-
sión, en suma-, mediante la prohibición ,deí aborto,
perpetuar el "iusnaturalismo" —el derecho basado
en el respeto a los procesos naturales (por eso la
Iglesia no permite tampoco la eutanasia)-, porque
las cosas son como son porque Dios así 10 hizo y
así lo dispone. Hasta perpetrar, si a mal no viene,
las más atroces crueldades. Pero ¿qué importa eso,
si el dolor purifica y redime? Ya se sabe: la Iglesia
tiene respuesta para todo.

Los socialistas no tenemos que ser, por defini-
ción, ni ateos ni siquiera anticlericales. Y hasta los
Hay\que van a misa, muchos más, todo hay que
decirlo, en el sentido figurado de la expresión que
en el recto. Pero hay católicos entre nuestros afilia-
dos, aparte de esos-"cristianos para el. socialismo",
a quienes, según parece, les ha hecho mucha mella
la insinuante admonición de los obispos. ¿Por qué
diablos viene la Iglesia a enredar las cosas y a dar
el hachazo de la incompatibilidad entre.la condi-
ción de católico y la de socialista?

; Dios se lo pague, hermana! '

con 2,3 y,UN con 1,1. Esta se-
gunda encuesta, que recogía
datos regionales, daba a los so-
cialistas como vencedores en
Galicia, Asturias, Navarra, Ara-
gón, País Valenciano, Andalucía
y Madrid. Canarias y Catalunya-
Baleares permanecían repartidas
a partes iguales entre UCD y
PSOE. En el caso de Catalunya
los datos hubieran sido muy
distintos de no incluirse las liles.
La UCD resultaba ganadora en
Castilla-León, Castilla-La Man-
.cha y Extremadura. El PNV ven-
cía en el País Vasco.

UCD SE PONE NERVIOSA

Los primreos sondeos tuvie-
ron un resultado inmediato. El
partido en el gobierno se puso
nervioso. La UCD comenzó a
lanzar desmedidos ataques con-
tra los socialistas. Pero las
cosas.se les pusieron todavía
peor cuando sus propias en-
cuestas, encargadas por su ga-
binete electoral, daban, tras el
comienzo .de campaña, .4 pun-
tos arriba al PSOE.

A los socialistas este resul-
tado no nos ha sorprendido.
Hace ya varios meses que veni-
mos anunciando un triunfo en
las urnas, si se acude a la con-
sulta popular, incluso venciendo
el handicap de unas legislativas
previas a las municipales. Los
resultados de las encuestas no
hacen sino ratificar lo qué hace
ya mucho tiempo constatába-
mos en la calle. La intención de
voto de los españoles nos es
favorable; falta saber lo que
ocurrirá al final con la computa-
dora del señor Martín Villa.

De - todas formas, para los
amantes de las encuestas hay
que señalar que los sondeos en-
cargados por el partido socia-
lista dan como vencedor al
PSOE a nivel de Estado, ocho
puntos por encima de la UCD.-

UCD COPA TVE

No se sabe si la decisión de
copar TVE le vino a la Unión del
Centro tras el susto de las en-
cuestas, o si sus técnicas elee-'
torales lo tenían previsto desde
el principio. Sea como fuere, lo
cierto es que el descaro del par-
tido en el gobierno a la hora de
ocupar los informativos supera
lo esperado.*Y de nuevo tene-
mos que citar a "El País" por-
que~este periódico se ha moles-
tado en cronometrar las apari-
ciones de los distintos partidos
en los informativos de la mejor
de las televisiones españolas. El
resultado no puede ser más re-

velador: nada menos que 25 mi-
nutos y 11 segundos han dedi-
cado nuestros telediarios de
turno al partido del señor Suá-
rez. ¿Cuánto tiempo dedicaban
a los restantes grupos políticos?
Exactamente 16 segundos al
PCE, 10 a la CD, 8 al PSOE, 2 a
UN y 2 al Partido Carlista. Si a
esto añadimos que las alusiones
verbales a miembros de la Unión
del Centro fueron 91, por 4 a
socialistas, 3 a Unión Nacional y
al PCE y 2 veces a Herri Bata-
suna a raíz de la detención de
Telesforo Monzón, tendremos
una imagen bastante exacta de
la "neutralidad" de. Prado del
Rey.

Así las cosas, aparece Felipe
en antena lanzando el guante al
presidente del Gobierno y las
piedras tiemblan. No digamos
ya los gubernamentales, que re-
curren a excusas tan bellas
como la de Rafael Arias Sal-
gado: "No podemos aparecer
en un programa del PSOE dos
partidos al mismo tiempo, es
contra las normas del Comité de
Televisión". Suárez lo dijo más
claro: "iré si me conviene", y al
día siguiente' añadió: "Felipe
González se quiere hacer publi-
cidad a mi costa". Lo divertido
vino cuando comenzaron a sal-
tar a derecha e izquierda los su-.
puestos terceros y cuartos de
las elecciones. Santiago Carrillo
desató sus furias sobre el PSOE,
cosa corriente en lo que va de
campaña, y gritó desaforada-
mente que el debate no podía
celebrarse, pero al final añadía:
"a menos que yo me encontrara
en el mismo como tercera
fuerza disuasoria de posibles bi-
partidismos". Dos horas más
tarde; en Segovia, José Ma de
Areilza llamaba "burla nacional"
al hipotético duelo televisivo,
pero el Conde de Motrico se
guardaba también su carta
oculta: "salvo si se nos invita a
los cuatro partidos con repre-
sentación parlamentaria el 15 de
junio". Una se pregunta, por
cierto, en qué coalición se pre-
sentaba el de Areilza porque no
recordamos haberle visto por el
Congreso ni por el Senado.

Y ya lo decía Felipe en Tarra-
gona: "no queremos hacemos
propaganda con la UCD; a no-
sotros la propaganda nos la
hace la gente que llena nuestros
mítines". A nosotros la propa-
ganda nos la hará el pueblo el V
de marzo.

F.R.
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Debats polítics en el P.S.F.

El pas del capitalisme
al socialisme

" • ' . ; - per C. Rosa

Un gran debat d'idees es desenvolupa actualment
en el Partit Socialista francès, amb l'enfrontament
de diverses concepcions sobre el caràcter de la fu-
tura societat socialista i els mitjans per arribar-hi.

Es tracta, per tant, d'un debat
alhora polític i ideològic que in-
teressa primordialment al socia-
lisme europeu i, gairebé no cal-
dria dir-ho, a nosaltres. La lliber-
tat de discussió, els arguments
emprats i la personalitat dels
protagonistes donen encara
més relleu als debats, sovint as-
pres però mai. mesquins.

El P.S. francès és actualment
un partit dé punta en el pla de la
discussió politico-teòrica, però
el mateix fenomen de desenqui-
losament ideològic es produeix
en diversos partits socialistes i
en el conjunt de les organitza-
cions obreres. És una evolució
natural, esperonada per la per-

1 sistència de la crisi econòmica
del capitalisme, per tes expe-
riències negatives dels països
del bloc soviètic en el domini
socialista i per les greus ten-
sions que es manifesten en el
món.

Estem a la vetlla d'es-
. deveniments importantíssims
per la sort de la humanitat i és

^ L_l̂ Ìc ĵgue ej ̂ ojTJunt d'aquests
^i^-^i^^g^^pJST/j^r'g^—ppoblisrnesfj"'s¡

nia possibilitats reals d'assolir el
poder en les eleccions generals
de Març de 1978, possibilitats
malmeses principalment per
l'actitud sectària del P.C. França
i Europa no pogueren, doncs,
viure l'experiència inèdita d'un
règim de pas del capitalisme al,
socialisme amb el manteniment
d'un sistema democràtic.

El fracàs de la dita experiència
na provocat molts remolins en
el si del P.C. francès, combatuts
ara autoritàriament per la direc-
ció del partit, mentre que en el
Partit Socialista el- debat es
manté amb les portes obertes
de bat a bat i és pa de cada dia
de la premsa, de la radio i de la
televisió. El públic hi participa
també en certa manera i els
sondeigs d'opinió, indiquen les
seves simpaties pels homes que
personalitzen les diverses co-
rrents. .

ACTITUDS I ORIENTACIONS

Fonamentalment, existeixen
tres corrents principals en el

del Nord Pierre Mauroy, i el de-
fensat pel CERES, que té com a
dirigent més conegut Pierre
Chevènement. ' -

Mitterrand es pot qualificar
de mantenidor de l'ortodòxia del
Partit, tal com fou definida en el
seu Congrés de fundació a Epi-
nay (Franca) el 1971. Són posi-
cions dé ruptura es glaonada
amb el capitalisme, reflectides
en bona part en el Programa
Comú de Govern de l'Esquerra
durant alguns anys, però que no
pogué sobreviure a la crisi pro-
vocada per la desfeta electoral
de 1978. Mitterrand, -com tots
els altres dirigents- es partidari
de reconstituir el front
d^esquerres, però manté-- una
postura molt crítica envers ,el
Partit Comunista, al que acusa
de d'emprar procediments esta-
linians.

El CERES és defensor de
l'ortodòxia marxista tradicional i
partidari aferrisät d'una entesa
amb el P.C., fins al punt que
certs sectors del mateix P.S. el
consideren com l'ombra del P.C.
Darrerament,, el CERES adoptà la
mateixa posició ultranationaliste
del P.C. en el pla de l'ampliació
del Mercat Comú á Espanya,
Franca i Portugal i en l'elecció

a dojo a totes les organitzacions
socialistes que conserven un
mínim'de sensibilitat política. El
cas de França és particularment
significatiu ja que l'esquerra te-

TB^s7riReè·arrEHque-s'̂ gmpa>al·--̂ d;un-parlament-europ per su-
voltant del seu secretari general fragi universal. Per uns, el
François Mitterrand, el persona- CERES és l'esquerra del Partit,
litzat per Michel Rocard i abonat Per a^altres s'ha convertit en un
pel número dos del partit i diri- nucli atrofiat ideològicament,
gent de la important federació Representa al voltant del 20 per

cent del P.S., però actualment
sofreix una forta crisi interna;

El tercer corrent -probable-
ment el mes important numèri-
cament en el si del partit- es
l'encapçalat per Michel Rocard
conjuntament amb P. Mauroy. El
corrent RocaYd s'ha manifestat
amb vigor després del fracàs'
electoral de l'esquerra de 1978.
Les seves tesis son netament
autogestionàries i descentralit-

Després de llargs anys ae
•~. duríssima lluita- clandestina

que han culminat en una insu-
rrecció general, l'oposició a la
dictadura del xa de l'Iran ha
assolit Ja victòria.

La resistència a la dictadura
començà, de fet, amb la cai-
guda, el 1953, del primer mi-
nistre Mossadegh, l'home que
tingué la gosadia de naciona-
litzar el petroli del país, en
mans estrangeres. Les com-
panyies petroleres internacio-
nals, agrupades en I'Anglo Ira-
nian Oil Company, no |i perdo-
naren tanta audàcia i el derro-
caren mitjançant un cop
d'Estat militar. Es consolidà la
dinastia dels Pahlavi, de que el
xa destronat ara n'era l'últim
representant.

": . Convé, recordar aquest "epi-
sodi del breu interval de Mos-
sadegh -que en la seva època
commogué tot el món pel
repte * que representava a les
companyies petroleres- per
comprendre que la lluita contra
la dictadura ve de lluny a l'Iran,
i que té moltes facetes. No es
pot reduij- tot a.un enfronta-
ment entre un moviment reli-
giós islàmic, barreja d'arcais-
me i de progressisme, i una
dictadura monàrquica abonada
per una burgesia . creada i
l'ombra del palau i enriquida
per les rendes del petroli. Mo-
derats, religiosos, comunistes i
revolucionaris; obrers, estu-
diants i petits burgesos.han
' deixat pel camí milers de

morts, de torturats i
d'empressonats.

La revolució iraniana
• ' , ' - • , V • • • - - . , v - . . , . . . '

Islam i socialisme
Dit això, es evident que la

figura de l'ayatollah Khomeini
ha jugat un paper decisiu en
els esdeveniments. Khomeini,
víctima també d'una llarga
persecució del xa, ha estat
prou hàbil per a defensar un
programa difús d'alliberament
que ha servit d'aixopluc a
totes les forces en lluita. Ha
sabut també galvanitzar, amb
una audàcia indiscutible per a
un home de 78 anys, tot un
poble per foragitar la tirania.
Però les contradiccions han
sorgit ja_des de les primeres
hores de la victòria i s'aniran
accentuant a mesura que es
precisin les posicions de les
diverses forces polítiques i so-
cials.

No es pot, doncs, afirmar a
la lleugera que s'ha sortit
d'una dictadura per retornar a
un règim.medieval com certa
premsa, per a rebaixar la llarga
lluita del poble iraní, intenta
fer-nos, creure. L'Iran, país de
34 milions d'habitants, és la
primera potència industrial del
Mitjà Orient, compta amb un
important nucli d'obrers i tèc-
nics industrials i pot encara
donar moltes sorpreses.

UNES QUANTES LLIÇONS

Els esdeveniments de l'Iran,
ultra que modifiquen a foris el

panorama polític del Mitjà
Orient i agreugen la crisi eco-
nòmica mundial, son també
importants per les lliçons que
comporten. En veiem tres de
fonamentals:

1) No hi ha cap règim dictato-
rial, per fort que sigui que pu-
gui resistir a la voluntat mas-
siva i constant d'un poble per
a foragitàr-lo. Cap aparell re-
pressiu no pot, a la llargar re-
sistir la pressió popular.
L'exèrcit del Xa, un dels més
ben equipats i entrenats del
món, acabà dividint-se i cedint
a la voluntat popular. Fins i tot
el "immortals" de la guarda
imperial seguiren el mateix
camí. •

S'ha dit durant anys que
després .de la revolució russa
de 1917, cap més moviment
d'aquest tipus no era possible
en el món. Ultra que es tracta
d'una falsetat històrica (Vegi's
Xina, Cuba, Vietnam, Algèria,
etc.) el cas de l'Iran demostra
que, en circumstàncies políti-
ques i històriques, determina-
des, és possible una revolució
popular victoriosa. .

2) Una altra lliçó èS' que les
potències internacionals ja no
poden intervenir 'directamente
en certs sectors del món en

cas de crisi revolucionària. El
context polític mundial és de-
terminant. Els Estats Units,
que tenen a l'Iran enormes in-
teressos econòmics, polítics i
militars, han mantingut fins ara
una actitud ben reservada i
han encaixat, potser amb
l'esperança de recuperar te-
rreny més endavant.
3) La tercera lliçó, que és. al-
hora un interrogant, és que la

'bandera de la República Islà-
mica ha servit de catalizador a.
la revolució.

En aquest sentit, i en relació
als moviments revolucionaris
que s'han produït en el món
des de la gran revolució fran-
cesa de 1789 fins fa poc, sí
que hi ha un retrocés ideològic
evident. Cal preguntar-se per-
què la lluita per la llibertat o pel
socialisme ja no tenen la capa-
citat de rnovilització d'abans.
Pèrdua de personalitat? De-
cepció per les experiències so-
viètiques? Manca de perspec-
tiva històrica? Incapacitat per
renovar-se?. Són preguntes
que cal fer-se.

L'islamisme, sobretot'
acompanyat d'ingredients so-
cialistes, s'ha convertit en el
Mitjà Orient amb una força de
rnovilització de masses i pro-
vocarà canvis profunds en la
regió. És més, la seva influèn-
cia es manifesta ja en pobles
musulmans de la URSS, com
ho demostren els estudis més
recents. Però això és una altra
història lligada a la pujada dels
nacionalismes dins de la Unió
Soviètica..

zadores, dins i fora del partit.
Propugna una regionalització
veritable del país, amb assam-
bleés regionals elegides demo-
cràticament per sufragi universal
i dotades d'importants poders
polítics i econòmics.

En matèria econòmica
s'acusa Rocard de mantenir al-
gunes concepcions dretanes,
per exemple en les nacionalitza-
cions. La seva resposta és que
cal definir clarament les mesu-
res necessàries i possibles per
passar del capitalisme al socia-
lisme i acabar amb les abstrac-
cions. Precisa també que les na-
cionalitzacions no han de servir
per reforçar els poders de la bu-
rocràcia estatal. Ans al contrari,
cal assegurar la participació de
tots els treballadors i tècnics de
l'empresa en el seu funciona-
ment així com dels consumidors
i dels poders locals o regionals.

La victòria dels socialistes a
França -profetiza Rocard darre-
rament es decidirà al voltant de
la regionalització i de l'auto-
gestió.

Cal creure que aquesta dis-
cussió, a desgrat de les inevita-
bles qüestions personals que
s'hi barregen, no té incidències '
negatives entre la població puix
que, segons els darrers son-
deigs seriosos, el P.S. segueix
progressant.

Pel que es refereix als homes
que encapçalen els diversos co-
rrents principals, les simpaties
del francesos es distribueixen
darrerament de la manera se-
güent:

Michel ROCARD 49 per cent
Pierre Mauroy 40 per cent
F. Mitterrand 36 per cent
Els dirigents dels altres partits

vénen bastant més lluny, da-
rrera. Tan sols l'actual ministre
de Sanitat, la senyora Simone
Weil, va al davant amb un 51
per cent. Però es tracta d'un fe-
nomen ja habitual des' que Si-
mone Weil féu aprovar fa més
d'un any, pel parlament, les lleis
liberals sobre el divorci i
l'avortament.
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Nova entesa per Catalunya, la democracia y el socialisme

Candidatura per al Senat amb el suport del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE) i l'Esquerra Republicana de Catalunya

BARCELONA
JOSEP ANDREU I ABELLÓ
JOAN CASANELLAS I IBARZ
ALEXANDRE GIRICI I PELLICER

GIRONA
FRANCESC FERRER I GIRONÈS
JOSEP RAHOLA I D'ESPONA
JAUME SOBREQUÉS I GALLICO

LLEIDA
JOSEP BALL I ARMENGOL
AMADEU CLARIÀ I ESTEBAN
JOSEP XAM-MAR I PEÑA

TARRAGONA
CARLES MARTÍ I MASSAGUER
RAFAEL NADAL I COMPANY
JOSEP SUBIRATS I PINYANA

JOSEP ANDREU
(ABELLÓ

Va néixer el dia 6 de novem-
bre de l'any 1906, a la vila de
Montblanc.

En 1923, va ser secretari de
l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana a-Reus,
càrrec pel qual va ser perseguit;
com a conseqüència d'aquest
fet va haver d'estudiar a Sara-
gossa els dos primers anys de
la carrera de Dret. Començà a
exercir d'advocat a Reus / esti-
gué vinculat políticament al Fo-
ment Nacionalista Republicà,
del qual fou president.

Fundador de l'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, ocupà di-
versos càrrecs rellévants a la
Generalitat republicana. Diputat
al Parlament de Catalunya,
membre de la comissió redac-
tora de I' Estatut Interior i presi-
dent de la comissió de Justícia i '
Dret, presidí també l'Audiència
Territorial i fou el darrer presi-,
dent del Tribunal de Cassació:

A l'arribada de les tropes
franquistes marxà a l'exili amb
el president Companys. Mem-
bre de les organitzacions d'ajut
dels exiliats, treballà amb dedi-
cació i intensitat per la caiguda
del franquisme. .

• Tornà de l'exili l'any 1964 i
continuà la seva tasca política a
la resistència de l'interior. Pro-
motor destacat de la Coordina-
dora de Forces Polítiques de
Catalunya i fundador de
l'Assemblea de Catalunya, va
ser detingut diverses vegades i
sancionat econòmicament més
d'un cop. Membre d'Esquerra
Republicana de Catalunya, amb
un grup de companys seus in-
gressà al Partit Socialista de Ca-
talunya-Congrés l'any 1976, al
Congrés Constituent d'aquell
partit. •

Diputat a Corts com a Candi-
dat dels Socialistes de Cata-
lunya a les eleccions del 15 de
juny del 1977, ha tingut una in-
tervenció molt destacada a les
tasques d'elaboració del pro-
jecte d'Estatut d'Autonomia
com a president de la Comissió
dels Vint i de l'Assemblea de
Parlamentaris. A més d'aquesta
tasca, que li ha valgut el reco-
neixement de totes les forces
polítiques catalanes i dels mit-
jans d'informació, presideix la
junta directiva de l'Ateneu Bar-
celonès i el consell
d'administració del nou diari ca-
talà "El Temps".

JOAN CASANELLAS
I IBARZ

Va néixer el dia 24 de juny de
l'any Í 904, a la ciutat de Barce-
lona, en la qual ha viscut durant
tota la seva vida, amb
l'excepció dels diversos perío-
des d'exili polític que ha hagut
de sofrir.

Després de cursar la carrera
de Dret, de París, estant i durant
la dictadura del general Primo !
de Rivera va fundar e\ setmanari
polític ''El Fuet". Dos anys des-
prés, novament a Barcelona,
fundà el setmanari "L'Opinió",
que posteriorment es'convertí
en diari i que tingué una impor-
tància política extraordinària a
l'hora d'impulsar un destacat
sector de l'Esquerra Republi-
cana de Catalunya, organització
de la qual va ser fundador l'any
1931:

Després de les eleccions del
12 d'abril del 1931 fou regidor i
tinent d'alcalde de l'ajuntament
de Barcelona en representació >
del seu partit. Côm a membre
d'aquest va ser elegit també di-
putat al Parlament de Catalunya
i fou nomenat president de la
Comissió de la Constitució.
Amb motiu dels fets del 6
d'octubre del 1934 va ser detin-
gut y processat amb molts dels
seus companys.

Elegit diputat per Girona a les
Corts espanyoles a les eleccions
del 16 de febrer del 1934, fou
nomenat sots-secretari del Mi-
nisteri de Treball. "
. El 17 de juliol del 1936 el pre-

sident Companys li encarregà
una missió personal prop del
Govern de la República, però
fou detingut en el decurs del
seu viatge pels franquistes, que
el condemnaren a mort. Al cap
de vuit mesos fou bescanviat
per mediació de la Creu Roja In-
ternacional. Sempre al servei de
la Generalitat, s'exilià a França,
al Marroc i a Mèxic. President
del Parlament de la República
espanyola a l'exili i, per tant,
vice-président de la República,
no va tornar al país fins fa poc i
ha continuat la seva militància a
l'Esquerra Republicana de Cata-
lunya.
. Fins ara ha estat President de

la Comissió Mixta Diputacions
Generalitat, segons nomena-
ment del President Tarradellas.

ALEXANDRE GIRICI
»PELLICER

Va néixer el dia 22 de juny de
: l'any 1914, a la ciutat de Barce-
j lona, en una família de tradició
! liberal i nacionalista.

L'any 1931 fou fundador i se-
cretan general de la Federació
Nacional d'Estudiants de Cata-
lunya. Participà activament al
desenvolupament d'aquesta or-
ganització en el decurs dels cinc
anys següents. Com a directiu
d'un sindicat de la UGT
s'incorporà a l'Exèrcit de la Re-
pública, en iniciar-se la guerra
civil. A l'acabament d'aquesta
marxà a l'exili, i de França es-
tant menà una resistència anti-
feixista col·laborant en diversos
grups, sobretot des de la direc-
ció de "Directrius". Un cop re-j
tornat a Catalunya s'incorporà a
la resistència de l'interior a tra-

. vés del Front Universitari, els
Grups Nacionals de Resistència,
el grup Gerbert d'intel·lectuals,
el grup Pere Martell de treballa-
dors i el Moviment Socialista de
Catalunya, del primer Consell
Interior del qual fou membre,
participant continuadament i
amb intensitat a totes les expe-
riències de lluita antifranquista.

L'any 1966 participà à la Ca-
putxinada; l'any 1970 es tancà
al monestir de Montserrat amb
molts altres intel·lectuals i artis-
tes com a protesta contra el ju- ;
dici de. Burgos. Participà a la
fundació de l'Assemblea Per-
manent d'Intel·lectuals de Cata-
lunya. Per aquest motiu i altres
de semblants fou detingut i
sancionat econòmicament di-
verses vegades pel franquisme.

Fundador de l'Assemblea de
Catalunya, l'any 1971, quatre
anys després fou un dels impul-
sors del Grup* d'Independents
pel Socialisme, amb el qual par-
ticipà al Congrés Constituent
del Partit Socialista de Cata-
lunya-Congrés, del qual fou mi-
litant fins a la creació det Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE), en el qual continua
militant.
, Elegit senador per Barcelona
a la candidatura Entesa dels Ca-
talans el 15 de juny del 1977, ha
tingut intervencions destacades
al Senat, sobretot pel que fa re-
ferència a la defensa dels drets '
de la nacionalitat catalana i a
l'abolició de la pena de mort.

FRANCESC FERRER
I GIRONÈS

Va néixer el dia 26 de juliol de
l'any 1935, a la ciutat de Girona,
en la qual ha desenvolupat
pràcticament totes les seves
activitats, tant a nivell profes-
sional com cívic i polític.

Lligat íntimament als més di-
versos moviments cívics, cultu-
rals i esportius de les comar-
ques gironines, des de les da-
rreries dels anys cinquanta de-
senvolupà destacades activitats
polítiques clandestines. amb
grups democràtics i nacionalis-
tes de caire progressista, a la
vagada que continuà la seva
tasca d'organitzador de cursos
de català per als adults a diver-
ses poblacions de les comar-
ques gironines i participà de
manera molt activa a la cam-
panya a favor .del català a
l'escola. Membre del grup im-
pulsor i organitzador del premi
novel·lístic "Prudenci Bertrana"
i col·laborador en la creació de
l'Escola de Turisme Ferran Agu-
lló. També ha estat notable la
seva activitat esportiva, fona-
mentalment com a jugador de
l'equip de futbol del Girona C.F.,
en el qual jugà tres temporades
consecutives.

Militant - destacat de Conver-
gència Democràtica de Cata-
lunya des de la seva creació fins
fa pocs mesos, per fidelitat a la
seva definició política abandonà
aquest partit i actualment és in-
dependent d'ideologia socia-
lista.

Elegit senador per Girona a la
candidatura Democràcia i Cata-
lunya el 15 de juny de 1977, i
posteriorment adherit al grup
parlamentari de l'Entesa dels
Catalans, ha tingut importants
intervencions al Senat sobre as-
pectes puntuals de la problemà-
tica que afecta a les comarques
gironines.

JOSEP RAHOLA
I D'ESPONA

Va néixer el dia 3 de juliol de
l'any 1918, a la ciutat de Barce-
lona, en una família d'arrels em-
pordaneses pregones i ha pas-
sat bona part de la seva vida a
les comarques gironines, con-
cretament a la vila de Fortià.
v La seva infantesa transcorre-
gué en gran part també a les

, contrades de l'Empordà. - a
Roses. Més tard, a Barcelona,
estudià a l'Escola Blanquerna,
sota el 'mestratge d'Alexandre
Galí i Pau Vila. ,

Iniciats els estudis d'enginyer
industrial el sorprengué la gue-
rra civil. Fou destinat als fronts
de Terol i Conca com a soldat
de l'Exèrcit de la República.
Amb la retirada i la caiguda de
Catalunya en mans franquistes,
passà a l'exili, i a França fou in-
gressat a camps de concentra-
ció. Després d'una estada a
Montpellier, en el decurs de la
qual va col·laborar amb diver-
sos grups de la resistència anti-
feixista en els quals els exiliats
catalans tingueren una interven-
ció destacada, va poder tomar
a. Barcelona i acabà els estudis
d'enginyeria industrial, professió
que ha exercit i exerceix encara.

Passà una temporada a la
Gran Bretanya i amplià els seus
coneixements professionals.
Retornà tot seguit a Catalunya i
participà activament a moltes
iniciatives cíviques i culturals

.clandestines de caire naciona-
lista, en la línea d'actuació que
ha presidit tota la seva vida, pri-
mer com a simpatitzant i poste-
riorment com a militant de
l'Esquerra Republicana de Cata-
lunya, partit del qual és actual-
ment dirigent, membre del seu
Directori i un dels organitzadors
de la Comissió d'Estudis Muni-
cipals.

Tor i que resideix habitual-
ment a Barcelona, on desenvo-
lupa .les seves tasques
d'enginyer industrial, sojorna
sovint a Fortià, vila en la qual
sol passar bona part de l'any.

JAUME SOBREQUÉS
I GALLICO

Va néixer el dia 26 de juliol
del 1943, a la ciutat de Girona,
fill del catedràtic d'Història San-
tiago Sobrequés i Vidal,
col·laborador de Jaume Vicens
Vives i home pregonament lligat
a tots el moviments democrà-
tics i antifranquistes, ha dedicat
tots els seus esforços a la seva,
tasca d'historiador. Catedràtics.
d'Història de Catalunya a la Fa-s
cuitad de Filosofia i Lletres de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona, director d'Investigació de
l'Institut Municipal d'Història i
de l'Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona, secretari general
de la Societat Catalana
d'Estudis Històrics, filial de
l'Institut d'Estudis Catalans,
fundador i director de l'editorial
Undàrius dedicada fonamental-,.
ment a la difusió de la història
política de la nostra comunitat
nacional, ha publicat un bon
nombre d'obres sobre aquest
tema, entre les quals cal desta-
car especialment "La Guerra Ci-
vil Catalana del segle xv", en
col·laboració amb Santiago So-
brequés i Vidal, "Catalunya i
l'Estatut d'Autonomia",
"L'Onze de Setembre i Cata-
lunya" i "La Generalitat de Ca-
talunya", amb les quals ha con-
tribuït de manera considerable a
la divulgació popular del conei-
xement de la nostra història na-
cional, a la qual ha fet alhora
aportacions notables.

Ultra la seva dedicació ininte-
rrompuda a l'estudi de la histò-
ria del nostre país, ha tingut
també una participació activa a
la vida política, primer com in-
dependent a l'Assemblea de
Catalunya i després ja com ad-
herit al Partit Socialista de Cata-
lunya-Congrés.

Elegit senador com a candi-
dat de l'Entesa dels Catalans a
les eleccions del 15 de juny del
1977, ha tingut una participació
important a les tasques
d'elaboració del projecte
d'Estatut d'Autonomia com a
membre de la Comissió dels
Vint, i ha intervingut sovint al
Senat en temes relacionats amb
la problemàtica cultural de les
distintes nacionalitats i regions
de l'Estat, sempre en defensa
dels interessos nacionals de Ca-
talunya.

JOSEP BALL
(ARMENGOL

Va néixer el dia 11 d'agost de
l'any 1920, a la ciutat de Lleida,
en la qual ha desenvolupat tota

• la seva activitat.
President dej Col·legi Oficial

d'Enginyers Tècnics i Perits
Agrícoles de Lleida i com a tal
membre de la Comissió Inter-
col·legial Professional i Vicepre-
îdent del Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics i Perits
Agrícoles de Catalunya, és un
dels components de
l'Assemblea Intercomarcal
d'Estudiosos de Catalunya,
col·laborador de l'Institut de
Pre-Història i Arqueologia de la
Diputació de Barcelona. Ha fet
diversos treballs sobre arqueo-
logia a les comarques lleidata-
nes i especialment al terme
d'Agramunt. ; -

Participà de manera molt
destacada al Congrés de Cultura
Catalana, i de manera concreta
a l'àmbit d'Agricultura, amb
aportacions importants. També
tingué una intervenció notable a
la creació de l'escola Garba-Es-
piga, impulsora de
l'ensenyament català a les te-
rres de Lleida.

Després d'haver estat sempre
independent en política, l'any
1977 va ingressar com a mili-
tant al Partit Socialista de Cata-
lunya-Congrés, i com a tal par-
ticipà posteriorment a la consti-
tució del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE), en el
qual milita ara.

Elegit senador por Lleida a la
candidatura de l'.Entesa dels Ca-
talans el 15 de juny del 1977, ha
tingut diverses intervencions '
destacades al Senat, especial-
ment pel que fa referència a la
defensa dels interessos de les
comarques pobres i de l'alta
muntanya, temes sobre els
quals tingué també înterven-
cions rellévants a l'elaboració
del projecte d'Estatut
d'Autonomia. En aquesta ma-
teixa línia ha estat destacada la
seva col·laboració amb els
Grups de l'Alt Pirineu, amb els
quals ha desenvolupat una
tasca notable.

AMADEU CLARIÀ
«ESTEBAN

Va néixer el dia 22 de novem-
,bre deTany 1921, a la població
terolenca de Castellote, i als sis
mesos la seva família es tras-
lladà a Barcelona i posterior-
ment ell s'instal·là a Lleida.

Incorporat a l'Exèrcit:de la
República, acabà la guerra civil
com a oficial d'Estat Major de la
121 Brigada. Amb la caiguda de
Catalunya i la seva ocupació per
les tropes franquistes marxà a
l'exili, concretament a França, i
no pogué tornar al país fins
l'any 1944. Considerat persona
"non grata'' i condemnat per la
llei de Seguretat de l'Estat a deu
anys d'empresonament, en aca-
bar el compliment de la con-
demna li va ser prohibida la re-
sidència en determinades zones
i decidí traslladarse a Lleida.

Continuà la seva lluita política
al llarg del període franquista a
les files de la resistència demo-
cràtica com independent, i l'any
1974 es va integrar al Moviment
Socialista de Catalunya, i tot se-
guit s'integrà al Reagrupament
Socialista i Democràtic de Cata-
lunya, del Consell Polític del
qual formà part. L'any 1976
formà part del Secretariat Per-
manent del Partit Socialista de
Catalunya-Reagrupament, i un
any més tard va intervenir a les
negociacions de la unitat dels
col·lectius socialistes catalans
com a representant del seu par-
tit; davant les dilacions va deci-
dir incorporar-se directament a
la Federació Socialista de Cata-
lunya del PSOE, i com a militant
d'aquesta s'integrà com a tal al
Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE), del qual és
Primer Secretari de la Federació
xviii, membre del Consell Nacio-
nal i de la Mesa del Consell Na-
cional, i forma part de la Comis-
sió de Finances i de la Comissió
de Parlamentaris del màxim òr-
gan de direcció política del seu
partit.

President, fins fa sis mesos i
per espai de sis anys, del Cercle
de les Belles Arts de Lleida.

JOSEP XAMM AR
I PEÑA

Va néixer el dia 24 de març
de l'any 1918, a la ciutat de
Lleida, en la qual ha desenvolu-
pat pràcticament totes les
seves activitats, tant a -nivell
professional com polític, resi-
dint-hi tota la vida.

Participà a la guerra civil com
a voluntari de l'Exèrcit Repu-
blicà amb el càrrec de tinent sa-
nitari. Indultat a l'acabament del
conflicte, va poder continuar els
seus estudis i es llicencià com a
metge l'any 1942, especialit-
zant-se com otorrinolaringòleg.

Director i gerent d'una clínica
popular lleidatana, director
d'una cooperativa mèdica i pro-
fessional destacat en la seva
especialitat mèdica, ha tingut;
una participació notable a les
tasques sanitàries a les terres i
de Lleida, a la vegada que ha
desenvolupat també altres acti-
vitas de caire cívic i cultural, en- .
tre les quals cal destacar espe-
cialment les de la seva militàn-
cia política al Partit Socialista
Popular Català.

Com a dirigent d'aquest par-
tit a les terres de Lleida fou no-
menat candidat primer a les
eleccions del 15 de juny del
1977, però optà per retirar-se
per tal de" no restar cap vot a la
candidatura dels Socialistes de
Catalunya, als quals s'integrà
posteriorment a través de la Fe-
deració Socialista de Catalunya
del PSOE, en la qual ocupà els
càrrecs de secretari de Propa-
ganda i Formació de la Federa-
ció de Lleida. Com a militant
d'aquella organització, s'integrà
tot seguit al Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-PSOE),
del qual és conseller nacional.

Va néixer el dia 23 d'octubre
de l'any 1907, a la vila de Cas-
tellbell. Va estudiar la carrera de
Dret a la Universitat de Barce-
lona i s'hi llicencià l'any 1930.
Dos anys més tard, ja en perí-
ode d'autogovern de Catalunya,
va ser nomenat jutge municipal
de Reus. Continuà en aquest
càrrec fins el 6 d'octubre del
1934, puix que aleshores va ser
empresonat durant prop de cinc
mesos en un vaixell presó, amb
la destitució consegüent del seu
càrrec, al qual no va poder tor-
nar fins després de la celebració
de les eleccions del 1936.

Visqué la guerra civil a Reus,
exercint el seu treball
d'advocat. Amb el triomf del
franquisme marxà a l'exili i ro-
mangué a França fins a l'any
1942. Altra vegada a Reus,
s'incorporà novament a la lluita
clandestina i fou detingut el
mateix 1942 sota l'acusació de
desafecció al règim franquista,
raó per la qual fou empresonat
en un camp de concentració.
Fins l'any 1946 no pogué tornar
a exercir la professió d'advocat,
tasca en la qual ha destacat es-
pecialment per la defensa de
nombrosos detinguts polítics.

Del 1931 al 1976 milità ininte-
rrompudament a l'Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Parti-
cipà al Congrés Constituent del
Partit Socialista de Catalunya-
Congrés, i com a militant
d'aquesta organització intervin-
gué en la creació del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), en el qual milita actual-
ment. -

Elegit senador per Tarragona
per la candidatura Entesa dels
Catalans a les eleccions dej 15
de juny del 1977, ha tingut una
intervenció particularment relle-
vant al Senat a l'hora de defen-
sar els antics combatents repu-
blicans i les seves vídues, així
com pel,que fa a la devolució
dels béns que després de la
guerra civil foren confiscats a
nombroses entitats cooperati-
ves d'arreu de l'Estat, i espe-
cialment a Catalunya.

RAFAEL NADAL
I COMPANY

Va néixer el dia 28 de gener
de l'any 1917, a Ciutat de Ma-
llorca, però la seva familia es
traslladà a Tarragona cinc anys '
més tard i hi ha viscut ]
d'aleshores ençà de manera
gairebé ininterrompuda.

Incorporat a l'Exèrcit Repu-
blicà, hi féu la guerra civil fins
que fou fet presoner l'any 1938 i
estigué bastant temps a camps
de concentració. A la seva sor-
tida es llicencià, l'any 1942, en
Dret Penal, i començà a exercir '
la seva professió a la ciutat de
Tarragona, destacant de ma-
nera molt especial les seves ac-
tuacions com a defensor de
molts dels empresonats i detin-
guts polítics de les comarques
tarragonines, essent particular-
ment rellevant la seva actuació
amb motiu de la caiguda de
nombrosos militants comunis-
tes d'aquelles terres, l'any 1947.
Va intervenir molt activament a
la reorganització de les forces
de la resistència antifranquista
tarragonina dos anys després, i
d'aleshores ençà va tenir inter-
vencions molt destacades a
totes les lluites de les forces
democràtiques i progressistes
d'aquelles contrades.

Fundador de les Comissions
Cíviques de Tarragona, l'any
1958 va ingressar al Partit So-
cialista Unificat de Catalunya,
del qual fou membre molt des-
tacat fins l'any 1977. Fundador
també de l'Assemblea de Cata-
lunya, de la qual fou un dels im-
pulsors principals a les comar-
ques tarragonines, continuà les
seves tasques de defensor de
detinguts polítics i fou el primer
advocat que aconseguí tirar en-
davant un judici contra cinc
membres del Cos General de
Policia acusats de tortures. Va
ser detingut amb motiu de la
Marxa de la Llibertat, en la qual
col·laborà intensament. A les
eleccions legislatives del 15 de
juny del 1977 va ser el candidat.
segon del Partit Socialista Unifi- i
cat de Catalunya a la circums- ;
cripció de Tarragona. L'agost!
darrer ingressà al Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), partit en el qual milita
actualment. ;

Ha estat important la seva '.
participació en la causa judicial
motivada per la tragèdia dels
Alfacs, en la qual i junt amb al-
tres companys socialistes ha in-
tervingut directament,

JOSEP SUBIRATS
I PINYANA

Va néixer el dia 1 de maig de
l'any 1920, a la ciutat de Tor-
tosa. Als catorze anys va in-
gressar a les Joventuts
d'Esquerra Republicana de Ca-
talunya i començà a treballar
com a redactor al diari tortosí
"El Poble", del qual fou el darrer
director, del gener del 1937 a
l'abril del 1938. Fou president
de la Federació Nacional
d'Estudiants de Catalunya i Se-
cretari General de les Joventuts
d'Esquerra Republicana de Ca-
talunya-Estat Català locals. Va
formar part dels Consells Na-
cionals d'aquestes dues orga-
nitzacions jovenívoles, de gran
importància aleshores.

S'incorporà a l'Exèrcit de la
República, va caure presoner i,
a dinou anys d'edat, fou con-
demnat a reclusió perpètua.
Passà gairebé nou anys entre
camps de concentració, la
presó de Pilats tarragonina i al-
guns batallons disciplinaris de
penats, fins que sortí finalment
en llibertat. Tot seguit passà a
incorporar-se novament a"
l'organització . clandestina
d'Esquerra Republicana de Ca-
talunya, integrada en el Consell
Nacional de Catalunya que pre-
sidia Pous i Pagès. Membre del
Consell Executiu del seu partit,
dirigí el periòdic clandestí "Ara"
i col·laborà amb assiduïtat a "La
Humanitat". Va ser empresonat
una altra vegada l'any 1947, i en
sortir de la presó continuà la
lluita de resistència antifeixista,
a la qual es lliurà completament
d'aleshores ençà. _

Ingressà al Partit Socialista de
Catalunya-Congrés l'any 1977, i
com a militant d'aquesta orga-
nització participà activament en
la constitució del Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), en el qual continua mili-
tant. '•

Elegit senador per la candida-
tura de l'Entesa dels Catalans a
les eleccions del 15 de juny del
1977, ha tingut diverses inter-
vencions destacades al Senat,
especialment pel que fa refe-
rència a les qüestions econòmi-
ques i financeres, a causa de la
seva especialització professio-
nal: doctor en Ciències Econò-
miques, Intendent Mercantil,
Censor Jurat de Comptes i Pro-
fessor de la Facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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I, per al Senat, Andreu i Abelló

Josep Andreu i Abelló, militant del nostre partit,
president de l'Assemblea de Parlamentaris catalans
i ex-diputat republicà, és, com tots sabeu, candidat
a Senador per la coalició Nova Entesa per Cata-
lunya, la democràcia i el socialisme.

Aquesta candidatura senato-
rial té el suport del nostre partit i
de T Esquerra Republicana de
Catalunya, en la qual ell havia
militat als anys trenta/ i on té
molts amics.

-L'aliança amb l'ERC em fa
retrobar el meu passat; no
puc oblidar la meva militància
en aquest partit, com tampoc
pot esborra r-se de la meva
memòria una amistat com la
que mantenim emb en Casa-
nelias des de fa uns cinquanta
anys. Aquesta amistat no és
només amb ell, sinó també
amb la seva família, fins a
l'extrem que em permeto
sospitar que a les passades
eleccions la majoria de la fa-
mília Casanellas va votar pels
socialistes. ;

-Algú ha insinuat que el su-
port de l'ERC a la Nova Entesa
només es concretaria .en/ aque-
lles circumscripcions electorals
en les quals aquest partit parti- ,
cipa directament, és a dir,
només a Girona i Barcelona. Es
cert?/- - - ; . ' • - : • ' • ' ' - • ; • '.-•--

-Jo només puc dir que els
acords presos entre el Partit
dels Socialistes de Catalunya
{PSC-PSOE) i l'Esquerra Re-
publicana de Catalunya per al
Senat estipulen que l'ERC do-
narà suport a la candidatura
da la Nova Entesa per Cata-
lunya, la democràcia 5 el so-
cialisme en totes les circums-
cripcions, és a dir Girona, Bar-
celona, Tarragona i Lleida.

-S'ha parlat sovint de la ne-
cessitat que al Senat totes les:

forces catalanes actuessin con-
juntament fins l'aprovació de
l'estatut.

-La meva postura en
aquest sentit penso que és
extremadament clara. Per a
poder resoldre satisfactòria-
ment tots els temes estricta-
ment catalans intentarem de
formar una comissió, als
efectes que, conjuntament,
poguem defensar el mateix
punt de mira, sigui quin sigui
el senador i el partit que li
doni suport.

CLARIFICAR ELS ESPAIS
POLÍTICS . :

-Què en penses, del fet que
per aquestes properes eleccions
no hagi estat possible de refer
l'Entesa dels catalans?

-Crec que, a les darreres
eleccions, per les circumstàn-
cies concretés que les envol-
taven, semblava lògic que és
presentessin candidats inde-
pendents perquè encara no
havien trobat una opció favo-
rable a un partit polític.

Ara, però, la situació no és
aquesta i, a més, es presen-
ten un ventall extraordinari
de forces polítiques, -i per
tant no està justificat el fet
que es demani el vot del ciu-
tadà per una personalitat in-
dependent. Arreu del món la
democràcia passa pèls par-
tits, que lògicament aspiren a
una posició de govern. Per
exemple, jo no conec cap país
de la Comunitat Econòmica

Europea que tingui cap força
política important amb gent
independent gent que no
s'han de subjectar a una dis-
ciplina de partit.

-El proper dia 1 de març és la.
data fixada per a celebrar les
eleccions; ; qui guanyarà en
aquesta contesa electoral?

-Al marge de les estadísti-
ques, tots els indicis apunten
a la possibilitat que guanya-
rem a Catalunya, tant per al
Senat com per al Congrés
dels Diputats; tanmateix la
meva impressió personal és
que,'l"l dezmare, a Catalunya,
tornarem 'a triomfar com ja
vam fer-ho el 15 de juny del
77.

Penso que el motiu que in-
clina el poble català a donar-
nos aquest suport és l'ac-
centuat grau de realisme del
nostre poble, que prefereix
emetre un vot útil per-a can-
viar les coses, abans que mal-
metre'l en el testimonialisme.

LA UCD NO HA CENTRAT
RES

' —Quina creus que serà la si-
tuació del partit que ha ocupat
el govern fins ara?

-Estic plenament persuadit
que la UCD perdrà vots res-
pecte a la xifra que ve obtenir
a les darreres eleccions, tant
a Catalunya com a la resta
d'Espanya; el motiu fonamen-
tal d'aquest endarreriment és
el desgast que produeix ocu-
par el poder. La realitat és
que la UCD no ha governat,
sinó que només ha ocupat el
poder, i jo afegiria que amb
més voluntad que eficàcia, ja
que els problemes més greus
que té plantejats el país, el
terrorisme, la seguretat ciu-

"L'atiança amb l'ERC em fa retrobar el meu passat"

tadana, l'atur,,l'ensenyament,
la Seguretat Social, etc, no
els ha sabut resoldre, ni tan
sots encaminar-los cap a la
sortida més adequada; durant
els quasi trenta mesos que ha

d'estar encaminada a defen-
sar tot el que faci referència a
l'Estatut d'Autonomia, les
Lleis orgàniques i tots els in-
teressos del nostre poble.
Igualment podrem crear Ten

durat ©r govern^d'en^SuóreZ'-^polítfC^prop^

"No està justificat demanar el vot del ciutadà per a una persona independent'.

hem copsat que, quan es de-
cideix a prendre posicions, ja
és massa tard, les pren sem-
pre amb un retard extraordi-
nari que fa difícil que puguin
tenir èxit. ;

-Quina és la teva opinió d'allò
que eh diuen centre a .Cata-
lunya?

-A casa nostra el centre
està molt dividit i per això
sempre ha representat una
política molt desdibuixada.
De tota manera, jo crec que
el problema és de fons; no cal
més que mirar els països on
l'estabilitat democràtica està
fortament consolidada. En
aquests països s'observa un
fenomen curiós, i és que les
forces moderades s'agrupen
en un partit conservador,
mentre que les forces pro-
gressistes basteixen un partit
socialista >fort, i que repre-
senta clarament a la classe
treballadora, als camperols i
als professionals, així com la
petita i la mitjana empresa,
que aspira, mitjançant un
camí no violent, a una socie-
tat més justa que la que te-
nim ara.

L'ESTATUT DE CATALUNYA

-Com a President de l'As-
semblea dels Parlamentaris ca-
talans que ets, se suposa que
ets una de les persones més in-
teressades í assabentades del
procés de l'Estatut de Cata-
lunya. NQuè ens en pots dir?

-Si bé és evident que
l'Estatut s'haurà de discutir a
la Comissió Constitucional
del Congrés, nosaltres al Se-
nat podrem crear una Comis-
sió Catalana, que ja t'he es-
mentat abans, que hauria

polítics de Madrid per tal de
poder aprovar l'Estatut al
més ràpidament possible i, el
que és rñés important, sense
que sigui retallat.

-Per això que dius sembla ser
que; el nostre Estatut tindrà al-
gun problema per a sortir ben
parat de les Corts. Es certa
aquesta suposició?

-Jo estic convençut que no
hi trobarà obstacles, ja que no
podem oblidar que l'As-
semblea dels Parlamentaris
Catalans va aprovar el text
definitiu de l'Estatut de Cata-
lunya amb 58 vots a favor i
una solà abstenció, i sense
cap vot en contra. A més del
suport que ha rebut per part
del poble català, un Estatut
amb aquests resultats es farà
comprendre per tots els dipu-
tats i senadors de Ja propera
legislatura; crec fermament
que ert aquest Estatut es re-
flexteix la voluntat de tot el
poble català.

Aquests, mots de Josep An-
dreu i Abelló són, sense cap
mena de dubte, la millor-cloenda
en aquests moments de dife-
rències entre tots els partits. Es
indubtable que el poble català
se sent plenament representat
pel nostre Estatut, per aquell
text que va aprovar l'Assemblea
dels Parlamentaris catalans el
dia 29 de desembre de l'any
passat, i per això cal defensar-lo
a capa i espasa. També vol-
dríem afegir la referència que
ens va fer el candidat de la Nova
Entesa per Catalunya, la demo-
cràcia 5 el socialisme de fer-se
portaveus del programa polític
que ha presentat el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE). Ernest Blanch
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La integración del Ejército y e! pueblo
por Juli Busquets

Un Estado que quiera mantener su
soberanía nacional, realizando una poií-
tica defensiva propia e independiente
(neutralidad activa), puede organizar su
defensa fundamentalmente de dos for-
mas: primera, mediante una fuerza que
cause tal daño al que ataque que hacerlo
no sea rentable; segunda, mediante una
resistencia interior-tan fuerte que haga
imposible la ocupación del territorio. La
primera teoría es la de Suècia, y la se-
gunda la de Yugoslavia. Sobre las teo-
rías de estos dos países neutralistas
hemos intentado una propuesta para Es-
paña, basada en la existencia de dos nú-^
cieos: _

1. Un núcleo disuasor, dotado de los
medios más poderosos y modernos que
el país sea capaz de fabricar, mantener y
abastecer, a fin de desalentar a cual-
quier posible enemigo, que se proponga
atacarnos. Lógicamente, este núcleo
debe contar con una "aviación todos los
azimuts" y una marina de cierta forta-
leza -quizá fragatas- así como suficien-
tes cohetes de gran radio de acción
(SAM). La existencia de este núcleo apa-
rece en cualquier país que, deseando
una neutralidad activa, tengo cierto
grado de desarrollo, así en la Francia de
De 'Gaulle que, tras abandonar la
OTAN, crea la "Forcé de Frape", o en
Suècia, cuya estructura militar' se basa
en la existencia de seis regiones militares
y una aviación estratégica, indepen-

'. diente de ellas y creada con fin disuasor.
2. Un núcleo resistente, que impida

al extranjero ocupar el territorio, some-
tiendo al que lo hiciera a un elevado des-
gaste material y moral. Este núcleo, en
contraposición al anterior que era un
núcleo altamente tecnificado, debe ser

masivo y popular. En realidad se trata-
ría de que, en caso de invasión, todo el
pueblo quedase aquí encuadrado y resis-
tiese en una u otra forma al invasor si
éste llegase a penetrar en el territorio.
Este núcleo se compondría fundamen-
talmente de unidades del Ejército de Tie-
rra que debería realizar la Defensa Ope-
rativa del Territorio y una guerra de
guerrillas si llegase el caso.

La creación de este núcleo resistente
pone como eje de la política militar de
los socialistas lo que en el XXVII Con-
greso fue definido corno una "integra-
ción total del pueblo y de los medios de
producción con la política de defensa de
tal modo que todo el país debería sen-
tirse soldado y todo militar pueblo", y al
hacerlo los móviles estrictamente milita-
res (la simplificación del reclutamiento y
la movilización), coinciden con el obje-

, tivo político básico del momento pre-
sente, que es el afianzamiento de la de-
mocracia, que fuerza la integración pue-
blo-Ejército.

Para concretar.este objetivo, se deben
tomar las medidas siguientes: =

1. Simplificar al máximo los meca-
nismos de reclutamiento y movilización,
haciendo que el soldado realice un servi-
cio militar, en la medida que sea posi-
ble, en la "región militar" de origen,
para lo que basta abolir un Decreto re-
presivo dado por la Dictadura a fines del
75 (en un momento en que ésta se debi-
litaba y el nacionalismo vasco crecía), en
virtud del cual se sustituyó el tradicional
sistema de reclutamiento llamado "de
base regional" por uno nuevo, llamado
de "base nacional" que consiste en que
los reclutas hagan el servicio militar en
un lugar alejado de su pueblo natal, con

el consiguiente coste económico para el
Estado y afectivo para las familias del
soldado.

2. Adaptar el Código de Justicia Mi-
litar al nuevo orden constitucional y de-
mocrático, cumpliendo lo antes posible.

. lo establecido en el título VII de la 2.a

parte de los acuerdos de la Moncloa, se-
gún los cuales "se reconsiderarán los lí-
mites de la competencia de la jurisdic-
ción militar" restriéndolos por razón del
delito (casos de dualidad de tipificacio-
nes), del lugar (limitándolo a los estricta-
mente militares) y de la persona (concu-
rrencia de personal no militar), así comp
desaforando a las Fuerzas de Orden Pú-
blico, incluso "cuando actúen en el
mantenimiento del mismo".

3. Dar un cumplimiento real y gene-
roso a la Ley de Amnistía aprobada por
las Cortes. Real por cuanto, pese al
tiempo pasado, muchos de los antiguos
militares republicanos siguen sin'cobrar

.los devengos que la citada ley les reco-
noce, y generoso por cuanto-considera-
mos que en su espíritu debería entrar el
resolver el problema de una veintena es-

. casa de militares que perdieron la ca-
rrera por luchar contra la Dictadura y
aún tienen edad para reingresar en el
servicio activo. -

4. Ofrecer a los miembros de las
Fuerzas Armadas, y especialmente a los
cuadros, posibilidades reales de conocer
la Constitución, introduciendo en las
Revistas Militares las modificaciones
que convenga y haciendo las necesarias
reformas en los planes de Estudio de las
Academias militares (de oficiales y su-
boficiales), en las cuales sé debería intro-
ducir el estudio del Derecho Constitu-
cional y las convenientes asignaturas de

humanidades, adecuando la organiza-
ción de la enseñanza militar a las necesi-
dades de la nueva etapa democrática, y
también a la metodología y pedagogía
del tiempo presente, conforme a las re-
soluciones del XXVII Congreso que es-
tablecen que "no se puede hablar de una
formación integral de los militares si no
se estudia en profundidad, además de
una tecnología bélica, al pueblo que, en
un momento dado, se tiene que encua-
drar para la Defensa".

5. Completar la -integración de los
tres Ejércitos de un Ministerio de De-
fensa único coordinando unas activida-
des (como la enseñanza y la fabricación
y compra de armas y medios) y unifi-
cando otras (como los servicios de sani-
dad, farmacia, intervención, jurídico,
etc...), lo que implicaría la lógica econo-
mía de hombres, medios y gastos. .

Como consecuencia de la citada unifi-
cación de actividades y servicios, debería
reestructurarse el Ministerio de Defensa
aumentándose las atribuciones del Mi-
nistro y del Subsecretario, del que debe-
rían pasar a depender todas las funcio-
nes políticas, económicas o administrati-
vas a través de Direcciones Generales
(personal, armamento y material, servi-
cios, enseñanza, etc...) que deberían ser
desempeñadas por personas elegidas li-,
bremente por el ministro con los mis-
mos critérios que en los restantes minis-
terios. ,..- ' . ; - . ' . - • • ". ' - v X ' - - - ; . . - . . :

Por último, creo que debo indicar,
para evitar cualquier posible- confusión,
que lo aquí expuesto es sólo una opinión
personal, que es la opinión de un mili-
tante de la base, y de los posibles errores
del partido no es .responsable en modo
alguno el partido.

El problema de la delincuencia y el
proyecto socialista

La opinión pública se encuentra
particularmente sensibilizada ante
lo que, de .forma un tanto abs-
tracta, se denominaría "problema
de la delincuencia" (a no confundir
con el más específico del "terro-
rismo", que ^requiere un trata-
miento diferenciado). Es éste preci-
samente un tema que se presta a
manipulación por las fuerzas de la
derecha, que pretenden aparecer
como las únicas capaces de garan-
tizar "la ley y el orden". Veamos,
no obstante, desdé une perspec-
tiva socialista, la posibilidad de
abordar dicho problema al margen
de manipulaciones y más allá de
coyunturales intereses electoralis-
tas. Una primera cuestión sería
considerar los "instrumentos" que
ha manejado, y pretende seguir
manejando, esa derecha, y mostrar
que con ellos se trata más de cu-
brir las apariencias que de afrontar
el problema en sus múltiples di-
mensiones.

COLAPSO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Ante todo nos encontramos con
una organización de la Administra-
ción de Justicia totalmente desfa-
sada y a punto del "colapso" en
las grandes concentraciones urba-
nas, en .especial Barcelona. Se ha
dado, y se sigue dando, más valor
a la estructura burocrática -que en
realidad sirve de sustento a los in-
tereses más .conservadores- que a
una agilización y flexibilización en el
funcionamiento, para - lograr una
eficacia entendida en un doble sen-
tido: de mayor garantía de los de-
rechos de los justiciables y del pro-

pio trabajo de los que administran
la justicia. Cualquier ciudadano '
que, por la razón que sea -y en
muchos casos por "obligación"—,
tenga contacto con el ámbito de la
Justicia puede percatarse de la si-
tuación de abandono e impotencia
en que se desarrolla una actividad
que debe ser pilar básico de un Es-
tado de Derecho; lo cual no parece
interesar demasiado al actual Go-
bierno, sobre todo si se tienen en
cuenta las fuertes resistenèias que
opone a una real autonomía para
este sector en Catalunya, pese a
constituir un elemento imprescindi-
ble para acortar la distancia entre
la Administración de Justicia y
nuestra realidad social.

Estrechamente conectada con
las anteriores deficiencias se halla
la situación penitenciaria, con pro-
blemas que con frecuencia tras-
cienden a la opinión pública. La
única opción oficial que se ofrece
es sustituir la Cárcel Modelo de
Barcelona por una "super-prisión"
-que no se sabe dónde edificarla-,
en una concepción "concentracio-
naria", en lugar de plantearse en
serio la problemática de la priva-
ción de libertad, creando a su vez
los centros que, adecuados a la di-
versidad dé situaciones, vayan más
allá de la mera "acumulación" de
presos. No se puede pregonar con-
tinuamente la "reinserción social"
y no cuestionar los medios de que
se dispone para tal fin, ni siquiera
aptos para una pragmática reduc-
ción de la reincidencia

En cuanto a los medios policia-
les, no sólo hay que constatar la

por Ángel de Sola

difícil transformación de unas es-
tructuras volcadas hacia el mante-
nimiento de un "orden público"
autoritario, sino sobre todo el pre-
dominio burocrático y la dispersión
de esfuerzos (baste pensar en la di-
versidad de, cuerpos policiales sin
ninguna coordinación entre sí),
contraponiéndose a una reforma en •
profundidad más atenta a la reali-
dad social sobre la que hay que
operar y que no confunda la efica-
cia con la represión indiscriminada.
Antes que el fácil recurso de tener
"más policías", se requiere una uti-
lización racional de los medios per-
sonales y materiales, en la línea de
protección de la seguridad y los
derechos, y no de la vigilancia del
ciudadano.

La sucinta referencia a estas
grandes cuestiones era necesaria
para situar en sus justos términos
el "problema de la delincuencia".
Este no puede conectarse con la
democracia y la libertad, sino pre-
cisamente con el inadecuado uso
'de los medios con que todo régi-
men democrático debe contar para
la protección ciudadana y del cual
las deficiencias apuntadas son una
muestra patente. Pero no está ahí
el principal fallo que ofrecen las ac-
tuales estructuras en la lucha con-
tra la delincuencia. Baste señalar
dos aspectos que apuntan a una
reflexión que no se queda en la
mera superficie del fenómeno. En
primer lugar, esas estructuras es-
tán precisamente en- la base del
problema: las caóticas concentra-
ciones urbanas, las carencias de
escolarización, el paro, las desi-
gualdades de toda clase, etc.,
constituyen unas coordenadas no
sólo obstaculizadoras de la preven-.

ción de la marginación y el delito,
sino incluso fomentadoras de los
mismos. Quienes más claman con-
tra la delincuencia -aunque en rea-
lidad las que la sufren sean las cla-
ses populares— resultan ser tam-
bién fos mas' incondicionales de-
fensores de dichas estructuras. En
segundo lugar, se ha creado una
visión muy parcial de lo que es la .
"delincuencia". Mientras se resalta
y persigue la de los sectores mar-
ginados, se ampara y disculpa la
"útil" al sistema que, si aparece
penada en la ley -aunque a veces

ni eso-, en pocos casos llega a ser
considerada como tal delincuencia
en la práctica, pese a que los per-
juicios sociales sean considerables
(ciertos negocios inmobiliarios,
contaminación de aguas, fuga de
capitales, etc.).

Así pues, el delito presenta unas
dimensiones muy complejas cuyos,
factores, desde los próximos a los
remotos, deben ser clarificados y
no detenerse ante aquéllos que ne-
cesariamente suponen unos cam-
bios profundos en las instituciones
y en las estructuras sociales.
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Eleccions municipals en "ralenti"

Cap a una primavera
socialista

La passada setmana foren aprovades pel Consell
Nacional del Partit dels Socialistes, a l'estatge cen-
tral de la Unió General de Treballadors, les candida-
tures que els socialistes presentarem a les properes
eleccions municipals, d'acord amb les propostes
que, prèviament havien estat formulades per les
agrupacions i federacions corresponents, segons el
que és establert als estatuts del Partit.

Entre candidatures pròpies i
agrupacions d'electors, els So-
cialistes de Catalunya ens pre-
sentarem a més de quatrecen-
tes poblacions, totalitzant, /
aproximadament, el 93% de la
població catalana actual. En xi-
fres rodones, uns quatre mil
candidats socialistes seran pro-
clamats el proper dia í de març
per les juntes electorals, procla-
mació que, pel dia 10, es conso-
lidarà en l'inici de la campanya.

Els socialistes estem presents
en totes les principals pobla-,
cions de Catalunya, i no hi cap
comarca en què no hi hagi can-
didatura, o agrupació d'electors,
socialista. No hem d'oblidar,
però, que , aquestes eleccions
municipals, les primeres que es
celebren democràticament des
de la caiguda de la II República,
no seran un passeig per a ningú,
ni molt menys per als socialis-
tes, que hauré, de combatre.

enègicament contra la demagò-
gia que els cacics dels pobles
faran valdré per a mantenir-se
en el poder quatre anys més.
Nostra serà la. feina per demos-
trar al poble que els socialistes
sí que tenim solucions als pro-
blemes quotidians, sí que tenim
capacitat de govern per netejar
uns ajuntaments encarcarats per
l'autoritarisme, i sí que som
prou honrats com per no anar
mai d'amagat del poble;

El vot dels ciutadans de les
poblacions industrials de Cata-
lunya, sobre tot allò que po-
dríem anomenar "el cinturó roig
de Barcelona", anirà molt definit
cap als partits de l'esquerra per-

'que són postures que els servei-
xen tant per a defensar llurs in-
teressos de classe a les fàbri-
ques com als futurs ajunta-

ments democràtics. Aquí el vot
de la dreta anirà cap a aquells
que no saben gaire bé a qui vo-
tar perquè la pròpia dreta ja els
ha rentat prou el cervell per a fer
del vot un deure i que si han de
votar a algú ha d'ésser, precisa-
ment, als qui més surten per la
TV perquè són els "més popu-
lars". Però el que sí saben les
dretes (des de les més cures a
les més descafeïnades) és que,
malgrat tot, el vot del "cinturó
roig" serà un vot de classe, un
vot a un partit, no a la gent ano-
tada a aquella llista perquè, ma-
lauradament, la vida als nuclis
industrials és massa massifi-
cada i no tant veïnal.

ELS POBLES VOTEN A
PERSONES

La cosa canviarà a les pobla-
cions de "comarques" (mot
molt emprat pels barcelonins
per a tots aquells ciutadans que
no estan dins el radi d'acció del
Cap i Casal). A comarques serà
un vot més personal, més dirigit
a tal o tal persona, a fulanet o a
l'altra. Un vot molt marcat en-
cara per la ''por" a votar a les
esquerres i a tot allò que soni a
socialismes o marxismes (cosa
que la dreta ja està explotant
ara),-i que demostra que els 40
anys de dictadura no han estat

Una de demagògia: el R.D. d'"ajut" als
ajuntaments .

La UCD torpedina la futura
gestió democràtica

La Comissió Executiva de la Federació de
Barcelona del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOE), davant de la promul-
gació del reial decret-llei 2/1979 sobre
"medidas económico financieras en relación
con la administración local", denuncia a
l'opinió pública el seu caràcter electoralista i
demagògic; lamenta que la UCD i el govern
manipulin la delicada situació financiera per
la qual passen les corporacions locals, com
el mateix reial decret-llei reconeix en el seu
preàmbul, i manifestà que l'esmentat decret
no solament no regularitza ni saneja la si-
tuació financiera dels ajuntaments, sinó que
l'agreuja en incrementar el seu endeutament

- financer.
La confusió que genera en els ciutadans
sols s'explica si pensem que és a les grans
ciutats on UCD i el govern tenen menys in-
cidència electoral, i que és en aquestes ciu-
tats on els dèficits acumulats en 40 anys de
desgovern i d'avantposar els interessos
d'uns quants explotadors als del poble ha
estat catastròfic; desgovern del qual no són
aliens la majoria dels membres d'UCD, i
amb voluntat de torpedinar là futura gestió
dels ajuntaments democràtics, que en cap
gran ciutat estarà, del cert, en mans d'UCD.

Per.altra banda, la Comissió Executiva de la Fe-,
deració de Barcelona del PSC es creu l'obligació
d'informar al poble que l'esmentat reial decret-

llei pot significar per a la ciutat la pèrdua dels
dos mil set-cents milions promesos i acordats
per als transports de Barcelona, flagrant vulnera-
ció dels acords establerts entre l'alcalde Sócias i
el govern per a resoldre la gravíseima situació
financera dels serveis esmentats.
La Comissió Executiva entén que una interpreta-
ció correcta de les motivacions del decret es-
mentat és la urgència dels grans proveïdors dels
ajuntaments (contractistes, subministradors,
etc.) per liquidar els seus crèdits pendents sense
esperar la pròxima administració democràtica.
La pressa no neix únicament de la necessitat de
cobrar, sinó de l'interès que la necessària revisió
de contractes de serveis no els pugui afectar, ni
que les noves administracions municipals no es
trobin amb quantitats amb les quals compensar
les situacions irregulars existents. Una vegada
més es manifesta la íntima connnexió entre el
govern d'UCD i els grans beneficiaris del règim
passat.
El Partit del Socialistes de Catalunya crida
l'atenció sobre les responsabilitats del govern
d'UCD per les conseqüències que aquesta polí-
tica pot representar per a la tranquil·litat pública i
l'ordre cívic, que són punts que només es recu-
llen quan la gestió pública està al servei dels
interessos col·lectius.
La Comissió Executiva de la Federació de Barce-
lona del PSC (PSC-PSOE) vol recordar que és una
greu irresponsabilitat, que és un pèssim servei al
nou règim democràtic utilitzar el poder de legis-
lar i les planes del B.O.E. com a instrument de
propaganda electoral, i que la serietat política és.
un atribut que s'ha de manifestar en cada cir--
cumstància i moment. ...>„ , • , „ - , . : : - :
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en va. A molts pobles els socia-
listes, àdhuc els comunistes,
encara som els "rojos", les víc-
times del vilipendi del dictador i
que, ara, la UCD intenta mante-
nir a tot preu. A comarques,-el
vot per fes esquerres serà .una
lluita deshumanitzada encapca-

Jada per les oligarquies locals
(avui la majoria afiliades aj partijt
suarista) contra tota opció que
representi un canvi i una possi-
bilitat de neteja dels nuclis més
reduïts de poder: els Ajunta-
ments.

Els socialistes tenim una es-
perança: que el poble tornarà a
votar com ho féu el 15-J. No ho
oblidem, aleshores vàrem gua-
nyar a molts pobles en que era
impensable una victòria, i si bé
llavors la UCD no estava prou
organitzada, sí que ho estaven
la por i les "fuerzas vivas". Ara
sols han canviat el collar blau
pel "verd-i-carabassa".

PACTES DE GOVERN,
PACTES D'ESQUERRES

Cal esmentar, però, que amb les
eleccions municipals la clarifica-
ció d'espais polítics serà més
palpable que amb les generals.
La CD (que ha oblidat allò d'AP,
per la manca de popularitat) sols
es presenta per una dotzena de
municipis; implicant amb això
que la UCD es quedi al seu lloc
corresponent: la dreta sense ad-
jectius; i la CDC també a la dreta
com a remembrança d'allò que
un dia fou el partit de la burge-
sia nacionalista catalana. Per al-
tra part, el Partit dels Socialistes
de Catalunya queda ben definit
dins l'espai que li
correspon, encara que el partit
els comunistes catalans, PSUC,
amb la qüestió de
l'eurocomunisme intenti copar
l'esquerra electoral dels socialis-
tes. En el que no caben dubtes
és que en la major part de muni-
cipis hi haurà pactes de govern
entre les forces progressives it
amb tota probabilitat, la prefe-
rent entre socialistes i comunis-
tes, per dur una tasca de govern
socialista allà on la dreta surti
més representada. -

Això'no obstant, malgrat la
possibilitat de pactes de govern

entre les esquerres als futurs
ajuntaments democràtics, la
pugna electoral entre elles exis-
tirà. Així veiem, per exemple,
com a Barcelona se'n presenten
divuit, de llistes (de les quals
unes dotze van des del centre-
esquerra a l'esquerra revolucio-
nària). Deu candidatures es pre-
senten per Tarragona (sis
d'esquerres); vuit a Lleida (amb
quatre); i sis a Girona (amb qua-
.tre també). ,

ALCALDIES PER ELECCIÓ
POPULAR

De les candidatures* quermes
s'ha pariât, en la recent fase
d'elaboració de llistes, potser fia
estat la de Barcelona, i no pèl
fet de que sigui la primera: ciutat
i el Cap i Casal de Catalunya,
sinó perquè determinar l'alcaldia
de Barcelona cap a una orienta-
ció o altra és reestructurar
l'equilibri de forces a Catalunya.
Tinguem present que la pro-
posta del PSUC era una reparti-
ció dels organismes més impor-
tants del país (Ajuntament de
Barcelona, Conselleria en Cap i
Presidència de la Generalitat)
entre els tres partits hegemò-
nics: CDC, PSÇ i PSUC.

Així, el pastís de la vida polí-
tica catalana podria quedar
d'aquesta manera: l'Ajuntament
de Barcelona per a CDC, la Con-
selleria en Cap per al PSC i la
Presidència de la Generalitat per
a Benet (PSUC). I això no ho
hem acceptat els socialistes:
són càrrecs massa importants
per a ésser objecte de la mani-
pulació dels partits i, en defini-
tiva, els socialistes tenim molt a
dir i a fer des de l'alcaldia barce-
lonina i amb ple reflex de la vo-
luntad popular.

Amb tot això, el candidat a
l'alcaldia barcelonina ha quedat
determinat per Narcís Serra (ac-
tual conseller d'Obres Públiques
i Urbanisme de la Generalitat) i,
segons intenten demostrar les
enquestes, amb moltes possibi-
litats de sortir ja que els caps de
llista convergent i comunista es-
tan a un niyell equiparable al
seu.

J.M. Campillo
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Candidats socialistes als ajuntaments

Narcís, Serra espera el vot popular

Aquesta secció l'obrim per a
donar a conèixer a tots els
cuitadans les llistes que els
socialistes presentem per a
les eleccions municipals que,
de manera extractada, ani-
rem publicant d'ara enda-
vant.

• Els nostres candidats són
homes i dones d'una clara
trajectòria neta i honesta, re-
flex d'una voluntat ferma de
defensar els interessos . del
poble de Catalunya. Socialis-
tes que hauran de combatre

BARCELONA
Narcís Serra, Pasqual Maragall, Francesc Martí, Ignacio
Urenda, Jordi Vallverdú, Felip Solé Sabarís, Francesca Masgo-.
ret, César López Vera, Lluís Reverter, Gonzalo Crespo...
TARRAGONA
Josep M.a Recasens, Enric Olivé, Josep Antoni Burgase, Jose
M.a Magí, Josep Munné, Sergi Xirinacs, Víctor Mèlia...

LLEIDA
Antoni Siurana, Jaume Magre/Juli Guardiola/Ramon Ramos,
Francisco Villanueva, Antoni Ballester...

GIRONA
Joaquim Nadal, Joan Paredes, Justo Manuel Casero, Antoni
Domènech...
L'HOSPITALET
Ignacio Pujana, Garcilaso Aguado, Julio Morera, J. Hernández,
Germà Pedra, Pilar Ferran, Justo Torralba...
BADALONA
Joan Blanch, Juan Felipe Ruiz, Justo Pageo, Desiderio León,
Cipriano López, Enrique Fio...
TERRASSA
Manuel Royes. Jordi Laboria, Jordi Armengol, Àngel Navarro,
José A. Ramírez, Rogelio Areal...
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Jesús Vicente, Rosa Barenys, Ricard Bonet, Anastasio Sán-
chez, Pilar Puig, Manuela de Madre...
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Fèlix Sogues, Josep Giralt, Joan Aguado, Ángel González,
Telm Huguet...
FIGUERES
Josep M.a Ametlla, Martí Palahí... c

OLOT .
Lluís Sacrest, Joan Bonet... :

REUS
Carles Martí, Manuel Marín...
TORTOSA
Ricard Monclús, Lluís González...
VILANOVA I LA GELTRÚ
Jaume Casanovas, Jaume Bertran...
MONTCADA I REIXAC
Alfonso Montoro, Claudio Perona...

RIPOLLET
Rosa Dumejó, Miquel Franco...

RUBÍ
Josep M.a Marfà, Miguel Raso...
SANT ADRIÀ DE BESÒS
Agustí Gallart, Josep Vilanova...
SANT BOI DE LLOBREGAT
Francesc Xavier Vila, Américo Ologaray...
SAN CUGAT DEL VALLÈS
Àngel Casas, Oriol Nicolau...
SAN FELIU DE LLOBREGAT
Rafael Prats, Serafín Fernández...

SITGES
Jordi Serra, Lluís Puig...
SANT JOAN .DESPÍ
José M.a Luque, Luís Fernández...

CERDANYOLA
Celestino Sánchez, Enrique Senabre...

VILADECANS
Lucas Alvarez, Juan Pedro Martínez...

GRANOLLERS
Rafael Ballús, Martí Torres...

MANRESA "
Joan Comet, .Manuel Cano.., .

en desigualtat de condicions
contra els candidats de la
dreta: a ells ningú no els
munta cap campanya, han
d'ésser ells mateixos; candi-
dats i empasquinadors de
parets alhora, els qui hauran
de .lluitar perquè el poble els
prengui com a genuïns inter-
locutors de les seves aspira-
cions.

Homes i dones que, un
cop a l'Ajuntament, hauran
de fer front als desgavells
produïts pel franquisme i re-
organitzar la vida ciutadana,
comarca per comarca, poble
per poble, barri per barri.

Homes del poble treballa-
dor de Catalunya, nascuts en
ella o inmigrants, tant se val,
arrelats en la penúria de la

classe sotmesa i que, per
tant, hauran de treballar als
ajuntaments amb desvan-
tatge mentre no se'ls reco-
negui una dispesa justa com
a compensació a les hores de
treball que hauran de perdre
un cop hi siguin. Aquesta és
una situació que hauran de '
suportar mentre les propers
Corts no aprovin una llei per
a retribuir a regidors i batlles
les hores dedicades al seu
poble, perquè sinó, no ho
oblidem, el pas dels treballa-
dors a l'Administració Pú-
blica sempre es veurà barrat
en favor de la dreta.

Homes, en definitiva, per
canviar la vida municipal i
apropar la realitat constitu-
cional al poble, perquè

Jesús Vicente. Sta. Coloma de Gra-
menet.
aquest, no ens enganyem,
encara no ha palpat la demo-
cràcia malgrat haver passat
do's anys desde les primeres
eleccions legislatives demo-
cràtiques hagudes des de la
caiguda de la República.

El dret a la cultura

L'escola per a tothom
Pels socialistes, l'educació és una de jes bases

fonamentals per anar edificant una nova societat,
on puguin ser erradicats: l'explotació de l'home per
l'home, la injustícia, la ignorància i l'obscurantisme.

És per això, que el nostre projecte d'Escola Pú-
blica no podrà ser mai acceptat pels qui pretenen
perpetuar l'actual societat classista, discriminatòria
i que impedeix assolir l'alliberament dels homes i
les dones.

És per això que la classe dominant, així que
l'escola heretada del franquisme ha entrat en plena
crisi i en una descomposició total, intenta a corre-
cuita presentar, solucions que li permetin al hora:
seguir controlant aquest important aparell ideològic
i mantenir els privilegis de què els seus establi-
ments escolars han gaudit fins ara.

UCD el partit que expressa els interessos^
d'aquesta classe, ha portat a terme una política
educativa clarament orientada envers aquests ob-
jectius. L'anomenada "mini-reforma Caverò a
postura d'UCD durant el procés d'elaboració de la
Constitució, etc., han estat la materialització, en el
terreny pràctic, d'aquesta política.

UCD ha intentat sempre escamotejar els compro-
misos imposats durant la pasada etapa constituent
i de necessari consens. El tema de la participació va
ser escamotejat descaradament, en presentar el
projecte de Llei sobre Estatuts de centres docents,
que com a mínim és anticonstitucional. UCD ha es-
camotejat el compromís de donar una solució a
l'etern problema de la gratuïtat i les subvencions,
presentant un altre projecte de Uei sobre el finan-
çament de l'ensenyament obligatori que, en el mo-
ment de ser disoltes les Corts, havia rebut nombro-
ses esmenes parcials i a la totalitat per part de
l'oposició (fins i tot pujolistes).

Si UCD aconsegueix seguir governant, seguiran
aquestes pràctiques antidemocràtiques i dilatòries,
en contra de les legítimes aspiracions populars
d'una millor escolarització. ^

Els socialistes proposem que la política educativa
per al proper quatrienñi i posi en marxa un p|a de
transformacions de dalt a baix que permeti la gra-
dual substitució de les actuals estructures escolars
de signe burocràtic i centralista per unes altres ins-
pirades en aquests tres principis: màxima descen-
tralització, necessària coordinació i profunda

participació democràtica. L'actiu protagonísme
dels poders públics de les autonomies, així com
dels nous ajuntaments democràtics i els futurs go-
verns comarcals en els afers educatius, faran reali-
tat el primer principi. Els consells escolars -inte-
grats per tots els elements directament implicats
en l'educació- garantiran amb la seva actuació la
creixent democratització del sistema. La coordina-
ció general i la definició de les grans directius, es-
tarà reservada al poder central i a les comunitats
autònomes en tot allò que fa referència a
l'ensenyament de cada nacionalitat o regió, tant a
nivell legislatiu com executiu.

Per al cas concret de Catalunya,.la Generalitat as-
sumirà-plenament la competència exclusiva sobre
l'ensenyament, llevat -cpm ja s'ha dit tal'com és
previst en la Constitució i el projecte d'Estatut- de
lar legislació bàsica per al tot el territori de l'Estat i la
regulació sobre els títuls acadèmics i professionals.
Aquesta competència permetrà anar fent realitat I'
Escola Pública Catalana, que suposa l'arrelament
a el nostre àmbit nacional dels coneixements trans-
mesos tant pel seu contigui com per la seva pro-
jecció cultural, respectant en peu d'igualtat els
drets de tots els ciutadans de Catalunya a llur llen-
gua i cultura d'origen.

La Conselleria d'Ensenyament i Cultura, en tant
que òrgan de l'Administració Catalana directament
resposable de l'execució, planificació i coordinació
dels serveis educatius, descentralitzarà les seves
funcions i actuacions mitjançant la divisió del terri-
tori en règims educatius que constituiran les grans
unitats geogràfiques operatives del plantejament i
l'administració dels serveis educatius. A cada regió,
la Conselleria crearà el corresponent òrgan, delegat
de gestió, per tal d'adaptar les directrius i normati-
ves generals a les necessitats i característiques
pròpies de llurs poblacions i territori (escola rural-
escoles de suburbis, etc.)

La Conselleria d'Ensenyament i Cultura i els seus
òrgans territorials de gestió establiran una estreta
col·laboració i coordinació amb els nous ajunta-
ments democràtics i amb els futurs governs co-
marcals, per tal de planificar conjuntament la xarxa
d'institucions i establiments docents, així com la
resta de serveis psico-pedagògics, etc., per tal
d'aconseguir un desenvolupament harmònic i equi-
librat dels serveis d'ensenyament « dels equipa-
ments escolars a Catalunya.

Josep M." Bas
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El pasado día 7 se iniciaba oficialmente la campaña
electoral, segunda tras la muerte del dictador. Se
iniciaba oficialmente, pero no oficiosamente, pues
desde el anuncio por parte de Suárez de la celebra-
ción de la misma, UCD empezó su tarea de bombar-
deo sistemático de la opinión pública, quebrantando
de esa forma las mínimas normas éticas que deben
regir cualquier consulta popular. Claro que los fas-
cistas no conocen ninguna norma.

La campaña de Catalunya ad-
quiere unas características espe-
ciales que la diferencian claramente
de las del resto de España.

En efecto, no puede olvidarse
que fue en Catalunya donde las
fuerzas de izquierda y los socialis-
tas en particular obtuvieron los
datoa más espectaculares. Y esto
se nota en seguida, sólo conocerse
los planteamientos de campaña de
los partidos que van a representar
algo en el futuro Parlamento.

- Todos comienzan a afilar sus
armas, punzantes todas ellas, y co-
mienzan a atacarnos con argumen-
tos del más variado matiz. Por un
lado. Convergencia intenta des-
marcarse diciendo que somos unos
sucursalistas y efectuando dema-
gógicos eslògans pretendiendo que
la iniciativa en el Parlamento la han
llevado exclusivamente ellos. Evi-
dentemente no hay peor sordo que
el que no quiere oír, pero se Íes po-
dría recordar las sucursales que
Banca Catalana tiene en el resto el
Estado y en el Parlamento sus tra-
pícheos con UCD, ¿No, Sr. Roca?, y
su decidido boicot a la fey de Ac-
ción Sindical. Quizás ven venir un
gran fracaso en las presentes elec-
ciones y pretenden curarse en sa-
lud. . . ' • - ' . . -

En el mismo lado, o sea la dere-
cha, UCD no se aclara y presenta
una campaña pretendiendo arro-
garse todo lo hecho en Catalunya.
La estima que le tiene el pueblo ca-
talán se comprueba en los carteles,
que mantienen intactos.

En el otro lado y haciendo juego
a la derecha se encuentra el PSUC
que, sabiendo perfectamente que
su fuerza electoral no ha subido, al
contrario que los socialistas, inten-
tan desacreditarnos con el affaire
de La Entensa, pretendiéndonos
hacer pasar por los malos de la pe- •
lícula. Pero la cosa no les ha salido,
bien y ahora .asisten con algo-de

temor al tramo final de la campaña,
después que en el inicial-su poder
de convocatoria haya quedado tre-
mendamente en entredicho..

Frente a toda esta demagogia,
los socialistas se plantearon desde
el primer momento la necesidad de
una campaña seria, pensada espe-
cíficamente para la época invernal,
estq.es, gran cantidad de actos en
espacios reducidos pero cubiertos;
Unos temas genéricos precisos y
atrayentes^y finalmente un con-
tacto directo y continuo con el
pueblo.

LA CAMPANA EN CIFRAS

Para que estos proyectos llega-
ran a buen término, el partido pre-
paró concienzudamente la cam-

paña, que se puede desglosar en
cifras del siguiente modo: Se han
editado 800.000 carteles, un nú-
mero entre 800 y 1000 calles infor-
man a los catalanes de los aspec-
tos puntuales de la campaña;
2.600.000 dípticos efectúan el aná-
lisis, conciso pero claro, de los dis-
tintos proyectos que el partido
tiene en cada una de las parcelas
de vida en la sociedad; se distribu-
yen 300.000 pegatinas y, por si
este despliegue fuera poco, se lan-
zarán 150 cuñas radiofónicas por
cada emisora y los periódicos y re-
vistas dedicarán un total de 35
hectáreas de propaganda del par-
tido. ,

Pero todo este despliegue no se-
ría eficaz-si, al mismo tiempo, no
se efectuaran una gran cantidad de
actos públicos en los que los can-
didatos y distintos compañeros del •
partido expusieran, directamente,
las alternativas que se ofrecen aL
votar socialista.

LLEIDA: ATAQUES A PAU

Un total aproximado de .300
actos se realizan en todos los pun-
tos de Catalunya, llevando la voz
socialista y evitando de ese modo
las deformaciones tendenciosas.

En la provincia de Lleida, en la
que Josep Pau debe soportar es-
toicamente los increíbles ataques
lanzados contra su persona, entre
otros'el de pirómano, se están de-
sarrollando gran cantidad de actos,
y allí se dirigió uno de los candida-
tos más significados, .Josep Maria
Triginer, natural de Agramunt, que
realizó, el fin de semana poste-
rior a un inicio de la campaña, un
intenso recorrido por aquellas tie-
rras recabando el voto para los so-
cialistas como única fuerza capaz
de arreglar de una vez por todas el
problema del campo, principal

^fuente de vida de Lleida.

.Girona también está dando
muestras de una vitalidad increíble
y por doquier, Blanes, Banyoles,
Girona, se celebran actos que
cuentan con la nutrida asistencia
de ciudadanos ávidos de conocer,
sin ninguna mentira, las alternativas
socialistas. Puede ser una de las
circunscripciones con ' sorpresa
agradable. . .

" El cénit de la campaña, como se
aprecia en la página contigua, se lo
ha llevado por ahora Tarragona que
ya ha realizado nada menos que 40
actos y que tiene previstos un total
de 75 antes de acabar la campaña.

Como más destacables se pue-
den citar, hasta ahora, los actos del
día 10 en Valls y en Tortosa el 1V
actos en los que se registró una
gran asistencia, desbordando
todas las previsiones que por el
tipo de campana se habían efec-
tuado.

BARCELONA:
ARTILLERÍA PESADA

Pero es indudablemente en Bar-
celona donde la campaña adquiere
su máximo apogeo debido a que la
artillería pesada, con perdón, de
todos los partidos se presenta por .
su circunscripción. Los actos se
están multiplicando con un gran ¡
despliegue de los candidatos, des- '
facando en ese aspecto Andreu ,
Abelló, candidato al Senado por la
Nova Entensa, quien, junto a Re-
venios, nuestro primer secretario,
está saliendo casi a más de un mi-
tin diario. "

De los efectuados hasta ahora y
en espera del cumbre, día 23 en el
Palau dels Esports, merecen rese-
ñarse los siguientes.

En el cinturón, los efectuados en
Viladecans el día 15, con la partici-
pación de Revemos, Andreu Abelló
y Fuertes, al qué asistieron más de
500 personas; Prat de Llobregat el
17 con Eduardo Martín y la sala a
reventar, y Santa Coloma el do-
mingo 18 en el Polideportivo, con

'la participación de Reventes, A.
Abelló y Valentín.

En Barcelona capital, donde se
celebran un promedio de 3 o 4
actos por día, merecen destacarse
los efectuados, con una asistencia
notable, en Barcelona Vella el día
14 con la participación de Reven-
tós, A. Abelló, Armet, Solé Sabarís
y el representante de las Joventuts,
Jordi Casanovas; Sants el 12, con
Revenios, A. Abelló, Triginer y
Pasqual Maragall, n.° 2 a la alcaldia
y, finalmente, el del 16 en Zona
Franca con Cigarrán y Revenios.

A todos los actos deberá su-
marse el contacto directo que los
candidatos están teniendo con los
ciudadanos, por ejemplo los que el
día 14 y el 16 mantuvo Carlos Cíga-
rrán con los obreros de MACOSA y
SEAT.
. E n definitiva, una campaña seria,
razonada y coherente, pensada y
proyectada por un partido que va a
gobernar.
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En Tarragona, las cosas en su sitio

Felipe González en Tarragona

Un Gobierno capaz de
cambiar la sociedad

Felipe: "Actos públicos, no paseos besando niños'

El domingo día 18, se celebró un mitin socialista en Ta-
rragona, mitin que adquiriría unas características espe-
ciales por ser la primera vez en la campaña que Felipe
González, primer secretario del PSOE, dirigía la palabra a
los ciudadanos catalanes,
Y a f e que fue un rotundo éxito, como lo demuestra el
hecho de que el Auditorium que tiene una capacidad de
3000 personas, quedase desbordado y se pudiera calcu-
lar una afluencia superior a las 4000.

Salvador Balcells, fue el pre-
sentador del acto, Josep M.a

Recasens, candidato a la alcal-
día de Tarragona, el primer ora-
dor, que comenzó anunciando:
"Ha llegado la hora socialista,
porque somos el único par-
tido de clase capaz de gober-
nar".

RAFAEL NADAL

A continuación tomó el uso
de la palabra Rafael Nadal, can-
didato al Senado, quien co-
menzó hablando en catalán.cpn
el saludo a todos los que se ha-
bían acercado al Auditorium y
recordándoles que su presumi-
ble voto socialista, haría que de
una vez por todas todos tuvié-
ramos los mismos deberes y
obligaciones. A continuación y
en castellano agradeció a todos
los inmigrantes lo que han he-
cho por Catalunya, asegurando
que: "Hubiera sido imposible
que los catalanes hubiéramos
conseguido la libertad sin
contar con vuestra ayuda".

Pep Jai el más corto de los
oradores, comenzó diciendo;
tras mirar el cielo y contemplar
el día espléndido que hacía:
"Parece que la providencia
opina lo contrario que los
obispos, ha decidido votar so-
cialista" Toda su intervención
estuvo prácticamente centrada
en los problemas de la tierra.

REVENTOS

Joan Revenios intervino a
continuación y centró su voto
en la explicación de las cuatro
cuestiones fundamentales en
que se basa la campaña, a) Cri-
sis económica, agravada por.
"Una política errónea de la
UCD que ha generado más
paro, cuando éste es para no-
sotros el objetivo prioritario
en cualquier política econó-
mica; b) Seguridad ciudadana,
"Hay que desterrar la idea de
que la violencia es conse-
cuencia de la democracia y
para ello hay que erradicar las
causas con una serie de me-
didas políticas urgentes, tales
como la concesión de Estatu-

tos a Euzkadi y Catalunya, así
como procurar ocupación, so-
bre todo a los jóvenes; c)
Cambios en la vida del país,
"Somos los únicos capaces
de mejorar la calidad de la
vida y d) Consecución del Esta-
tut, "Que va a pasar necesa-
riamente por un gobierno so-
cialista en Madrid''. Final-
mente pidió a todos los inmi-
grantes presentes que con el fin
dé constituir una perfecta red de
solidaridad, pidieran el voto para
los socialistas a todos sus fami-
liares que quedan en su lugar de
origen, pues: "No basta con,
ganar aquí o allá, hay que ga-
nar en todos sitios para,poner
una sociedad democrática y
libre en la marcha hacia el so-
cialismo". k

FELIPE GONZÁLEZ

Una gran ovación subrayó
sus últimas palabras y le tocó el
turno a Felipe quién tras saludar
a todos sus paisanos en Cata-
lunya, "Ya sea por trabajo, por
nacimiento o por familia", em-
pezó el repaso a la UCD di-
ciendo que había recorrido toda
España con más de 60 actos
públicos "Y digo actos públi-
cos y no paseos por la calle
besando niños, sino actos pú-
blicos diciendo lo que el pue-
blo quiere oir".

Tras recordar que un líder po-
. litico debe saber aceptar cual-

quier circunstancia, buena o
mala y que debe bajar a la arena
política para aceptar las pro-
puestas.del pueblo, le recordó a
Suarez que por no hacerlo se
encuentra con que el pueblo ni.
lo oye ni lo aplaude, manifes-
tándose muy contento de que
Sevilla ostente hasta el mo-
mento el récord de-inasistencia:

; Tres personas.
Siguió diciendo" Felipe que

como máximo responsable de
un partido al que "Llaman su-
cursalista los que inventaron
la palabra, para designar sus
sucursales bancarias" debía
anunciar el que "Se nos acuse
de que somos incapaces de
gobernar, no tenemos un pro-
grama coherente de go-
bierno, cualidades que parece
le sobran a UCD, y no acepta
una confrontación en televi-

Reventós: "Hay que ganar en todas partes"

sión con todas las ventajas de
su parte, porque dice que nos
van a hacer publicidad a no-
sotros, a nosotros que nos la
realiza el pueblo asistiendo
masivamente a nuestros
actos". Y le recordó al presi-
dente que si quería aceptar
como arma el libro deK XXVII
Congreso, ."Yo ,cpn mucho
gusto se lo llevaré al debate
porque me siento orgulloso
de ese libro desde la primera
hasta la última página".

menos, sino ganarle o no ga-
narle a la derecha, que lleva
muchos decenios gobernando
el país".

ENGAÑAN A LA GENTE

NO HABRÁ ITALIZACION

Tras recordar los pasados de
muchos diputados de la UCD,
pasado franquista en la mayoría
de los casos en el que se apo-
yan para esgrimir su experiencia,
anunció que sea cual sea el re-
sultado y para evitar el ejemplo
italiano, no habrá nuevas elec-
ciones hasta dentro de cuatro
años.

A continuación efectuó un re-
paso a la campaña electoral, su-
brayando que estaba resultando
más dura que la^del 15-J, por-
que hemos crecido mucho en
estos dos años y nuestra po-
tencia asusta, adviertiendo del
uso lamentable de la televisión
por parte de la UCD. Pero anun-
ció que estaba hasta él gorro de
manipulaciones y acusaciones,
advirtiendo que va a hacer callar
a todos los ucdeos porque "Sé
lo suficiente como para ce-
rrarles la boca inmediata
mente", pero al mismo tiempo
se manifestó molesto por^ los
muy duros ataques qué esta re-
cibiendo por parte de Santiago
Carrillo advirtiendo que "La pe-
lea no está en el seno de la
izquierda, y por ello con sumo
respeto le digo, que no le voy
a contestar ni una sola vez a
lo largo de la campaña porque
respeto a todo aquel que ha
estado frente al franquismo y
porque (a cuestión no está en
sacar unos votos más o

Entrando en el tema de las
autonomías, a las que contem-
pló desde el prisma de la solida-
ridad y nunca desde el aspecto
exclusivista de unos pocos,
arremetió contra los que nos
atacan de sucursalistas: "No
tienen ni la menor idea de lo
que es el socialismo, pero es
más, ni siquiera defienden los
intereses de la nacionalidad o
región a la que pertenecen
engañando â la gente", y re-
cordó que ha sido el partido que
mancomunadamente más ha in-
tentado en las Cortes, sin distin-
ciones de nacionalidad, "Por
consiguiente a todos aquellos
que hablan de sucursalismo y
no tienen ni, idea, no saben
que con 10 diputados no se
gana la libertad, ni de Cata-
lunya, ni de Andalucía, ni del
País Vasco, se gana con la so-
lidaridad de todos los pueblos
de España, para todos los
pueblos de España". .

LAS LISTAS DE RODOLFO

Pasó repaso a continuación a
lo efectuado por la UCD y co-
menzó recordando las prome-

„ sas de elecciones municipales,
• para que"a) final la convocatoria

sea hecha, cuando al gobierno
le interesa, y presumiendo de
presentar más listas que nadie:
"Pero no las presentan ellos,
las presenta Rodolfo, con los
que había antes, dándoles
muchos créditos, para inten-
tar lavarles la cara ante el
pueblo". Pero advirtió que los
socialistas exigirán cuentas cla-
ras al entrar en Ayuntamiento y
que esa limpieza será la que

, presidirá la actuación de cual-
quier concejal socialista.

Volviendo al tema de las au-
tonomías, recordó que él fue el
encargado de redactar antes de
las elecciones del 15-J el docu-
mento que sirvió de base para la
negociación con el gobierno,
sobre el tema, "Y lo aceptaron
los representantes de Cata-
lunya que en aquella ocasión
no, eran los compañeros so-
cialistas, eran esos otros que
ahora dicen que somos sucur-
salistas".

Tras el inciso volvió a recor-
dar, ',"lo cumplido" por UCD y
dijo algunos datos, por ejemplo
según los acuerdos de la Mon-
cloa y el presupuesto del año
pasado en el MOP sobraron
24.000 millones de pesetas para
viviendas, en el de Educación no
se han empleado los 40.000 mi-
llones presupuestados, en el de
Sanidad sobraban varios miles
de millones para el desempleo,
mientras más de quinientas mil
personas no disponen del subsi-
dio, ante lo que cabe pregun-
tarse, "¿Si en este país faltan
escuelas, puestos sanitarios,
faltan tres millones y pico de
viviendas, sobra dinero del
presupuesto del año pasado?
entonces digo yo que lo que
nos faltan son hombres para
construir esas viviendas y
esas escuelas. Pues no, hay
.más de un millón de personas
esperando que le den un
puesto de trabajo y después
de eso nos invaden el país
con "UCD cumple".

Tras lo que recordó la frase
de un antiguo socialista que
"Dijo hace muchos años que
a este país va a ser más difícil
devolverle la honestidad que
la libertad".

Tras un breve recuerdo a los
trapícheos sobre el problema de
la pesca y recordar que las FOP
forman parte del pueblo y que
como tales han de recibir ayuda,-
acabó deseando que la admira-
ción que estamos despertando;
en los hermanos iberoamerica-
nos por nuestro proceso no se
trunque por las contradicciones
de la izquierda, que parece em-
peñada en atacar a los socialis-
tas, cuando éstos lo único que
pretenden es "Un gobierno
que sea capaz de tener el res-
paldo de todo el pueblo, colo-
car cada persona en su sitio,
cumpliendo con su deber y su
obligación, saneando la socie-
dad con conciencia ciuda-
dana, hombro con hombro,

" todos juntos podemos cam-
biar esta sociedad, y como
podemos cambiarla, la vamos
a cambiar, el 1 de Marzo, será
el primer paso, el 3 de abril el
segundo y seguiremos dando
pasos hasta que la cambie-
mos de arriba a abajo."

•^.
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Joan Revenios: sí que tenim solucions

"Vèncer l'atur,
canviar la vida, assolir
r Autogovern de Catalunya"

Aquest és f'últim número de L'OPINIÓ abans de
tancar-se (a campanya per a les eleccions generals,
per tant, res més adient que una entrevista amb el
nostre Primer Secretari, Joan Revenios i Carner,
que ara, com a les passades eleccions del 15-J, és el
màxim dirigent dels socialistes de Catalunya. Un
home senzill, de trajectòria honesta i fidel al servei -
d'un poble; el nostre: Catalunya.

-Si els socialistes guanyem -
les eleccions generals a Cata-
lunya, quina serà la política del
Partit dels Socialistes de Cata-
lunya envers les altres forces
polítiques?

.-Dependrà dels resultats de
la confrontació electoral i de
com quedi establerta la correla-
c ió de forces. • ' ' • ' ;

Indeperídenment d'això, els
socialistes lluitarem per portar a
terme les nostres propostes so-
cialistes i el nostre programa de
govern.

-Com quedarà la Generalitat?
Cap a un govern de majoria so-
cialista? Cap a un govern
d'unitat?

-A la Generalitat, en tant* no
sigui aprovat l'Estatut, ha de
mantenir-se el govern d'Unitat
Catalana. Un cop aprovat
l'Estatut han de celebrar-se
eleccions al Parlament de Cata-
lunya i es configurarà una nova
correlació de forces, de la qual
els socialistes creiem que serem
l'eix vertebrador.

Com sempre, els socialistes
estarem per la defensa dels
drets de Catalunya, i proposa-
rem totes aquelles lleis i accions
que permetin desenvolupar el
nostre programa i el que hem
promès als treballadors i al po-
ble de Catalunya en favor de lá
democràcia i el socialisme; en
benefici de tots aquells que
viuen i treballen a Catalunya.^
Lluitarem, doncs, per una vidá^
digna, per millorar la qualitat de
vida, la defensa de la natura, en
pro dels joves, els vells i jubilats,
els marginats, per a vèncer l'atur
i lluitar contra la inflació. Trans-
formant la nostra societat per a
fer-la més digna, justa i solidà-
ria.

-En quina mesura els resul-
tats de les generals condiciona-
ran els resultats de les munici-
pals?

-Si es refereix la pregunta als
resultats en vots i la influència
psicològica, penso que això ha
estat el que interessà a Suàrez
en promulgar les dues convoca-
tòries. Hi haurà una mútua in-
fluència tot i que unes són inde-
pendents de les altres.

-Tindrem primavera socialista
a Catalunya? ¿O, malgrat tornar
a guanyar, això ens obligarà a
fer la continuïtat de la política
duta fins ara arran dels resultats
del 15-J?

-Estic plenament convençut
que la voluntat popular és que
tinguem una primavera socia-
lista.

La política duta a terme du-
quests dos darrers anys

flsni<S^ufc«im a objectiu l'es-CKAlKv^aUttUM a UUJGUliu i c¿

tablirnef^de la democràcia

l'inici de l'autonomia. Els objec-
tius actuals són conseqüència
de la situació creada: consolidar
la democràcia, i portar-la a
terme; i si el poble diposita la
seva confiança en nosaltres, des
del govern proposarem accions
concretes que permetin resoldre
els problemes concrets que te-
nim plantejats: fer front a la crisi
econòmica, vèncer l'atur, garan-
tir la seguretat ciutadana, iniciar
canvis profunds en la qualitat de
la vida, assolir l'autogovern per
a Catalunya amb l'aprovació de
l'Estatut d'Autonomia,

Durem
endavant les
nostres
propostes

-Si guanyem els socialistes
arreu de l'Estat, ¿com quedarà
la seva situació política?

-Dependrà, com ja he dit, de
la correlació de forces que en
resulti. Això vol dir que ara cal
apretar en el treball de la cam-
panya electoral per a aconseguir
la millor correlació de forces que
ens permeti, als socialistes, és-
ser la força hegemònica i desen-

volupar les accions més conve-
nients per tal de fer avançar la
democràcia cap al poble.

-Quin és el grau d'esperança
de poder complir el programa
socialista? .

-Com que el nostre és un
programa realista en què no ens
comprometem a res que no pu-
guem complir, si el poble ens

El poble vol
primavera
socialista

dóna els seus vots en quantitat
suficient per a ésser l'eix del fu-
tur govern, tenim el convenci-
ment de poder dur a terme el
nostre programa, complint amb
els nostres compromisos.

-Les autonomies per a l'any
2000? Com defensarem l'Es-,
tatut del 79?

-La frase de Felipe Gonzalez
ha estat tergiversada. Recuperar
Catalunya, recuperar tots els
pobles d'Espanya de la situació
en què els deixaren els 40 anys
de franquisme i la ineficàcia del
govern d'UCD exigeix temps, r

Pel que fa referència a les au-
tonomies, a la consecució de
l'Estatut de" Catalunya, l'any
1979 serà un any decisiu. Estic
convençut que aquest any veu-
rem aprovats els Estatuts de
Catalunya i Euskadi i obert el

Per una policia
al servei de la
Constitució

procés d'altres estatuts com els
de Galícia, València, etc.

-Si a Catalunya guanyem els
socialistes, tant a les generals
com a les municipals, deixarem
el Partit desarmat? Tindrem la

Fer front a la
crisi i vèncer
l'atur

suficient capacitat per a complir
les tasques de govern Í
d'engrandiment del Partit dels
Socialistes?

—Tenim solucions perquè te-
nim idees i capacitat d'iniciativa.
Això no seria suficient si a més
no tinguéssim els homes i
dones, i els mitjans, per a de-
senvoluparies, i el que és més
important: la il·lusió d'assolir els
objectius que ens hem assenya-
lat i amb els quals ens hem
compromès davant del poble.

Una societat
més digna en
benefici de tots
els qui viuen i
treballen a
Catalunya

Si se'ns fa confiança i tenim a
les mans les tasques de govern
haurem d'engrandir més encara
el nostre Partit. Si hem estat ca-
paços de fer la unitat de tots els.
socialistes de Catalunya, vol dir
que som capaços.de continuar

enfortint la nostra organització,
totes les nostres organitzacions
de base, corregir les deficiències
que s'han manifestat-lògiques i
naturals en tota obra humana.

-I ja, per acabar, Joan, fes un
comentari del que és el nostre
programa, el programa socia-
lista.

-Fer front a la crisi econò-
mica, vèncer-l'atur, són eís ob-
jectius prioritaris del nostre pro-
grama. Això, però, no serà fàcil
ni s'aconseguirà de seguida.

-Com?
-Aplicant una sèrie de mesu-

res que donin en primer lloc se-
guretat als aturats amb el sub-
sidi d'atur, a tots els parats, i
que evitin els abusos, els cometi
qui els cometi. Simultàniament,
s'ha d'endegar una política eco-
nòmica adient que aturi la xifra
de 20.000 aturats cada més.

Al mateix temps s'ha
d'orientar un nou model de
creixement econòmic mitjan-
çant una planificació que esti-
muli:

Primer: les inversions pú-
bliques selectives per a crear
nous llocs de treball.

Segon: incentivar i fomen-
tar les inversions selectives
en el sector privat de jes peti-
tes i mitjanes empreses.

Tercer: Reducció de la jor-
nada de treball, de les hores
extraordinàries i de la plurio-
cupació.

Quart: Jubilació anticipada
als 62 anys en condicions no
inferiors a les normals.

Cinquè: Prolongació de
l'escolarització obligatòria
fins a 18 anys.

Sisè: disminució del pes de
les quotes de la Seguretat
Social en les empreses que
emprin molta mà d'obra, i
transferència de part del pes
de la Seguretat Social als
pressupostos de l'Estat.

La lluita contra l'atur no pot
anar deslligada de la lluita contra
la inflació. Aquesta política ha
d'ésser flexible, mai basada en
la disminució del poder adquisi-
tiu dels salaris sinó amb un con-
trol efectiu de preus, prenent
mides contra l'especulació i so-
bretot mantenint el poder ad-
quisitiu salarial.
. També la seguretat ciutadana
és un dels nostres objectius
prioritaris. S'han d'aplicar una
sèrie de mesures dirigides a eli-
minar les causes i els factors
generadors de la marginació i la
desigualtat. Això vol dir un marc
d'efectiu autogovern de les na-
cionalitats i regions, assegurant
la lluita contra la desocupació,
sobretot de la joventut, i alhora
realitzant una efectiva i pro-
funda reforma policial per a fer
de les forces de seguretat unes
fidels servidores de l'ordre
constitucional i democràtic.

Aquesta serà la primavera
socialista.

J. IVI. Campillo
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