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Opinions a l'Opinió

Se celebrà a Mora d'Ebre

SEMINARI SOBRE CENTRALS NUCLEARS
Durant els passats dies 11 i 12 de maig s'ha ce-

lebrat a Mora d'Ebre un seminari en torn de "la
problemàtica de les centrals nuclears", organit-
zat per la Secretaria Nacional de Formació del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE).
En aquest seminari s'han analitzat el marc eco-
nòmic i la planificació energètica, el Plan Econó-
mico Nacional, l'impacte ambiental de les cen-
trals nuclears i la resposta socialista.

Els diferents temes varen
ser exposats per.especialis-
tes del Partit i a la vegada
membres de la comissió
tècnica de la Federació
d'Energia de la UGT. Cal
destacar la presència, a tí-
tol de convidat, d'Antoni
Lloret, el prestigiós físic ca-
talà que va realitzar per a
la Generalitat de Cata-
lunya un informe sobre l'ac-
cident que va ocórrer a la
central nuclear nordameri-
cana de Harrisburg. En el
passat número de L'OPI-
NIÓ SOCIALISTA fent-nos
ressò d'aquest seminari pu-

blicàrem un treball de l'es-
mentat físic en el qual Llo-
ret fa "comentaris perso-
nals sobre la indústria nu-
clear en general i a Cata-
lunya", a rel del 1er. acci-
dent que es va produir a
l'Illa de Las Tres Millas (Ha-
rrisburg).

En el seminari de Mora
d'Ebre hi participaren mili-
tants del Partit dels Socia-
listes i gent de la comarca
de Ribera d'Ebre especial-
ment sensibilitzada i preo-
cupada per la proximitat
amb que el tema nuclear
els afecta, el qual va susci-
tar vius i interessants de-
bats. Cal fer esment espe-
cial a l'assistència al semi-
nari d'un grup de veïns for-
ça nombrós d'ascó, encap-
çalats pel batlle de la po-
blació, senyor Carranza, i
el capellà, tantes vegades
capdavanter de les lluites
antinuclears a Ribera d'Ebre
i arreu de Catalunya, mo-
ssèn Redorât.

ORGANIZA EL
C.E.S.A.L
SEMINARIO: „
SOCIALISMO Y
DEMOCRACIA EN
ARGENTINA

Inagurando las activida-
des del "Centre d'Estudis
Socialistes per l'Amèrica
Llatina", ha sido organiza-
do un Seminario sobre el
tema: "El Socialismo y la

Democracia en Argentina",
que sedesarrollará durante
los días 24 y 25 de mayo en
el local de Rambla Catalu-
ña, 92.

Intervendrán en él inte-
lectuales argentinos exilia-
dos en distintos países euro-
peos, entre ellos: Andrés
López Acotto, representan-
tes en Europa de la Confe-
deración Socialista Argen-
tina; Osvaldo Bayer, desta-
cado escritor, autor de "La
Patagonia Trágica; Raúl M.
Castro, abogado laboralis-
ta y ex-diputado socialista
en Argentina; Jorge Berns-
tein, investigador y econo-
mista; Roberto Bergalli,
profesor de la Universidad
Central de Barcelona; Leo-
poldo Schiffrin, profesor
universitario en Alemania;
Rodolfo Vinacua, perio-
dista.

Asimismo, han compro-
metido su asistencia, en
nombre del Partido Socia-
lista Uruguayo: Reynaldo
Gargano y José Diaz y por
el Partido Socialista Chile-
no: Mario Bravo y Juan
Bustos. En nombre del PSC-
PSOE lo harán Adroher Gi-
ronella y Rudolf Guerra y
por la Secretaria de Inter-
nacional del PSOE, Ange-
les Yañez.

El mismo día 24, a las 11
y 30 de la mañana habrá un
acto en el mismo local, a
fin de inaugurar las delibe-
raciones. En éste, harán
uso de la palabra entre
otros, los compañeros Ru-
dolf Guerra y Joan Reven-
ios, quienes darán la bien-
venida a los participantes.

El resultado de estos de-
bates puede ser el comien-
zo de puntos de contacto
de distintas corrientes de
opinión, con postulados de
izquierda, en pro de un tra-
bajo tendiente a instaurar
las ideas socialistas en Ar-
gentina.

ACTIVITATS A LES
TERRES DE LLEIDA

A la Comissió Executiva
de la Federació XVIII (Llei-
da) es varen produir durant
el passat mes d'abril diver-
ses dimissions, la qual cosa
va provocar una nova es-
tructuració de la mateixa
fins a la cel.lebració del
congrés del Partit, fent-se
càrrec els secretaris res-
tants de les secretaries que
quedaven vacants, disse-
nyant-se un pla d'acció
concreta per a cobrir aquest
període.

Es tracta de canalitzar
el període pre-congresual i
garantir una bona distribu-
ció de les ponències que es
presentin, així com fomen-
tar el debat més ampli po-
ssible a totes les agrupa-
cions.

El Front Pagès està con-
feccionant una ponència
d'agricultura per al Con-
grés. S'està promovent una
recollida de dades de tots
els pobles de la Federació
a nivell de problemàtica
d'ensenyament, de sanitat,
de tipus d'ajuntament, etc.,
per tal de preparar un se-
guit de xerrades a donar als
pobles, coneixent les qües-
tions més específiques de
cadascun, creant-se paral.-
lelament un arxiu que per-
meti desenvolupar un tre-
ball concret.

A les diferents agrupa-
cions es faran xerrades per
promoure el debat ideolò-
gic en el sí de les mateixes.
Se n'han celebrat a Les Bor-
ges Blanques, Soses, Belia-
nes i Tàrrega i el dia 30 se'n
celebrarà una altra a Mo-
llerussa.

En quafi a política muni-
cipal es farà una reunió de
tots els regidors socialistes
de la Federació.
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Editorial

LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

M ientras el Jefe de Estado, que en sus nu-
merosos desplazamientos socorre la de-
pauperada y triste política internacional

de un Ministerio que parece no tener objetivos,
recaba el reconocimiento general de nuestra re-
ciente democracia y habla de la democracia sin
adjetivos, el Gobierno de la UCD se está gran-
jeando, a base de una política cultural e infor-
mativa cada vez menos democrática, el califica-
tivo de democracia sin libertad de expresión.

Los autos de procesamiento contra el director
de "Diario 16" y la realizadora de "El crimen de
Cuenca", Pilar Miró, la sentencia firme de la Sa-
la Segunda del Tribunal Supremo contra el di-
rector de "El País", los continuos actos contra la
libertad de expresión como el reciente procesa-
miento de varios redactores de "Valencia sema-
nal" demuestran claramente que el Gobierno es-
tá dispuesto a que la prensa escrita y las mani-
festaciones artísticas queden fuera de nuestro
ordenamiento jurídico, sujetos a una legisla-
ción ya no vigente y a unos hábitos políticos que
la democracia debía haber desterrado definiti-
vamente.

Sin libertad de expresión no hay democracia.
Sin libertad de información la política se convier-
te en un fraude al ciudadano que carece del me-
dio esencial para posibilitar su participación en
la vida pública.

Estos hechos, unidos a la incalificable situa-
ción de TVE ponen en grave entredicho no sólo
la política cultural que hoy dirige el señor de La
Cierva y que, dicho sea de paso, pone mayor em-
peño en no dejarnos olvidar su antigua condi-
ción de censor que en aplicar las leyes de la de-
mocracia, sino la verdadera voluntad del gobier-
no de UCD de consolidar un Estado de derecho,
donde los ciudadanos gocen plenamente de las
libertades que consagran la Constitución de 1978.

LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ

M entre el Cap de l'Estat, que en els seus
nombrosos desplaçaments socorre la de-
pauperada i trista política internacional

d'un Ministeri que sembla no tenir objectius, re-
cull el reconeixement general de la nostra recent
democràcia i parla de la democràcia sense adjec-
tius, el Govern de la UCD s'està guanyant, a base
d'una política cultural i informativa cada cop
menys democràtica, el calificatiu de democràcia
sense llibertat d'expressió.

Els autes de processament contra el director
de "Diario 16" i la realitzadora de "El Crimen de
Cuenca", Pilar Miró, la sentència ferma de la Sa-
la Segona del Tribunal Suprem contra el director
de "El País", els continuats actes contra la lliber-
tat d'expressió, com el recent processament de
diverssos redactors del "València semanal" demos-
tren clarament que el Govern està disposat a
que la premsa escrita i les manifestacions artísti-
ques quedin fora del nostre ordenament jurídic,
subjectes a una legislació ja no vigent i a uns hà-
bits polítics que la democràcia havia d'haver
desterrat definitivament.

Sense llibertat d'expressió no hi ha democrà-
cia. Sense llibertat d'informació la política es
converteix en un frau al ciutadà que no té el me-
di essencial que possibiliti llur participació a la
vida pública.

Aquests fets, juntament amb la inqualificable
situació de TVE posen en perill greu no solament
la política cultural que avui dirigeix el senyor de
La Cierva i que, dit de pas, posa major empeny
en no deixar-nos oblidar la seva antiga condició
de censor que en aplicar les lleis de la democrà-
cia, sinó la veritable voluntat del Govern d'UCD
de consolidar un estat de dret, on els ciutadans
gaudeixin plenament de les llibertats quo^jjñfy^
gra la Constitució de 1978. fa /7,

*A£
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-Opinions a L'Opinió

EL PARENTESI

NO CAL

Els Socialistes de Cata-
lunya, som tots els catalans
que ens sentim identificats
amb un projecte de socie-
tat, la socialista, i que un
dia de juliol de l'any 78 de-
cidírem lliurement agru-
par-nos en un sol partit,
el Partit dels Socialistes de
Catalunya, al qual hi afe-
gírem un parèntesi per sal-
var les susceptibilitats dels
provinents dels dos partits
més importants dels tres
que es fussionaren: el PSC
(que també duia un afegitó
la "C" de Congrés per dife-
renciar-lo del PSC-Reagru-
pament) i la Federació Ca-
talana del PSOE, que no
volien, l'un i l'altre, renun-
ciar del tot al llegat històric
que duien darrera les seves
sigles. El parèntesi PSC-
PSOE va ser acceptat tam-
bé per una qüestió electo-
ral, la imatge del PSOE a
nivell- d'Estat pot reforçar,
com ja ha quedat demos-
trat, als socialistes catalans
sobretot en eleccions legis-
latives a Corts, sobretot en-
tre la població inmigrada

que s'identifica, lamenta-
blement encara, més amb
les qüestions espanyoles
que amb les estrictament
catalanes.

Al marge de les diferents
posicions d'enfoc ideològic
i polític que per al partit
pregonen les diferents ten-
dències que han nascut, jo
crec que hauria de conve-
nir-se de manera majorità-
ria en suprimir un parèntesi
que no té cap contingut
polític i que sembla que
l'únic que vulgui perpetuar
sigui el que al nostre partit
conviuen dos altres partits:
el socialista de Catalunya i
el d'Espanya. Sé molt bé
que alguns companys, crec
jo que excessivament iden-
tificats amb els socialistes

espanyols, són partidaris
de mantenir i fins i tot ele-
var en importància la pre-
sència del nom de PSOE
en el títol del nostre partit,
però francament, crec que
estan en un error i que fins i
tot contradiuen les seves
pròpies teories.

Siguem seriosos, què su-
posa mantenir el parèntesi?
Per una banda divisió, per
l'altra dependència, per
l'altra confusió i per l'altra
incongruència: L'electorat
català ja sap que el Partit
dels Socialistes és l'opció
socialista que a nivell d'Es-
tat manté vincles i relacions
amb el Partit Socialista
Obrer Espanyol, l'elector
que s'identifica amb Felipe
Gonzalez o amb Luis Co-
rnez Llorente i que viu a
Catalunya ja és prou ma-
dur per saber que aquí ha
de votar el Partit dels So-
cialistes de Catalunya. Els
nostres companys dels òr-
gans de direcció del PSOE
són i han de ser prou cons-
cients per saber que el Par-
tit dels Socialistes de Cata-
lunya no és una federació
regional, sinó que és un
partit sobirà que en virtut
d'això es federa i crea vin-
cles amb l'organització so-
cialista estatal.

No demano retornar a
cap ex-col.lectiu, ni re-ba-
tejar el nostre partit amb ei
nom de Partit Socialista de
Catalunya (forma amb la
que s'anomenen normal-
ment tots e! partits socialis-
tes d'arreu del món). No,
demano que se superin per-
judicis i divisions almenys
en una qüestió tan formal,
però alhora tant important
com es el nom.

El Partit dels Socialistes
de Catalunya vol dir de tots
els socialistes, tant dels
provinents del PSC, com
els que venen del PSOE, i
també d'aquells que venen
del Reagrupament i de
qualsevol altra col.lectiu o

convicció personal que ha
fet conduir-los cap a la
nostra opció, sense parèn-
tesis i sense manies.

Manuel FARRERA

CALMA, POR
FAVOR, CALMA

Los ánimos precongre-
suales se van encrespando
a medida que nos acerca-
mos a la fecha de celebra-
ción del primer congreso
ordinario del "Partit dels
Socialistes de Catalunya"
(PSC-PSOE). Las tensiones y
la desunión de un partido
que nunca ha logrado cohe-
sionarse a pesar de grandes
declaraciones de la "uni-
dad de todos los socialistas
de Catalunya", están con-
duciendo lo que tendría
que ser el congreso de la
madurez política a una
guerra de personalismos y
contradicciones que dan
prueba de una pobreza de
concepciones i de ideolo-
gía que muy tristemente
arrastra nuestro partido.

El congreso no será la
consolidación política de
un proceso unitario, cohe-
rente, catalán y socialista
que quiso iniciarse en julio
del 78 y que desde enton-
ces no ha salido jamás de
los papeles estatutarios y
de las declaraciones proto-
colarias de algunos de
nuestros líderes.

El congreso será una lu-
cha sin cuartel entre varias
familias o minorías políti-

cas que aspiran a conseguir
el control político del par-
tido. Ya no se trata de afian-
zar un único espacio políti-
co socialista en Catalunya,
sino que se trata de conse-
guir el poder y ese espacio
para la minoría que surja
vencedora. Ya no se trata
de conseguir la unidad so-
cialista, de todos los socia-
listas catalanes, sino que se
trata de tener las riendas
de este supuesto partido
unido, aunque su base esté
fraccionada en posturas
políticas y en intereses (y
esto es grave) diferentes e
incluso opuestos. Si se hizo
el congreso de unidad para
hacer un solo partido de lo
que antes eran tres colec-
tivos, ahora a menos de dos
años de aquella "unidad"
nos encontramos que en el
partido sobreviven y se
consolidan al menos cinco
colectivos.

El congreso puede ser te-
rrible, nuestros líderes y
nuestras bases están exce-
sivamente crispados y prue-
ba de ello es lo que aconte-
ció en la última reunión del
Consell Nacional durante
el pasado domingo.

Los ánimos no son pues
los más idóneos para discu-
tir con tranquilidad y sere-
nidad el futuro del socialis-
mo en Catalunya en un mo-
mento especialmente deli-
cado para nuestras institu-
ciones de autogobierno y
para nuestro futuro acceso
y mantenimiento en las
parcelas de poder que que-
remos y hemos conquista-
do.

Calma, por favor, por Ca-
talunya y el Socialismo.

J. SERRALLO

Companys: Us preguem que les cartes ens
les adreceu escrites a màquina, a doble espai i
feu constar el vostre nom i adreça, així com
una foto de carnet si voleu fer-vos conèixer.

L'OPINIÓ l'hem de fer amb les opinions de
tots. Escriviu!
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'Internacional

Cap a una nova esquerra a l'Europa?

L'EUROCOMUNISME EN PLENA CRISI
La invasió militar soviètica d'Afghanistan pel

desembre de l'any passat, ha provocat, junt amb
l'augment de les tensions internacionals, impor-
tants modificacions en el camp de l'eurocomu-
nisme. Mentre un grup de partits comunistes eu-
ropeus, encapçalats per l'italià i l'espanyol, com-
demnà la intervenció militar, altres partits, ani-
mats pel P.C. francès, proclamen el seu suport a
la política exterior de la URSS.

El fet tindria una impor-
tància relativament secun-
dària ja que des de fa anys,
hi ha partits que expressen
la seva fidelitat al Kremlin
en tot moment mentre que
altres adopten, sovint, una
actitut independent, més o
menys creïble. El impor-
tant és ara, però, el que la
línia divisòria passa entre
el grup de partits euroco-
munistes, és a dir, els par-
tits que accepten el joc de-
mocràtic, defensen el plu-
ralisme polític en cas d'exer-
cir el poder i proclamen la
seva independència en
front del P.C. de la URSS.

El seriós agreujament de
la situació política i militar
mundial arran dels fets
d'Afganistan ha obligat,
però, a diversos-partits co-
munistes a precisar amb
més claretat la seva posi-
ció envers la URSS. Moscou
no accepta, en aquest mo-
ment delicat, ambigüetats
de cap mena. La reconver-
sió més espectacular pel
seu alineament amb les po-
sicions soviètiques, ha si-
gut la del P.C. francès, con-
siderat encara fa poc com
un dels'puntals de l'euro-
comunisme, juntament
amb els italians i els espa-
nyols. De fet, aquesta nova
orientació ja es veia a venir
des de fa uns mesos i, més
concretament, amb motiu
de les eleccions generals
franceses de Març del 1978,
quan s'esvaí una victòria
probable del conjunt de
l'esquerra francesa degut a

l'actitut dogmàtica del P.C.,
actitut considerada avui
pels socialistes com una ex-
cusa per à trencar el progra-
ma comú de govern que els
havia unit fins llavors.

'«. A Moscou, afirmaren els
socialistes, no l'interessà
un triomf de l'esquerra a
França per raons de políti-
ca internacional i perquè
en cas d'èxit, hagués sigut
un exemple dissolvent pels
països del bloc soviètic
per la pròpia URSS. Això
vol dir que, a desgrat de les
manifestacions indepen-
dentistes, els lligams de
molts P.C. amb el bloc so-
viètic són molt més fortes
del que sembla i que, en
moments decisius, aquests
lligams surten a la llum del
dia.

L'esdeveniment més es-
pectacular de l'alineació
amb Moscou pel que es re-
fereix als fets d'Afganis-
tan, ha sigut la reunió de 22
partits comunistes a París,
a finals d'Abril passat. A
l'esmentada reunió hi man-
caren entre altres el P.C.
d'Itàlia, Espanya, Suècia,
Gran Bretanya i Holanda
així com, d'Europa de I^Est,
Rumania, Yugoslavia i Al-
bània. Detall significatiu
fou la intervenció del re-
presentant del P.C. soviè-
tic, Ponomarlov, el qual
afirmà que no existia una
tercera via entre la OTAN
i el Pacte de Varsòvia Al-
trament dit, o s'estava al
costat de la URSS o contra
ella, actitud contrària a la

i tnr/co Berlmguer, un dels màxims impulsors de l'eurocomunisme.

dels eurocomunistes, al-
menys en el pla teòric, ja
que creuen en una Europa
independent dels dos blocs.

Certament alguns dels
P.C. occidentals que recol-
zen als soviètics en el cas
d'Afganistan mantenen en-
cara vel·leïtats crítiques
que formulen episòdica-
ment contra tal o qual as-
pecte de la política del
Kremlin. Per exemple, en
matèria de repressió contra
membres de l'oposició. Pe-
rò dirigents de l'esquerra
europea no comunista han
remarcat que, mentre les
condemnes són poques i
poc vigoroses, les adhesions
són estusiastes i movilitzen
a fons les energies del par-
tit.

Eurocomunisme
i Euroesquerra

L'altre bloc de parti ts co-
munistes, els "euros", ha
sofert aparentment, una
evolució contrària als dog-
màtics. S'han distanciat
més de Moscou i de la seva

política exterior, alhora
que han iniciat un apropa-
ment amb diversos partits
socialistes i socialdemócra-
tes d'Europa occidental.
L'eurocomunisme podria
convertir-se en euroesque-
rra s'ha comentat, amb evi-
dent precipitació, en la prem-
sa internacional.

La inic iat iva de la evolu-
ció cap a blocs d'esquerra
més amplis ha correspost
al P.C. italià i els dos graons
més expressius d'aquesta
evolució han estat la troba-
da entre el Secretar i Gene-
ral del P.C.I. Eriço Berlin-
guer primer amb el dirigent
de la socialdemocràcia ale-
manya, Willy Brandt, el 10
de març, i després el 24 de
març, a Estrasburg, amb el
Primer Secretari del P.S.
francès, François Miterrand.
D'aquesta darrera entrevis-
ta en sortí una crida con-
junta en favor de la pau;
respecte als drets de l'ho-
me i de la independència
de tots els països (al·lusió a
Afganistan) així com el re-
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Internacional"

ELS "EUROS" TRACTEN D'APROPAR-SE
ALS SOCIALISTES
coneixement de la necessi-
tat d'una amplia unió entre
els partits obrers i les for-
ces d'esquerra i progressis-
tes d'Europa.

Socialistes francesos
consideren que els fets es-
mentats demostren tres
evolucions recentes de l'es-
querra europea: la ruptura
de l'aliança eurocomunista;
la voluntat dels comunistes
italians d'obtenir, per faci-
litar llur accés al poder,
la neutralitat benevolent
del bloc occidental per me-
diació de la socialdemo-
cràcia europea; l'aïllament
del P.C. francés i l'aparició
d'un nou bloc d'esquerra a
Europa al voltant del P.C.
Italià, del P.S. francès i de
la socialdemocràcia ale-
manva

El P.C. francès ha reac-
cionat denunciant la recen-
ta evolució dels seus com-
panys italians, als que re-
treu la seva inclinació cap
a la col·laboració de cla-
sses, i d'entendre's amb la
socialdemocràcia ale-
manya. Aquestes crítiques
foren ja formulades fa uns
mesos en una reunió del
Comitè Central del P.C.F.
però s'havien mantingut se-
cretes fins la celebració de
. entrevista Mitterrand-
Berlinguer.

Així, dins del camp del
comunisme d'Europa Oc-
cidental, hi hauria els que
abandonen la lluita de cla-
sses i s'orienten cap a la
socialdemocràcia i els que
segueixen mantenint pos-
tures revolucionàries. Els
primers tindrien una actitut
crítica envers Moscou. Els
segons, tot i formulant epi-
sòdicament crítiques aïlla-
des, serien solidaris, en el
fonamental, amb la URSS,
especialment en els mo-
ments difícils com els creats
per l'ocupació militar

d'Afganistan. Els comu-
nistes alineats amb el Krem-
lin, referint-se al conjunt de
l'experiència soviètica, la
qualifiquen de balanç glo-
balment positiu, a desgrat
de "certes carències" criti-
cables. Segons l'esmentada
tesi, quan més un partit co-
munista s'allunya de Mos-
cou més cau en la col·labo-
ració de classes. Quan més
a la vora hi està, més es té
una actitud revolucionària.

Un important dirigent so-
cialista francès, Lionel Jos-
pin, feia remarcar fa poc a
la televisió, que els partits
comunistes europeus que
es proclamen revoluciona-
ris, la majoria dels quals te-
nen 60 anys d'existència,
han demostrat ésser molt
poc eficients en aquest do-
mini. Es a dir, que es tracta
de posicions purament ver-
bals per justificar el suport
a la URSS presentada com
a potència revolucionària,
principalment a Afganis-
tan, enfront de les potèn-
cies imperialistes, capitalis-
tes.

Els eurocomunistes
i la URSS

Si la postura dels P.C. ali-
neats amb Moscou sembla
clara, és difícil preveure
l'evolució que seguiran els
eurocomunistes en el refe-
rent a les seves relacions i
lligams amb el Kremlin, i si
les possibilitats de creació
d'una nova esquerra^euro-
pea són reals. Caldria anar
més a fons en els anàlisis
que fan de la URSS. Diri-
gents comunistes italians
com Giorgio Arriendóla,
han dit que 60 anys són po-
ca cosa per jut jar l'esdeve-
nidor d'un règim. D'altres,
afegeixen que caldrà espe-
rar noves generacions de
comunistes per tenir una

apreciació més justa de la
URSS. També entre els par-
tits fidels a l'eurocomunis-
me hi han forces militants
que creuen en el "balanç
globalment positiu de la
URSS". Critiquen aspectes
polítics, mancaments a la
libertat o repressions però
consideren que es tracta
d'accidents que no .alteren
les conquestes fonamen-
tals, és a dir, les estructures
econòmiques i socials.

Aquesta mena de reac-
cions han fet dir a la pres-
tigiosa comunista disident
italiana i actualment mem-
bre del parlament europeu,
Maria Antoinette Machio-
chi, que tots els comunistes
— euros o no —"parlen de
la URSS com una país so-
cialista i que les divergèn-
cies no contradiuen mai la
lògica de ferro de l'Església,
la vertadera, la única po-
tent, la de Moscou. La
URSS encarna, a desgrat
d'errors de camí, la fatali-
tat de l'esdevenidor de la
humanitat."

La pedra de toc per com-
prendre, doncs, l'evolució
dels P.C. resideix en la seva
actitud envers les estructu-
res econòmiques i socials
de la URSS i no solament
en les apreciacions políti-
ques. Políticament, el rè-
gim de partit únic és criti-
cat pels P.C. d'Europa Oc-
cidental, però els justifi-
quen, o l'expliquen, per les
"peculiaritats" de l'antiga
Risia i de les condicions en
que s'ha desenvolupat la
revolució d'octubre de 1917.
Raonen com si el règim
actual tingués quelcom a
veure amb els projectes
inicials dels que fomenta-
ren i dirigiren, al comença-
ment, l'esmentada revolu-
ció. Consideren com un fet
desgraciat, però circums-
tancial, alguns aspectes re-

pressius del règim, espe-
cialment el sagnant pério-
de estalinià, i el manca-
ment de llibertats elemen-
tals, com les del pluralisme
polític, d'expressió, de crí-
tica o la tant senzilla de po-
der viatjar lliurament a l'es-
tranger. Tot això és, però
afirmen, accidental i té una
importància secundària al
costat de les realitzacions
econòmiques i socials del
règim. El balanç, afirmen,
és doncs "globalment posi-
tiu".

Deixant de banda l'espa-
ciós raonament que consis-
teix en separar llibertats i
economia —quan el socia-
lisme és un tot— convin-
dria examinar amb més de-
tall la marxa de l'economia
soviètica ara que, justa-
ment, travessa també una
forta crisi, reconeguda pels
màxims dirigents del país.
Caldria analitzar amb més
cura aquest aspecte de la
URSS, tractat sovint amb
poca objectivitat, per com-
prendre que la crisi econò-
mica no és pròpia exclusi-
vament del sistema capita-
lista sinó que afecta també
als països regits per una
economia centralitzada
d'Estat, com són els soviè-
tics. El "balanç globalment
positiu" ha rebut una altra
trompada seriosa.

Però el que interessa
senyalar aquí ara és que la
possibilitat de construir
una nova esquerra a Euro-
pa occidental dependrà, en
gran part, de l'apreciació
que els eurocomunistes tin-
guin també del règim eco-
nòmic i social dels països
de l'Est i no solament del
seu funcionament polític.
Es el que pensen nombro-
sos socialistes de tots els
matissos.

C. ROSA
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Parlamentarios en Bruselas

POR LA COOPERACIÓN Y SEGURIDAD
EN EUROPA

Durante la semana del 11 al 18 de mayo, una
representación parlamentaria española —en la
que figuraban dos socialistas: el senador por
Huesca, Fernando Baeza y yo mismo— ha parti-
cipado, en Bruselas, en los trabajos de la IV Con-
ferencia de la Unión Interparlamentaria sobre la
Cooperación y la Seguridad europeas.

Circunstancias muy par-
ticulares proporcionaban un
especial interés a esta reu-
nión de miembros de todos
los Parlamentos o Asambleas
legislativas de Europa, más
de los Estados Unidos y Ca-
nadá. Por primera vez desde
los graves acontecimientos
en Irán y Afganistán espe-
cialmente, el Este y el Oeste
se sentaban unos al lado de
otros e iban o bien a en-
frentarse claramente o a
tratar de dialogar aunque
fuera sin ocultar las diver-
gencias. Al mismo tiempo
que esta reunión se llevaba
a cabo, en la misma Bruselas
tenía su sesión la organiza-
ción militar occidental —la
Nato— y en Varsòvia su
homologa del Este. Por si
esto no fuera poco, en la
perspectiva de menos de
medio año, se iba a tantear
por vez primera cuáles eran
las posiciones respecto de
la celebración o no de la
llamada Conferencia de Ma-
drid en la que los mismos
países reunidos tendrán que
hacer un balance de los
resultados de la reunión
y acuerdos de Helsinki de
hace cinco años y las posi-
bilidades de seguir traba-
jando en favor de la disten-
sión, de la cooperación y de
los derechos humanos en
este pequeño pero crucial
continente que es Europa.

Con todos estos conflictos
que han deteriorado grave-
mente la situación inter-
nacional y con una carrera
de armamentos que es una
de sus consecuencias, era

natural la expectación. Ex-
pectación que no se centraba
en la posibilidad de espec-
taculares y operativos acuer-
dos — impropios, por otra
parte, de una reunión de
parlamentarios y no de go-
biernos—sino en la detec-
tación de un clima y de
algunos atisbos orientado-
res. En realidad, la política
internacional contemporánea
es tan compleja que difí-
cilmente se juega a cara o
cruz en un encuentro deter-
minado, sino que, poco a
poco, paso a paso, se van

marcando posiciones, se ini-
cian caminos, se establecen
contactos que ulteriormente
pueden dar resultados.

Un balance de urgencia
de la reunión de Bruselas
daría cuenta, por una parte,
del interés del bloque sovié-
tico por reanudar un diálogo
fuertemente deteriorado por
la intervención armada en
Afganistán y un mutismo
casi total estadounidense
a la espera de otras reunio-
nes — la Muskie y Gromiko,
entre otras — . En torno a
estos dos grandes protago-
nistas, habría que señalar
una posición europea, oc-
cidental pero a la que se
agregarían básicamente Yu-
goslavia y Rumania, por
tratar de entrever puntos
de contacto y acuerdos para

evitar rupturas frontales, y
una posición francesa de
hacer la guerra por su cuenta
y mantener un protagonismo
del que luego ha sido buena
muestra la entrevista de
Gircard con Brezhev.

En este complicado es-
cenario se desarrollaron las
sesiones que desembocaron
en unos textos que alcan-
zaron la unanimidad que es
propia de los trabajos de las
reuniones de la Unión In-
terparlamentaria. Desde el
punto de vista de la dele-
gación española es impor-
tante señalar la importancia
que se consiguió incorporar
a los textos de la Conferen-
cia de jefes de gobierno a
celebrar en el otoño en
Madrid, así como el que se
pusiera de relieve la impor-

•La cuestión de Afganistán, en
Madrid.

medio de la celebración o no de la Conferencia de Seguridad en
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lancia de la zona del Medi-
.terràneo en todo cuanto se
refiere a la seguridad en
Europa.

A pesar de las graves
preocupaciones internas, y
las españolas lo son de
modo muy particular por el
vacío político que ha ido
creando el desgobierno de
la UCD, las cuestiones in-
ternacionales han de me-
recer —y merecen desde
luego a los socialistas —
atención particular porque
nada está lejos de nosotros.
Temas como la energía, la
cooperación económica y
ios armamentos tienen re-
percusiones muy directas
en la vida nacional y son
imposibles de resolver a
escala estrictamente de un
solo país.

josep VERDE i ALDEA
Miembro de la Comisión

de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados

La Carmela Garcia Mo-
reno es un diputada de
la UCD que en general
es considerada per la
classe política masculina
de Madrid com una: "se-
ñora buena". Ella sol
cuidar l'aspecte i deleita
a la concurrència amb
un desfile de models
d'allò més "chic". Sobre
el seu vestuari de sedes
i gases parlàvem un dia
amb la diputada del
PSUC, Eulàlia Vintró, que
per cert sempre porta el
mateix abric de color
gris-perla i em va assegu-
rar que la tal Carmela
no havia repetit mai mo-
del al llarg de la present
legislatura.

Viena /un/o de 7979, limmy Carter y Leonid Breznev se estrecharon la mano por la distensión. Aho
ra, las cosas han cambiado: ¡a política de bloques està en su apogeo.

PEL BROC GROS

Abrics, diputades, i pensions
Però hem tret el tema

de la Carmela per expli-
car que, durant el trans-
curs d'una reunió de la
Ponència que treballa
sobre la proposició de
llei d'Igualtat de la dona
treballadora en las pres-
tacions de la Seguretat
Social, es va produir un
curiós diàleg entre la di-
putada ucedera i la con-
vergent María Rubíes.

Discutien entre elles, i
la Garcia Moreno recor-
dava a la Rúbies que
havien quedat que en
cas de mort de la dona
treballadora també el seu
vidu reberia la pensió de
viduïtat, però únicament
si aquest no rebia una

altra pensió. Davant de
la oposició socialista de
que això fos així, tant pel
que suposava de discri-
minació envers al cas a
la inversa, com perquè
aquesta proposta única-
ment pot ésser possible
quan amb una sola pen-
sió es pugui viure digna-
ment, la diputada de Llei-
da també deia que no.
I s'excusava argumen-
tant que el parlat entre
elles no havia arribat a
ser un acord perquè havia
quedat en fer consultes i
no havien tornat a parlar.

Així que, dins de la
dinàmica de la discusió,-
la catalana li va dir: "en
honor de la verdad tú has

fallado porque no me
dijiste nada, tal y como
quedamos". Al que l'al-
tre va respondre: "bue-
no, pero en honor a la
verdad María, en aquel
momento ya sabes tú los
contactos que había entre
nosotros y vosotros' y
todo lo que estábamos
discutiendo..." I arribat
en aquest punt a callar
gràcies a la pressió de la
ma de la diputada Rúbies
sobre el tornajat braç de
la Garcia Moreno.

Ja ho diuen, ja, "Cata-
lunya no pot ser una su-
cursal..."

Anita LOOK

L'Opinió Socialista/2' Quinzena de Maig 1980



-Catalunya

El "Decret Pujol", primer acte del nou titular

LA GENERALITAT JA TE PRESIDENT
I CONSELL EXECUTIU ESTATUTARIS

La Generalitat de Catalunya, la màxima insti-
tució civil del país, ja té el seu President i, amb
ell, el Consell Executiu estatutari, el Govern autò-
nom català que comença a exercir les atribu-
cions que li confereix la llei.

Jordi Pujol, cap de llista
de la coalició Convergèn-
cia i Unió, assumí el càrrec
de President de la Genera-
litat el passat dia 8, com a
expressió d'un Parlament
que l'elegí. Al dia següent,
el divendres 9, es consti-
tuïa el Consell Executiu.
Dotze consellers configu-
ren la responsabilitat de
sengles departaments.

L'acte d'investidura del
nou President va tenir lloc,
com és conegut, al Saló de
Sant Jordi de la Generalitat,
i tampoc val aquí fer es-
ment de la llarga llista de
convidats que assistiren a
l'acte. Pot ser unes mil per-
sones omplien el Saló,

el claustre gòtic, i el Pati
dels Tarongers. Per majoria
guanyava la militància
"convergentunionista". La
cerimònia començà amb
un cert retard. Quasi to-
thom estava pendent del
President sortint, delegat
del Govern de Madrid i
convocant de l'acte, i del
que podria dir referent a
l'entrant. Les seves parau-
les varen ressonar per dins
el Saló de Sant Jordi en mig
de bastant de silenci, mal-
grat els flashs dels fotògrafs
i la calor que provocau en
els focus de RTVE-Diferit.

De gran alivi per als se-
guidors de Pujol, i per a ell
mateix, fou l'expressió de

Jordi Pujol, President estatutari de Catalunya, malgrat Que el
medalló s'hi resistí: Taradellas i Cecilio Valverde (president del
benatj intenten cordar-lo.

Josep Tarradellas: "Visca el
nou President de la Gene-
ralitat!", quan aquest li
prengué el jurament al nou
President. Aquest no pogué
amagar un somriure de sa-
tisfacció de sota nas en
sentir l'exclamació del seu
predecessor.

L'esquerra no aplaudí

Tothom aplaudí la inves-
tidura de Jordi Pujol, menys
l'esquerra. Socialistas i co-
munistes sols tingueren
una petita intervenció pro-
tocolaria en honor al cà-
rrec que el dirigent conver-
gent representava. Pel dis-
curs, això no obstant, ni un
d'aplaudiment car l'oposi-
ció no pot estar d'acord
amb el corresponent Go-
vern, encara que sí amb la
institució.

Els que sí aplaudiren fo-

verde, el ministre d'Admi-
nistració Territorial, els
quatre governadors civils,
els quatre presidents de les
diputacions (menys el de la
de Barcelona, en Francesc
Martí), el Capità General,
Pascual Calmés, el dirigent
ucedeo, Rodoldo Martín
Villa, el demòcrata-cristià
Ruis Giménez, els Garri-
gues Walker, els diputats i
"diputados" de CiU, Cen-
tristes i Esquerra Republi-
cana, un llarg excètera més
que ja donaren els diaris.
Naturalment, els convidats
no catalans no s'enteraren
del que hom deia als dis-
cursos, entre ells Alejandro
Rojas Marcos, encara que
alguns privilegiats tenien
una còpia dé les oratòries
traduïdes al castellà.

Tarradellas: La unitat

El crit de Tarradellas: "Visca el nou President!" feu obrir una
rialla d'orella a orella a Pujol.

ren els convidats, el presi-
dent del Senat, Cecilio Val-
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-Catalunya-

De esquerra a dreta: Pascual Calmés, a l'expectativa, CecHio Valverde no s'adara. Pujol parla, Jarradellas amb les ievei co;>ex
Pérez Llorca aborrii de no entendre el català, Heribert Barrera, absent.

president del Govern i del
Rei, manifestà que aquell
era "un dia important per a
Catalunya, perquè significa
que ha assolit una nova eta-
pa de consolidació de les
institucions catalanes i, per
tant, és una victòria del
nostre poble". També, l'ex-
president de la Generalitat;
reiterà els seus conceptes
de "govern d'unitat": ''si
l'amor a la llibertat i al pac-
te han permès al nostre po-
ble sobreviure i triomfar
davant de tot tipus d'adver-
sitats, aquesta unitat que
hem defès — assenyalà —
durant dos anys i mig el
Consell Executiu de la Ge
neralitat i llur president, ha
donat i espero que donarà
el dia de demà venturosos
resultats".

Fe, esperança i sacrificis

Tot seguit, el President
entrant es dirigí als pre-
sents en termes de discurs
d' "home de bé". Jordi Pu-
jol demanà reiteradament
"fe i esperança": per a la
seva gestió, per al futur,
per a solucionar l'atur...poc
li faltà per demanar "cari-
tat". Entre d'altres coses di-

gué: "No en sortirem enda-
vant, no reforçarem la nos-
tra capacitat de convivèn-
cia, no farem un país ben
estructurat i progressiu, no
farem tampoc les positives
aportacions que tota Es-
panya espera de nosaltres,
no farem res d'això si no es-
timem profundament Cata-
lunya i si no estem animats
d'una ferma voluntat de
ser".

Un discurs del "tot per la
pàtria", cridant a l'esforç
col·lectiu, d'obrers i burge-
sia, reconaixent en ell la
desigualtat social, però do-
nant a entendre que ha
d'ésser ajornat el treball ni-
vellador del desclassament
en espera de sortir-ne de la
crisi. Una crisi en la que el
poble treballador n'és el
més afectat, el qui pateix
l'atur, el qui pateix l'insufi-
ciència dels salaris i de la
prestació mèdica. Tot això
segons el President Pujol
pot esperar, cal tenir fe i
esperança. Mentre, cal sal-
var "el país" (en paraules
seves) o l'economia de la
classe dominant.

Malament ha començat

llur gestió el nou President
de la Generalitat. El discurs
escoltat al Palau de Sant
Jordi semblava el mateix
que , de tant en tant, també
sentim a la "TVE- de les
FET i de les JONS" per bo-
ca del president de Govern,
Adolfo Suárez. A part, la

petita guerra tinguda lloc
entre Tarradellas i Pujol,
alhora de pendre possessió
aquest últim de la qual co-
sa ja en parlàrem al darrer
número). I l'enfrontament
amb els funcionaris que la
Generalitat provisional ha-
via contractat.

Pujol: "fe i esperança", la demagògia de la dreta.
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Pujol no "sap fer"

Per al President Pujol,
massa "tarradellistes" li
semblen els funcionaris,
millor dit: el personal con-
tractat de la Generalitat.
Amb un treballador de l'ad-
ministració pública, que es
deu al poble (que per això
és públic), no se li pot de-
manar fe de militància o
adscripció al superior, tal
com ha succeït.

El President Pujol pateix
d'una manca de "saber fer"
bastant notable: l'anarquia
regnant el dia de la seva in-
vestidura o la que va tenir
lloc el dia del nomenament
dels nous consellers n'és un
clar exponent. Pot ser enca-
ra es novell i el protocol li
ve ample.

D'altra banda, una altra
cosa cal tenir en compte i
que ha aixecat polseguera:
el decret que sobre el tras-
pàs de competències de les
Diputacions a la Generali-

•tat va emetre el passat dia
15.

El cop de mà

Aquell decret fou donat
a conèixer en roda de prem-
sa pel conseller de Gover-
nació, Joan Vidal i Gayola,
dotze hores abans de que
f"esquerra (socialistes i co-
munistes) presentés una
moció al Ple de la Diputa-
ció per tal de demanar un
pronunciament d'aquest en
favor del desmantellament
de les Diputacions, passant
tots els seus serveis a la Ge-
neralitat, amb l'endega-
ment dels seus Serveis Te-
rritorials i dels Consells In-
tercomarcals (com a ges-
tors immediats dels serveis
de la Generalitat), i dema-
nant al Parlament de Cata-
lunya la redacció d'una llei
(provisional, a l'espera de
la Llei d'Administració Lo-
cal) per a que tot això es
pogués fer afectiu.

Jordi Conill, vicepres'ident primer de ¡a Diputació(PSUC), Francesc Martí, president(PSC).
El secretari, Ezquerda, llegeix la moció de l'esquerra. (Fotos: Tomi Sòcies)

Convergència, natural-
ment, no va voler perdre el
carro de la comarcalitza-
ció de Catalunya i, de ma-
nera precipitada endegà el
"Decret Pujol" i l'adhesió a
la proposta de l'esquerra.
El cop de mà del President
de la Generalitat fa esment,
tal com ja ha reflectit la
premsa, als acords que el
seu dia prengué la corpora-
ció provincial barcelonina
sota la presidència de Ta-
rradellas. Les altres diputa-
cions, dominades per CiU i
CC-UCD no s'hi volgueren
adherir aleshores, pel que
el President Tarradellas
congelà l'adhesió de la Di-
putació de Barcelona en
espera de que les altres
també ho fessin, o de que
el Parlament de Catarunya
i la posta en marxa de l'Es-
tatut hi poguessin donar
una solució jurídica.

El President Pujol feu un
acte de pur oportunisme,
amb tant poc contingut i
base jurídica que si el Go-
vern de Madrid volgués ho
podria desautoritzar, cosa
que és poc probable que

passi, ja que la dreta, sigui
autonomista to centralista,
es protegeix entre si. Si arri-
bés a haver-hi un enfronta-

ment institucional els so-
cialistes defensarien, com
sempre les institucions del
poble català.

Xavier B i gata (CiU) s'hi adherí
a /a moció de socialistes i
comunistes.

Antoni Dalmau, portaveu
socialista a la Diputació
barcelonina.
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Reunió del Consell Nacional del PSC (PSC - PSOE)

LAGESTIÒDEL'EXECUTIVA,ENDAVANT
El Consell Nacio-

nal del PSC (PSC-
PSOE), per quatre
vots a favor, sis en
contra i setanta abs-
tencions considerà
insuficient a la seva
reunió del passat dia
11 l'informe de ges-
tió presentat per la
Comissió Executiva
Nacional.

Després del correspo-
nent debat, hom decidí per
cinquanta vots a favor, un
en conra i nou abstencions,
donar mandat a la CE N per-
què completés l'informe
abans de la seva presenta-
ció al proper Congrés del
partit.

Cal assenyalar que aquest
rebuig de l'informe de la
CEN no equival a un no
acceptament de la gestió,
sinó solament en la presen-
tació. Hom li trobà un man-
cament d'anàlisi i massa
cronologia de fets. També
cal recordar que l'informe
de la CEN engloba el pério-
de des del juliol de 1978
(del Congrés de la Unitat
Socialista). Aquesta postu-
ra de rebuig a l'informe de
la gestió fou mal interpre-
tat per la CEN que hagué
de presentar la seva dimi-
ssió. Això, no obstant, ex-
pressat posteriorment el
matís de la crítica del Con-
sell Nacional, aquesta tornà
a assumir els seus càrrecs
en clar exemple de transpa-
rència i honestedat demo-
cràtiques.

Passat aquest capítol de
l'informe, i ja que el Con-
sell havia de tractar de ma-
nera especial la preparació
del I Congrés, un altre
punt va ésser debatut per
l'organisme de màxima di-
recció del Partit entre con-
gresos: la representació a fa
magna assemblea dels dies
4, 5 i 6 de juliol.

El Consell Nacional. A la Mesa: Isidre Molas, ¡aume Casanovas, loan Reventós i Carlos Cigarrán.

Al si del Consell Nacio-
nal hi havien dues postures
oposades, encara que, a la
fi, no resultaren contradic-
tòries: una representació
per delegats o bé per dele-
gacions. Per ample majoria
sortí escollida aquesta da-
rrera fórmula, encara que
contemplant aspectes de la
primera opció.

La fórmula serà que, a
partir de cada agrupació,
hom escullirá els seus re-
presentants al Congrés en
la proporció de un delegat
per cada quinze militants.
I, dins el Congrés, e! funcio-
nament serà el següent: el
delegat participarà en el sí
de les comissions i votant
a nivell personal, però al
plenari els vots aniran per

delegacions d'agrupacions.
Es a dir, cada agrupació
tindrà un sol portaveu i el
seu vot valdrà per tants mi-
litants com la totalitat de
la delegació representin.
En definitiva, és una fórmu-
la molt semblanta a l'em-
prada pel PSOE al Congrés
Federal.

D'altra banda, cal consi-
derar dos aspectes més
d'aquell Consell: el nome-
nament de Joan Comas i
Basagañas com a nou se-
cretari de Política Munici-
pal i Comarcal, i una decla-
ració en favor del desar-
mament.

Joan Comas ha estat fins
ara vocal de Política Muni-
cipal i, amb el pas de Ignasi

Urenda a la vice-presidèn-
cia de l'Entitat Metropoli-
tana de Barcelona, aquell
l'ha substituït en el càrrec.

Finalment, en relació a
la situació política interna-
cional, el Consell Nacional
decidí de fer pública la se-
güent declaració: "davant
els perills creixents d'un
nou clima de guerra freda
en el pla de les relacions i
de la política mundial, el
Consell Nacional del PSC
acorda donar suport a la
campanya que contra el
rearmament, i la política
de blocs militars organitza,
a nivell mundial, la Federa-
ció d'Associacions per les
Nacions Unides tot al llarg
de les setmanes provinents".
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Donar contingut polític a l'autonomia

ELS SOCIALISTES I LA POLITICA
DE TRANSFERENCIES

Des de l'entrada en vigor de l'Estatut i la cons-
titució del Parlament i del Govern de Catalunya,
la Generalitat té jurídicament reconeguts un
nombre important de poders o competències
legislatives y executives. D'antuvi cal desfer un
malentès que trobem sovint en els medis polítics
i jurídics: no són els Decrets de transferències els
qui atorguen els poders a la Generalitat, sinó
l'Estatut d'Autonomia. A hores d'ara la Genera-
litat ja és el titular dels poders estatutaris, encara
que l'exercici efectiu de les competències admi-
nistratives resta condicionat a la transferència
futura del servei, és a dir, dels recursos financers
materials i de personal actualment emprats per
l'Estat per a l'exercici de la competència de què
es tracti.

Les posicions polítiques
de partida, i com a conse-
qüències que se'n desprenen,
són: que els poders legisla-
tius de la Generalitat són ja
exercibles (com, contradic-
tòriament en la seva primera
intervenció, va haver de re-
conèixer,'a instància socia-
lista, l'actual President a la
Generalitat durant el debat
d'investidura), sense neces-
sitat d'esperar les transfe-
rències corresponents, i sense
perjudici de la natural pru-
dència en llur exercici.

Que cal revisar d'imme-
diat les transferències rea-
litzades durant el període
provisional i exigir-ne tan-
mateix l'adaptació o eixam-
plament d'acord amb l'es-
tablert per l'Estatut. S'arro-
doniran així els guanys acon-
seguits en el període provi-
sional, dotant a la Generalitat
d'una base sòlida per al des-
plegament de polítiques i
lleis sectorials, al voltant
de les quals aniran clarifi-
cant-se els projectes polítics
avui presents al nostre poble.
No hi ha, doncs, cap justi-
ficació, per a l'ajornament
a dos anys de les lleis i les
polítiques sectorials. Els
greus problemes dels tre-

balladors ja ho demanen i
l'obra del període provisio-
nal ho permet.

I, finalment, que, àdhuc
abans de la transferència,
com que el titular de la
competència és ja la Gene-
ralitat, els Diputats i el Go-
vern de Catalunya tenen el
deure d'interessar-se per la
marxa dels serveis estatals
que hauran de ser transfe-
rits, i el Govern central el
deure corresponent de fa-
cilitat les necessàries infor-
macions i formular o evacuar
les oportunes consultes. Les
raons polítiques d'aquesta
posició són òbvies. Les raons
jurídiques també hi són i és
que sobre els serveis encara
no transferits hi ha com una
mena de co-titularitat entre
la Generalitat i l'Estat, sense
perjudici de l'exclusiva res-
ponsabilitat d'aquest pe/ llur
execució.

Política unitàra de
transferències

Per els socialistes la re-
construcció nacional de Ca-
talunya exigeix de la unitat,
exigeix del Govern i exigeix
de l'Oposició. Cap força
PO,.. pot inhibir-se de

loan Prats: hi han raons jurídiques per a les transferències.

l'esforç de reconstrucció
nacional, i el lloc polític
geomètric de retrobament
d'aquest esforç unitari no
pot ser més que el Parla-
ment. Es al Parlament on les
forces polítiques catalanes,
des de les exigències del
contingut social del propi
projecte nacional, però sense
miopies partidistes, han
d'arribar als acords polítics
unitaris tant per a la cons-
trucció de les institucions
polítiques com per a la pro-
ducció de les transferències
que els han de donar la carn
i la sang.

La reconstrucció nacional
exegeix també el revifament
de l'esperit i la vida demo-
cràtica del nostre poble, que
ja en té prou de confusions
innecessàries i demana que
es retorni el nom de cada
cosa. Exegeix, en definitiva,
d'un Govern que governi
amb la lògica del seu pro-
grama i dels sectors socials
que li han donat suport, i
d'una Oposició que, des de
la pròpia lògica social i de
programa, s'oposi veritable-
ment i lleialment, és a dir,

a la manera anglesa, amb
la lleialtat que tots devem,
no al Govern, sinó a Cata-
lunya i a les institucions que
la representen.

I és precisament aquesta
voluntat d'arribar, des de
les posicions pròpies, a les
necessàries coincidències par-
lamentàries en matèria ins-
titucional, junt amb el joc
polític, veritable i lleial, del
Govern i l'Oposició, l'únic
camí per a reconstruir, de-
mocràticament i sense cap
confusió, el poder polític
de Catalunya.

L'impuls polític
del Parlament

Aquest pensament gene-
ral, portat al tema de les
transferències estatals es
concreta amb la constitució
d'una Comissió Parlamen-
tària per a l'impuls i el
control polític de l'actuació
del Govern en aquest camp.
Un element dels més pro-
gressius del nostre Estatut
d'Autonomia rau, precisa-
ment, en atorgar al Parla-
ment la funció d'impuls
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Catalunya

L'avenç al paternalisme comarcaliste de la dreta

LA DISSOLUCIÓ DE LES DIPUTACIONS
El Grup Socialista del Parlament de Catalunya

el passat dia 13 presenta una proposició de llei
per a "la transferència urgent i plena a la Gene-
ralitat de Catalunya de les quatre diputacions
provincials". Posteriorment, el dia 16, la Diputa-
ció barcelonina aprovaria una moció de l'esque-
rra (PSC i PSUC) per a que aquella corporació
demanés al Parlament una llei en els termes abans
expressats.

ELS SOCIALISTES I
LA POLITICA DE
TRANSFERÈNCIES

polític, és a dir, demanar
un marc de directrius polí-
tiques generals vinculants
de l'acció governativa en
un sector determinant. En
aquesta lògica, els socialis-
tes volem arribar a una coin-
cidència unitària en el marc
de la Comissió Parlamen-
tària de Transferències, a fi
i efecte que els represen-
tants del Govern de Cata-
lunya en la nova Comissió
Mixta parlin amb tota la
força de la unitat i amb tota
la responsabilitat del Go-
vern.

El procés d< -ansferències
planteja, en t-iecte, qües-
tions de de micio política,
qüestions de gestió política
i complexes qüestions tèc-
niques. Són les primeres les
que hem de resoldre unità-
riament en el marc de la
corresponent Comissió Par-
lamentària. D'aquesta ma-
nera, el Govern, responsable
de la gestió política, podrà
relacionar-se amb el Govern
central amb veu unitària i
no en nom tan .sols de la
força política que repre-
senta. Es facilita també així
la necessària connexió en-
tre la Comissió Mixta i les
diferents Conselleries, les
quals són, com l'experiència
demostra, les que acaben
portant el pes de cada trans-
ferència específica.

Aquesta combinació de
la unitat política en el Par-
lament, la correspondència
perfecta entre el Govern,
les Conselleries i els Vocals
catalans de la Comissió Mix-
ta, i el més ampli i total
suport tècnic al qual tots
quedem obligats, sembla
ser la garantia millor de
reeixir .en una qüestió greu,
d'interès general i en la qual
cadascú ha de fer el paper
que li pertoca.

Joan PRATS i CATALÀ
Diputat al Parlament

de Catalunya Dimarts, i tretze, comança la campanya socialista per al desmantellament de les Diputacions.

Aquest cop, l'esquerra ca-
talana amb els socialistes
pel davant s'han avançat a
les maniobres de la dreta.

CiU no ha tingut temps
d'encarpçalar una campanya
"paternal-comarcalista" des
de les Diputacions. Al dia
següent de la presentació
de la proposició de llei socia-
lista als mitjans de comuni-
cació, convergents i cen-
tristes s'expressaven en-
termes de nerviosisme, i in-
clus contradient el que da-
rrarament havien expressat.

Cal recordar que la pro-
posició de llei ho és en
termes de traspassar la titu-
laritat i la gestió dels seveis
que actualment posseixen
les Diputacions. Doncs bé,
si en un principi CiU i CC-
UCD sols volien la trans-
ferència de la titularitat dels
serveis, deixant la gestió en

mans de les corporacions
provincials, després de l'ac-
ció socialista a la dreta li
faltà temps per adherir-s'hi.
Que la Generalitat mantin-
gui sols la titularitat dels
serveis equival a dir que les
Diputacions continuarien te-
nint un contingut com el
que ara tenen. Però si, a
més a més, hom li treu la
capacitat de gestió a elles,
les corporacions provincials
quedarien buides, pràctica-
ment dissoltes. I això es pot
fer ara, perquè l'Estatut ho
permet.

Propocició socialista de
llei de transferència URGENT
i PLENA a la Generalitat de
Catalunya de les quatre Di-
putacions provincials.

1. Transferència urgent i ple-
na no sols de la titularitat,
sinó també de gestió de les

competències de les quatre
Diputacions, per tal d'acon-
seguir la seva desaparició
pràctica.

2. Integració de les compe-
tències transferides en la
Generalitat, que organitzarà
per a la seva gestió els co-
rresponents Serveis Territo-
rials, en el camí de la neces-
sària desconcentració i ra-
cionalització administrativa.

3. Constitució transitòria fins
a la Llei de Divisió Territo-
rial i la Llei de Govern Local
de Catalunya de Consells
Intercomarcals.
4. Aquests Consells es com-
posaran per Regidors de
cadascuna de les comar-
ques històriques, garantint
la presència de totes elles
sobre la base d'una repre-
sentació proporcional.

5. Les funcions dels Consells
Intercomarcals seran: 1) Pro-
gramació territorial de les
obres, inversions i serveis
d'interès local i comarcal;
2) Iniciativa, estudi i pro-
posta d'actuacions d'interès
local i comarcal; 3) Funcions
consultives de la Generali-
tat en l'exercici de les com-
petències d'interès nacional
amb repercusió directa sobre
la vida local i comarcal.
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A Barcelona continua el Pacte

REMODELACIÓ DEL CONSISTORI
S'ha complert ja

un any de la signatu-
ra dels "Pactes de
Progrés" en els di-
versos ajuntaments
catalans. Alguns
d'aquests pactes
s'han trencat, no
han pogut resistir les
contradiccions in-
ternes de determi-
nats grups polítics o
han estat víctimes
d'enfrontaments en-
tre diferents mane-
res d'entendre el
que vol dir governar
un municipi.
Com anteriorment a Tia-

na, Terrassa, Vilassar, Mo-
llet... ara els acords s'han
trencat en el consistori de
Mataró. En una nota feta
pública el dia 12 d'aquest
mateix mes, el Grup Muni-
cipal Socialista d'aquesta
població del Maresme ma-
nifestava, entre altres co-
ses, el següent: "El Grup
Municipal Socialista de
l'Ajuntament de Mataró
comunica a l'opinió públi-
ca que en el dia d'avui, 12
de maig del 1980, hem co-
municat als regidors del
Grup Municipal Comunista
que donàvem per trencats
els acords que hi havien es-
tablerts entre ambdós grups,
pel Govern municipal de la
nostra ciutat. La causa
d'aquesta decissió dels so-
cialistes rau en l'actitut glo-
bal que va pendre el Grup
Comunista en el Ple Ordi-
nari del passat dia 8 de
maig, que considerem que
no s'avé amb el que implica
pertànyer a un Govern, si-
nó que és una actitut prò-
pia d'oposició.

Considerem que si el
Grup Municipal Comunista
té motius per no estar d'a-
cord amb el funcionament

del pacte de govern muni-
cipal, posar de manifest
aquest desacord pot fer-se
de moltes diverses mane-
res, però fer-ho d'una for-
ma pública, directament en
el Ple, considerem repre-
senta ja per la seva part
una manifestació d'una im-
plícita voluntat de trenca-
ment que no podem deixar
passar per alt.

Acords en perill

L'exemple de Mataró
presenta alguna d'aquestes
contradiccions en,que han
caigut, més d'una vegada,
tant els comunistes com els
convergents a l'hora de
participar en un govern co-
rresponsable de la vida mu-
nicipal.

A Barcelona, la primera
setmana d'aquest més, es
van viure, també, hores de
greu perill per a la conti-
nuïtat del pacte signat a
l'Ajuntament entre el PSC,
el PSUC, Convergència i
Unió i l'Esquerra Republi-
cana.

La remodelació del carti-
pàs municipal i les repercu-
sions del problema del
transport públic van estar a
punt de produir aquest
trencament.

Finalment, però, s'arriba-
va al Ple del dia 9, en el
qual després de llargues
negociacions entre els di-
versos grups, s'aprobaven
una sèrie de canvis dins
l'equip de govern i s'acor-
dava per damunt dejes di-
ferències, continuar el
"Pacte de Progrés", tenint
en compte els interessos
generals de la ciutat.

Canvis en el cartipàs

Segons va manifestar, en
el decurs del Ple, el primer
tinent d'alcalde Pasqual
Maragall, convenia fer un

"El pacte de progrés, necessari i viable per a Barcelona"

reajust de l'equip de go-
vern, sempre dins l'equili-
bri del pacte, que permetés
treure el màxim profit, del
funcionament municipal.
Maragall va dir també, que
era necessari dur a terme
una reflexió política comu-
na o bilateral entre els dife-
rents partits del Pacte, que
és imprescindible que en
tot moment hi hagi debat,
que el Pacte de Progrés és
viable i necessari a Barce-
lona i que cal dur-lo amb
corresponsabilitat global.

El tinent d'alcalde socia-
lista va finalitzar dient que
hi ha una cosa molt clara
que ens aplega als dife-
rents grups polítics amb
responsabilitat dins l'Ajun-
tament: La constatació de
que el Govern de Madrid és
un clar enemic dels consis-
toris.

Parlant ja de la reforma
concreta del cartipàs muni-
cipal, cal donar compte de
la creació de l'Oficina de
Coordinació Urbanística
dins de l'àrea d'Urbanisme,
la creació d'una nova àrea,
la 17, que aplegui totes les
competències en matèria
esportiva, el traspàs del so-
cialista Raimon Martínez
Fraile a la presidència de

l'àrea d'ensenyament i la
del republicà Frederic
Rahola a les empreses mu-
nicipal.

Variacions a transports

El capítol més important
de la remodelació va ser,
però, el de Fes empreses de
transports, que han quedat
sota la presidència de la re-
gidora del nostre partit,
Mercé Sala, amb una vice-
presidència 1a per al comu-
nista Justiniano Martínez i
una 2a per al també socia-
lista, Cèsar López Vera.

Cal esmentar finalment
la dimissió de Gonzalo
Crespo com a regidor del
districte IX que, subdividit
entre Nord i Sud, tindrà
com a responsables a Pau
Cernuda i Germà Vidal, res-
pectivament. La Francesca
Masgoret ha estat nomena-
da president del Consell
del Districte Ve. l'Enric
Truno del Districte VII, en
Lluís Reverter, conseller de
l'Empresa Municipal Asse-
guradora de Serveis i Pres-
tacions, i en Pau Cernuda,
de "Transports de Barcelo-
na" i "Ferrocarril Metropo-
lità de Barcelona".
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Municipal

jornades municipals sòcia I i stes

Nombrosos alcaldes i regidors del partit, els
secretaris de política municipal de les diferents
federacions i agrupacions, així com molts mili-
tants que treballen d'alguna manera dins la pro-
blemàtica municipal, es van reunir els propassats
3 i 4 de Maig al Palau de Congresos de Montjuïc,
per tal de fer un balanç del primer any de gestió
socialista en els Ajuntaments Democràtics i per
tractar del rellançament de la nostra política
municipal.

Aquestes jornades de tre-/£
ball van ser organitzades
per la Secretaria de Política
Municipal i van comptar
amb la intervenció de Joan
Comas, Josep Ignasi Urenda,
Agustí Marina, batlle de Cas-
telldefels, Joan C. Mas, Lluís
Armet, Joan Prats, Rosa M.
Dumenjó, Jordi Parpal, el
president de la Diputació
de Barcelona, Francesc Mar-
tí, els alcaldes d'Hospitalet
i Barcelona, Joan I. Pujana
i Narcís Serra, així com el
nostre primer secretari Joan
Revenios.

Vuit dies abans ja s'havia
analitzat la problemàtica
dels municipis del Baix Llo-
bregat en una trobada a
Cornellà on es va tractar de
l'actuació comarcal, de la
tasca de l'àrea metropoli-
tana, i on es van debatre
ponències sobre Governació,
Sanitat i Serveis Socials,
Cultura, Esports, Joventut,
Urbanisme, Serveis Munici-
pals, Hisenda, Ensenyament,
Agricultura i Treball.

Balanç crític

Sobre ; les jornades de
Barcelona cal dir que es va
fer un balanç no triomfa-
lista del primer any de ges-
tió als Ajuntaments, amb un
esperit crític i analitzant les
nombroses dificultats amb
les que s'han trobat el tre-
ball municipal a l'hora d'en-
degar uns consistoris hipo-
tecats per la mala adminis-
tració franquista, amb unes
hisendes locals gairebé
arruïnades, i amb unes po-

blacions totalment deficità-
ries quant a equipaments
públics i socials.

Es van valorar com a di-
ficultats en l'etapa inicial
dels consistoris, la neces-
sitat de posar en funciona-
ment, a la pràctica, els pactes
signats entre els diferents
partits, i també, la neces-
sitat d'un rodatge per part
dels regidors, la majoria
dels quals no estaven habi-
tuats a una política de go-
vern sinó a una actuació
política de lluita.

Quant a la qüestió de les
hisendes i del pagament
dels deutes adquirits pels
ajuntaments anteriors, es
va valorar l'actuació nego-
ciadora amb el govern de
la UCD, adhesió que ha
topat en tot moment amb
una política obstruccionista
per part de Madrid, que ha
preferit desprestigiar unes
corporacions locals dirigi-
des pels partits d'esquerra,
malgrat la greu situació que
aquesta actitut ha provocat
en els diferents pobles i
ciutats.

Una vegada més s'ha de-
mostrat, al llarg d'Aquest
primer any d'ajuntaments
democràtics, que la UCD
s'oblida dels interessos ge-
nerals dels ciutadans i hi
posa per davant els interessos
partidistes i de classe.

En aquest sentit no s'ha
d'oblidar que abans de les
eleccions municipals, el go-
vern, convençut de que la
UCD les guanyaria, va pro-
metre fer-se càrrec de la li-

quidació dels deutes muni-
cipals i que després no ha
fet altra cosa que posar
trabes i donar llargues al
acompliment d'aquesta pro-
mesa. Això s'ha de tenir
molt en compte quan es jutja
aquesta primera etapa de
l'administració municipal
democràtica i quan es fa la
valoració sobre si la UCD
"cumple o no cumple".

Sanejar les hisendes
Al mateix temps, es van

fixar com a camps d'actua-
ció immediata en els ajunta-
ments: El sanejament de les
hisendes, exigint una major
participació dels municipis
en els pressupostos generals
de l'Estat. Actualment aques-
ta participació és d'un dotze
per cent del total i es va
decidir l'augment del per-
centatge a un vint-i-cinc
per cent. En aquest sentit,

cal recordar que els primers
pressupostos que han estat
aprovats en els ajuntaments
democràtics són, de promitg,
un 40 o un 50% més elevats
que els de l'any passat, la
qual cosa representa una
important millora quantita-
tiva i qualitativa en la pres-
tació de serveis al ciutadà.
Un altre terreny d'actuació
que es va decidir fomentar
al màxim és el de la refor-
ma administrativa i tot el
que es refereix a la política
del funcionariat.

Els socialistes volem po-
tenciar la posta en marxa
i l'estructuració pràctica de
l'Escola d'Administració Pú-
blica de la Generalitat, que
ha de ser la cantera d'un
nou estil de funcionariat.
Es va decidir, també, exigir
una participació dels con-
sistoris, en els òrgans de go-
vern d'aquesta Escola.

JOAN COMAS BASAGAÑAS
Nascut a Terrassa l'any

1936. Casat i amb tres fills.
Es professor marcantil i
agent comercial. A finals
del 74 va ingressar en el
Reagrupament Socialista
i Democràtic de Cata-
lunya, i ha estat membre
dels successius secreta-
riats del PSC (R) com a
secretari d'Organització
i Finances. Va formar

part de la Comissió de
Coordinació en el procés
de la Unitat Socialista.

H estat vocal de Polí-
tica Municipal a l'Exe-
cutiva Nacional del PSC
(PSC-PSOE) i organitzador
de diversos seminaris i
jornades sobre política
municipal socialista. Tam-
bé és diputat al Parla-
ment de Catalunya.

16 L'Opinió Socialista/2' Quinzena de Maig 1980



Municipal

Finalment es va apreciar
la necessitat de continuar
intensament el procés de
descentralització municipal,
així com el foment de la
participació ciutadana, i
d'una politica informativa
clara i transparent, que pre-
senti a les diverses pobla-
cions les realitzacions que
es porten a terme, la tasca
a vegades callada però efi-
caç i, també, tots els pro-
blemes que sorgeixen a cada
moment en el treball dels
consistoris.

Potenciar el poder
comarcal

Sobre la política comar-
cal del PSC, es va posar de
manifest que les linees bà-
siques de l'actuació socia-
lista en la vida municipal
catalana s'han d'orientar fo-
namentalment vers la con-
secució d'una independèn-
cia efectiva dels ajunta-
ments respecte de la Gene-
ralitat, potenciant i institu-
cionalitzant al màxim el
poder comarcal.

En aquesta aspecte, cal
aconseguir que el Parla-
ment català elabori una Nova
Llei de Règim Local, basada
en els municipis i les co-
marques.

Així, Reventós va mani-
festar durant l'acte de cloen-
da, que el govern del ciu-
tadà comença en el seu ni-
vell més immediat, és a dir
el municipi, i per això la
vida municipal té una im-
portància decisiva en la
construcció del nou estat
de les autonomies i en la
institucionalització dp la
vida política catalana.

Joan Reventós va dir més
endavant: "La^nostra expe-
riència d'aquest any, en els
ajuntaments, ens prepara
per éxircir el poder comar-
cal que ha de convertir-se
en un dels eixos bàsics de
la participació del ciutadà
en la vida política cata-
lana."

Es va decidir també, im-
pulsar la creació de l'Asso-

ciació Catalana de Muni-
cipis, que s'integri posteior-
ment dins una Federació
Espanyola de Municipis.

Quant el funcionament
dels Pactes de Progrés sig-
nats en els ajuntaments es
va fer una valoració global-
ment positiva amb algunes
reserves deixant molt clar
que aquests pactes no són
sagrats, que han d'estar sem-
pre al servei del ciutadà i
que s'han de trencar quan
algun dels partits integrants
no vol ser corresponsable

de decisions preses conjun-
tament.

Sobre aquest tema, Joan
Reventós va dir que la ma-
joria dels problemes sorgits
han estat fruit de contradic-
cions dels altres dos partits,
CiU, i el PSUC.

Problemes dels pactes

Així, en un altre moment
de l'acte de cloenda, el nos-
tre primer secretari va dir:
"La dreta ha estat en els
ajuntaments molt insensible
als efectes de la crisi eco-

nòmica sobre la població,
especialment l'atur. Ha de-
mostrat, també, la seva in-
capacitat per escometre la
reforma de l'administració
i una tendència a mantenir
els privilegis i "corrupteles"
habituals. El PSUC, en canvi,
ha estat temptat, contínua-
ment, a exercir el poder mu-
nicipal de forma corpora-
tiva, tractant de defensar
interessos gremials i mino-
ritaris, sense tenir en compte
els interessos generals de les
poblacions."

Albert MUSONS

SERVEIS SOCIALS
¡AJUNTAMENT

Una part important i significativa
del Programa Socialista el consti-
tueix el capítol dedicat a l'organit-
zació i funcionament dels Serveis
Socials. Perquè?

Molt senzill, perquè entre les ac-
cions concretes que els socialistes
impulsem per a fer realitat la justícia
i la so[idaritat, els Serveis Socials
són un esforç dirigit directament a
atendre problemes d'amplis sectors
del poble, i en proporcionar instru-
ments per a superar-los, contribuïm
de forma contundent a fer realitat
la igualtat i la llibertat de l'individu
i en conseqüència de la comunitat.

Aquesta importància que reconeix
el Programa Socialista als Serveis
Socials a Catalunya, no és res més
que l'aplicació a casa nostra del que
tots els altres Partits Socialistes han
fet i fan en els seus respectives paï-
sos.

Arreu, aquesta actuació és carac-
terística dels socialistes perquè, re-
petim-ho, s'adreça à* la solució de pro-
blemes vius entre el poble.

Els Serveis Socials comprenen les
accions que s'organitzen per atendre
problemes sectorials de tanta impor-
tància com és la tercera edat, l'aten-
ció a la familia, l'animació comuni-
tària, la prevenció i tractament de
la delinqüència, drogadictes, dis-
minuits...

Cadascun d'aquests temes afecta
a milers de personas i, per tant, la
seva incidència és d'una importància
vital pel conjunt de la societat.
Així donç, disposar o no d'instru-
ments capaços de resoldre aquests
problemes és el que distingeix una
estructura insolidària, d'una altra
dirigida per socialistes, que ens es-
forcem en acabar l'explotació en
qualsevol de les seves formes.

Com és lògic, el nostre Ajunta-
ment, l'actual Consistori reconeix
aquesta importància potentiant el
Departament de Serveis Socials, el
qual, després d'haver fet balanç de
les necessitats està establint a la
nostra ciutat, de forma descentralit-
zada, la creació de Centres de Ser-
veis Socials on el ciutadà trobarà al
seu abast aquells recursos que pre-
cisa per a resoldre aquelles neces-
sitats. De moment, la previsió és
d'establir-se en tots els districtes,
però el propòsit és crear-se a tots els
barris, atesos per personal capacitat
que doni un tracte humà, solidari.

Així contribuïm a fer el Sociali-
me, que en síntesi, és organitzar la
solidaritat fent-la realitat quotidiana.

FRANCESCA MASGORET
Regidora de l'Ají

d( '
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El mínim respecte a la realitat i a la història ens
deu constatació d'un fet incontrovertible: dins
del Principat de Catalunya existeix una terra que
no és d'arrel catalana, sinó occitana: la Vall d'Aran,
o la Val d'Aran com es diu en aranès, en la llen-
gua gascona que parlen llurs habitants. La unió
de l'Aran a Catalunya no es feu per conquesta;
ben al contrari fou una unió pactada, voluntària,
entre aranesos i catalans.

Aquest especial status,
amb l'existència d'un Con-
sell General de l'Aran amb
especials prerrogatives, va
continuar després en relació
als reis de La Corona de Cas-
tella-Aragó, i va durar cent
anys més enllà de la pèrdua
de les llibertats catalanes
'el 1714.

Mai hi ha hagut dificul-
tats entre l'Aran i Catalunya,
quan ambdues comunitats
han sigut mestresses del seu
destí. Però quan pressiona
la bota del centralisme a
l'Estat espanyol, l'una i l'altra
en pateixen les conseqüèn-
cies. Els darrers decenis de
dictadura n'han estat un
exemple palès: l'Aran ha
perdut la seva personalitat,
enquadrat en la "Provincià
de Lérida"; l'aranès com el
català, han sofert la dura
prova de la incomprensió
o de la persecució.

Un fet cabdal es produeix
els anys quaranta: l'abertura
del Túnel de Viella, que té
consequências polítiques i
socioeconòmiques inqües-
tionables. Acaba amb la
incomunicació hivernal de
la vall amb les valls pirinen-
ques catalanes veïnes, in-
comunicació que potenciava
indirectament la relació amb
les terres de França aigües
avall del Carona, i afavoria
una certa autarquía; i per
altra part obre la porta de
bat a bat al desenvolupa-
ment de la indústria polí-
tica.

Els 3 lustres darrers ens
han dut a l'eclosió d'una
Vall d'Aran diferent: s'ha
pasat d'un país d'economia
agrària i pràcticament d'auto-
consum, a la societat d'avui
amb un sector terciari en
creixement constant, amb
l'aparició dels fenòmens de
l'especulació i del desordre
urbanístic, i amb la caiguda
en picat d'un sector primari
que ha entrat en un procés
de desorientació i d'aban-
donament. El nivell ploba-
cional després d'uns anys
de perillós descens, s'ha
estabilitzat. A aquesta esta-
bilització hi ha contribuït
l'arribada d'un contingent
immigratori.

Aquestes dades generals
sabudes ja pel lector, ens
emmarquen, però, el motiu
central d'aquest escrit: ex-
posar quin és el contingut
programàtic dels Socialistes
catalans respecte del fet
aranès.

Quan Catalunya avança
cap a la seva afirmació, amb
dificultats i retalls, lluitant
contra un Estat que no entén
més enllà del que abasta
la mera descentralització
administrativa, ha de plan-
tejar-se frontalment el fet
diferencial aranès. Respec-
tant-lo i donant-li el tracta-
ment adequat farà un pas
de gegant en el camí de
l'aprofundiment de la de-
mocràcia.

Però, quins són els factors
condiconants essencials?

El primer és que l'Aran
està inclòs dins del territori
administratiu de Catalunya;
per tant a efectes de l'Estat
central és un territori català.

El segon és l'existència
d'una Constitució espanyola
i d'un Estatut d'Autonomia,
fruit d'un pacte difícil, que
neix d'una correlació de
forces desfavorable a Cata-
lunya, i per tant amb limi-
tacions greus a l'exercici de
l'autogovern.

El tercer és la imbricació
de l'economia i la societat
aranesa amb la catalana i
l'espanyola en general, i la
dependència creixent res-
pecte companyies foranes,
amb la conseqüent dismi-
nició de la capacitat de
decisió dels autòctons.

El quart factor és l'evidèn-
cia del ferri centralisme
sense concesions de l'Estat
francés i del llarg camí que
li cal recórrer encara al po-
ble occità per a assolir la
consciència de la pròpia
identitat.

El cinquè és el caràcter
pirinenc, amb les caracte-
rístiques típiques de l'alta
muntanya, del país aranès.

Tot plegat ens porta a la
convicció de que el tema
aranès ha d'afrontar-se sense
por, sense reticències, però
també amb realisme tant
pels arenesos com pels ca-
talans. Ni la gasiveria, ni
l'idealisme il.lusori van en la
direcció dels interessos reals
dels habitants permanents
de la vall.

Es per això que el Partit
dels Socialistes defensa els
següents punts:

1)EI reconeixement del
fet diferencial aranès en els
aspectes ètnic, cultural i
político-administratiu.

2) El reconeixement a tots

els efectes d'ensenyament,
de mitjants de comunica-
ció, etc, dels drets de la
llengua i la cultura araneses.

3) El reconeixement de les
institucions araneses actua-
litzades en el Consell Ge-
neral.

4) L'articulació d'unes es-
pecials relacions del Con-
sell General de la Vall d'Aran
amb les institucions comu-
nes de Catalunya.

5) D'acord amb els ara-
nesos, la celebració d'un
referèndum que defineixi
la seva postura respecte de
la voluntat o no d'adscriure's
a una vegueria o regió del
Pirineu, dins de la nova di-
visió territorial i adminis-
trativa de Catalunya.

6) L'aplicació a la Vall
d'Aran, d'acord amb el Con-
sell General, de la política
d'ajunt específic a les co-
marques de l'alta muntanya
catalana.

Només així, amb la con-
creció necessària, avança-
rem cap a l'objectiu que ens
hem fixat: la recreació d'unes
condicions objectives que
permitin l'establiment d'unes
relacions còmodes entre la
Vall d'Aran i Catalunya.
Realment, amb un autèntic
afany de col·laboració i en-
teniment per ambdues parts,
podem obtenir resultats a
curt plac que aportaran als
aranesos el retrobament de
les seves senyes d'identitat
i l'aprofitament nacional
dels seus recursos naturals;
i als catalans un pas impor-
tant en la seva trajectòria
històrica d'esperit democrà-
tic i de respecte pels pobles
germans.

Joan GANYET i SOLÉ
Partit dels Socialistes de

Catalunya (PSC-PSOE)
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6, 7 y 8 de junio, V Congreso de ia UCT de Catalunya

UN CONGRESO PARA EL FUTURO
Durante los próximos días 6, 7 y 8, la Unión

General de Trabajadores de Catalunya celebrará
en Castelldefels, su V Congreso. Al mismo asistirán
819 delegados en representación de más de
300.000 afiliados. A lo largo de esos tres días, en
el Playafels Hotel, los delegados ugetistas anali-
zarán, discutirán y aprobarán las líneas maestras
que han de regir el sindicalismo de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Catalunya durante los
próximos tres años, un periodo que se adivina
como fundamental para asentar de una vez por
todas el sindicalismo democrático en nuestro
país.

La celebración de este V
Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de
Catalunya, va a marcar uno
de los ejes de la política sin-
dical en este año.

Su importancia hay que
inscribirla en el momento
actual que atraviesa el sin-
dicalismo, no solo en Cata-
lunya sino en toda España.

Pasado el tiempo del sin-
dicalismo de mera contes-
tación, con posturas testi-
moniales que provocaban
o llevaban a luchas sin una
salida excesivamente clara,
se ha pasado a una situación,
en que la progresiva nor-
malización de las relaciones
laborales a todos los niveles
obliga a las organizaciones
sindicales a adaptar sus
supuestos sino quieren verse
sobrepasadas por la realidad
de los hechos.

Lograr una línea
coherente

Esta adaptación a la rea-
lidad ha sido comprendida
por la Unión General de
Trabajadores de Catalunya,
que a lo largo de los últimos
tiempos, al igual que la
Unión General de Trabaja-
dores a nivel confederal,
ha profundizado en el ca-
mino del sindicalismo res-
ponsable y coherente, ba-
sado en la negociación como
primera arma, pero sin des-

deñar en ningún momento
la lucha por la consecución
de mejoras sustanciales.

Es en esta línea donde
cabe inscribir a este V Con-
greso. A lo largo del mismo
los representantes de los,
exactamente, 303.112 afilia-
dos al corriente de cuotas,
discutirán la línea sindical
que deberá seguir la orga-
nización. Esta línea, se pue-
de adelantar que no diferirá
en grandes maneras de la
trazada por el recientemente
celebrado XXXII Congreso
Confederal en Madrid. Allí,
no lo olvidemos, la repre-
sentación catalana encabe-
zada por Luis Fuertes, no
solo tuvo influencia en al-
gunos dictámenes, sino que,
y eso es lo importante, fue
la impulsora de la ponencia
de política sindical y la de
empleo, las dos ponencias
más importantes para el
desarrollo de la práctica
sindical en los próximos tres
años. Así pues no es desca-
bellado pensar que la po-
nencia aprobada sugiera tam-
bién el tipo de sindicalismo
de responsabilidad y cohe-
rencia realizado hasta ahora.
Ese sindicalismo, que tiene
su máxima expresión en el
Acuerdo Marco Interconfe-
deral, firmado en solitario
por la Unión General de
Trabajadores y que con un
mínimo coste social, una
reciente encuesta cifrada
en varios millones de horas

perdidas por huelga menos
que el año pasado, ha obte-
nido y está obteniendo unas
mejoras sustanciales para
la clase trabajadora.

Pero con ser ese, punto
muy importante no pode-
mos olvidarnos de otro que
también constituyó uno de
los ejes del XXXII Congreso
y que lo va a ser del V: El
sindicalismo para todos.

El congreso a celebrar
eh Castelldefels, que preci-
samente arranca con ese
lema "Por un sindicalismo
para todos", tendrá que
reafirmar el propósito que
tras un largo proceso cul-
minó en el Congreso Con-
federal de Madrid. Resaltar
en forma de resolución la
importancia de, en palabras
de Nicolás Redondo, "ese
23 por ciento de trabajado-
res que por su tipo de trabajo
están en este momento sin
ninguna atención sindical.
Ellos también son clase tra-
bajadora y su afiliación es
fundamental en un futuro
para los sindicatos".

Estos dos ejes, coherencia
y sindicalismo para todos,
junto con la lucha contra
el paro motivo de una po-
nencia, al igual que ya ocu-
rriera en el XXXII Congreso,
van a ser las características
más destacadas de este V
Congreso.

Junto a las resoluciones
de práctica sindical funda-
mentales para el desenvol-
vimiento del sindicalismo
futuro, otro aspecto va a
constituir un aspecto im-
portante en los debates: El
fortalecimiento de la orga-
nización.

De dos años a esta parte,
el desarrollo del nivel orga-
nizativo ha sido uno de los
aspectos fundamentales en
los esfuerzos del sindicato.
En este sentido, cabe des-
tacar que se han constituido
72 Uniones Comarcales y
Locales y se encuentran en
funcionamiento 21 Federa-
ciones de Industria, las cua-
les, a raíz del Congreso Ex-
traordinario celebrado en
diciembre en Madrid, cuen-
tan en este momento con
pleno derecho de voz y voto
en los congresos de la Unión
General de Trabajadores.

Llegada la plena expansión
de la organización del sin-
dicato parece llegado el
momento, para acometer
con éxito la labor ^de dar
respuesta a los problemas
de los trabajadores el forta-
lecer la estructura, conso-
lidar lo ya hecho. Los retos
están ahí. Al V Congreso de
la Unión General de Traba-
jadores, corresponde el en-
contrar las respuestas ade-
cuadas.
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Elecciones sindicales

RENAULT: OTRA VICTORIA DE UGT
El pasado día 8 de mayo, los 16.000 trabajado-

res de la factoria Fasa-Renault elegían un nuevo
comité de empresa. El 8 de mayo, la Unión Ge-
neral de Trabajadores, siguiendo los pasos de
Seat obtenía una nueva victoria. De una compo-
sición equilibrada de comité, 52 delegados para
CC.OO. y UGT, se ha pasado tras una reducción
por la normativa del Estatuto de los Trabajado-
res a una relación de 46 delegados de la Unión
General de Trabajadores por 29 de Comisiones
Obreras. La Unión General de Trabajadores veía
así confirmada su línea. Conseguía la hegemonía
sindical.

En el anterior número de
l'Opinió, dábamos cuenta
del triunfo del sindicato so-
cialista en Seat. Los comen-
tarios que se levantaron
con ese triunfo, fueron de
todo tipo, pero el que lla-
mó más la atención, fue el
de CC.OO. Sus dirigentes
todavía aturdidos por la
derrota en uno de sus feu-
dos tradicionales, lanzaron
un "¡Nos veremos en Re-
nault!". Acompañaron a es-
ta expresión toda una serie
de razonamientos justifica-
torios de la derrota en Seat,
entre los que destacaba el
decir "el voto de UGT es el
voto del miedo. UGT está
asustando a los trabajado-
res de las empresas en cri-
sis con la pérdida del pues-
to de trabajo." Concluían
las explicaciones de los di-
rigentes comunistas recor-
dando que las cosas cam-
biarían en Renault, ya que
ésta no se encontraba en si-
tuación de crisis.

Así llegó el día 8 y la
atención del país se centró
sobre Valladolid. Allí se es-
taba librando algo más que
una batalla electoral cual-
quiera. Estaba poniéndose
en cuestión si, como de-
cían los dirigentes comu-
nistas, el triunfo de Seat
era sólo el triunfo del mie-
do o si por el contrario la lí-
nea de coherencia de la
Unión General de Trabaja-

dores tendría su continua-
ción, en forma de resulta-
dos, en otra gran empresa,
ésta sin apuros de ningún
tipo.

Cuando en las primeras
horas de la noche, comen-
zaron a hacerse públicos
los resultados, las dudas se
despejaron definitivamen-
te; Los trabajadores de Re-
nault, habían escogido la
opción y el modelo sindical
de la Unión General de Tra-
bajadores.

Las votaciones, que se
desarrollaron desde prime-
ras horas de la mañana,
transcurrieron en un am-
biente de absoluta norma-
lidad y en las mismas parti-
ciparon el 60,94 por ciento

de la plantilla, porcentaje
elevado en comparación
con el referéndum del últi-
mo convenio en el que la
participación fue del 50
por ciento. Con todo ésta,
pudo haber sido mayor si la
empresa, unilateralmente,
no hubiese cerrado los co-
legios a las seis de la tarde,
justo la hora en la que el
turno de tarde iba a comer
su bocadillo con lo que
muchos trabajadores hu-
bieran depositado su voto.

Caso de haberse incre-
mentado esta participación,
confirmaron compañeros ele-
gidos "hubiese supuesto un
mayor porcentaje de votos
para la UGT".

A pesar de esta traba, la
apertura de los colegios, fue
haciendo notar desde el prin-
cipio que el triunfo, como
ya ocurriera en Seat era de
nuevo para la Unión Gene-
ral de Trabajadores, que en
esta ocasión conseguía des-
pegarse definitivamente de
Comisiones Obreras, rom-
piendo de ese modo el equi-
librio que con respecto al
número de delegados se
mantenía.

El triunfo se produjo en
todos los talleres, excepto
en el de Montaje 2, donde

por estrecho margen triunfó
CC.OO.

Los resultados finales fue-
ron, 46 delegados para la
Unión General de Trabaja-
dores, lo cual supone el 41,07
por ciento, 29 delegados
para Comisiones Obreras,
el 25,89 por ciento; 17 dele-
gados para los indepen-
dientes, el 15,17 por ciento;
8 para USO, 7,14 por ciento
y 6 delegados para CGC, lo
cual representa un 5,35 por
ciento.

Los resultados no dejaban
lugar a duda y así lo afir-
maba uno de los represen-
tantes de la Unión General
de Trabajadores: "La aconse-
cuencia que se'desprende
de estos resultados es que
los trabajadores han valo-
rado la labor de coherencia
y responsabilidad de la cen-
tral socialista, una labor de
afrontar los problemas y
buscar respuestas a las cues-
tiones que saben ver los
trabajadores".

El día 8, otra gran empresa
confirmaba la línea de la
Unión General de Trabaja-
dores. Era la segunda en 10
días. Ahora se aproximan
otras grandes empresas a la
contienda electoral. Ensidesa
es la más cercana.

Una política sindical seria que los trabajadores han sabido valorar.
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Ley de empleo de la UCD

UN PROYECTO MUY REGRESIVO
Que la UCD y el

Gobierno represen-
tan, tan sólo, los inte-
reses de una muy
determinada clase so-
cial del país, no es
una sorpresa para na-
die. Pero por si al-
guien se creía, aún,
que los hombres de
Suárez pretendían
realmente construir
una España progre-
sista y socialmente
avanzada, el partido
del gobierno no se
cansa de darnos cla-
ros ejemplos de todo
lo contrario.

Las declaraciones de UCD
en favor de las clases más
débiles, son una farsa que
ha quedado al descubierto
con el "proyecto de Ley
Básica de Empleo" que se
discute en el Parlamento.

Con este proyecto de Ley,
la UCD pretende recortar,
aún más, el seguro de desem-
pleo, privatizar una parte
del mismo a través del es-
tablecimiento por las em-
presas, de seguros de paro
privados y hurtar al Parla-
mento la capacidad de deci-
sión acerca de las medidas
para fomentar la creación
de puestos de trabajo.

Las conclusiones que la
UGT saca sobre el proyecto
de ley de UCD se pueden
resumir en los siguientes
puntos: Es un proyecto ino-
perante, supérfluo y dema-
gógico en el tratamiento de
la política de empleo; es
regresivo, técnicamente ma-
lo e insuficiente en la regu-
lación de la cobertura del
desempleo; y es antidemo-
crático y centralista en el
plano de la gestión del em-
pleo.

Los trabajadores, contra la Ley de Empleo que pretende "colar", la UCD.

La Secretaría de Política
Sindical del PSOE ha hecho
público un informe sobre
esta ley de empleo en el
cual manifiesta, entre otras,
las siguientes cuestiones:
"UCD está aprobando esta
Ley con el apoyo de AP y
con el voto en contra de los
socialistas; nuestras enmien-
das de fondo son derrotadas
una tras otra, mientras que
se admiten algunas, carentes
de contenido, para crear la
imagen de que UCD admite
enmiendas de todos los gru-
pos."

El informe habla más
adelante de los puntos fun-
damentales que hacen que
los socialistas no podamos
aceptar esta Ley y que pue-
den concretarse en:

"I.Van a ser menos los
trabajadores en paro que
cobren el Seguro de Desem-
pleo, ya que el Proyecto no
prevé que éste cubra secto-
res tan importantes como
los agricultores y la pesca.
Con el agravante de que el
subsidio por paro destinado
a quienes no han trabajado
nunca o pertenecen a regí-

menes especiales de la Se-
guridad Social como los
jóvenes, los trabajadores
autónomos y los parados
que ya han agotado el se-
guro, o no han cotizado lo
suficiente para tener dere-
cho a él, se regula de forma
restrictiva, tanto en su campo
real de aplicación como en
su cuantía y duración."

Otro aspecto fundamental
de desacuerdo es el hecho
de que, con esta ley, se va
a cobrar menos dinero y por
menos tiempo, ya que el
proyecto reduce el periodo
de percepción del subsidio,
mediante una escala pro-
porcional al tiempo que se
ha cotizado en la Seguridad
Social. Así, mientras que
con el actual sistema, un tra-
bajador que haya cotizado,
como mínimo seis meses,
ya tiene derecho a cobrar
dieciocho meses de seguro,
con el Proyecto de Ley de
Empleo de la UCD, sólo
cobrará durante tres meses.
Para tener derecho a die-
ciocho meses de seguro,
será necesario haber coti-
zado, como mínimo, tres

años, en la Seguridad Social.
Tampoco se establece, en
el proyecto, que el seguro
de desempleo cubra, al me-
nos, el salario mínimo.

Sobre el tercer punto bá-
sico de desacuerdo, el in-
forme socialista dice: "Las
empresas aseguradoras pri-
vadas van a aumentar sus
beneficios a costa de los
parados, ya que el Proyecto
de UCD abre la posibilidad
de que los trabajadores con-
traten pólizas cubriendo la
posibilidad de pérdida de
empleo. Es decir, se puede
privatizar una parte del se-
guro de desempleo, al tiempo
que se reducen las presta-
ciones financieras con fon-
dos públicos, "obligando"
a utilizar la fórmula com-
plementaria del seguro pri-
vado."

El informe denuncia, tam-
bién, aspectos tan negativos
como la carencia, en el Pro-
yecto, de una política de
empleo concreta y eficaz
o la falta de control sindical
en las oficinas de empleo,
lo que deja abiertas las puer-
tas, a favoritismos.
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Jordi Llimona, un caputxí pol.lèmic

JESÚS, SIMPLEMENT UN HOME I UN
LLUITADOR PER LA LLIBERTAT

Jordi Llimona caputxí i socialista ha escrit
nombrosos articles i llibres de tema teològic
amb uns plantejaments força contraposats a les
ortodòxies oficials de l'església catòlica. El seu
últim llibre, però, és el que ha aixecat més pol.-
lèmica. El llibre es diu "Jesús de Natzaret. Assaig
d'aproximació als origens" i en ell, per dir-ho de
forma molt sintetitzada, Jordi Llimona exalta la
figura humana de Jesucrist prescindint del caràc-
ter diví que l'església sempre l'hi ha donat.

El llibre és un esclat de
sinceritat i amb ell s'ha ini-,
ciat a Catalunya la pol.lè-
mica suscitada arreu fa uns
rp*esos en torn del teòleg
suïs Hans Küng, al qual el
Vaticà va separar de la do-
cència, per defensar unes
idees semblants a les del
frare Llimona.

La gestació del llibre
— ens diu Jordi Llimona —
va ser extranya. Jo volia fer
un llibre sobre el cristianis-
me i el com entendre la Bí-
blia, però el capítol sobre
Jesús va allargar-se tan que
vaig decidir fer el llibre no-
més sobre aquest tema. No
es pot fer una "vida de Je-
sús". Es pot fer un intent
d'aproximació segons les
bases històriques que te-
nim. Els evangelis no són
una història sinó una pro-
clamació de fe, de la fe
pasqual al.lucinada. S'han
fet molts estudis, hi ha difi-
cultats en trobar referèn-
cies; en el mètode històric
crític i el del materialisme
històric podem trobar algu-
nes aproximacions.

Un curander piados i
nacionalista

Com ha de situar-se his-
tòricament la figura de Je-
sús?

Jesús de Natzaret fou un
home piadós, un home

amb dots de curander segu-
rament, que estava situat
en el seu temps i vivia l'es-
pectació d'Israel en la
promta vinguda d'un me-
ssies que els alliberaria de
Roma.

Què pretén bàsicament
el teu llibre?

Fonamentalment desmi-
tologitzar la figura de Jesús,
Pel que sembla Jesús fou o
tenia un contacte gran amb
els zelotes que eren gent
d'ideologia d'esquerra i na-
cionalista que lluitaven, no
sols per l'alliberament de
l'imperi romà, sinó també
pel de classe, i amb la ma-
teixa força contra els ro-
mans que contra els rics
jueus. Els seus deixeples
eren zelotes i Jesús fou fi-
del a aquesta idea.

On comança la vincula-
ció religiosa de Jesús?

Jesús va fer-se deixeple
de Joan i quan aquest el
bateijà viu una experiència
religiosa que li capgira la
vida; a partir d'aquí Jesús
veu a Déu com a pare, creu
en el perdó universal dejt^
Déu, en virtut de l'amor
universal, però no evasiu si-
nó compromès. Aquestes
idees tenen vinculacions
amb l'ideologia zelòtica
però el separen de la creen--.v
ça dels jueus en el judici de

¡ordi Llimona: La fe i la llibertat, qüestions indestriables

Déu que salvaria Israel i
condemnaria els gentils, i
també de les de Joan que
creia en el judici però per a
tots iguals. Jesús elimina el
judici de Déu i creu que la
salvació en el regne de Déu
no depèn d'una obra expia-
toria feta per un altre sinó
de cadascú. La redemció
queda eliminada en la me-
va visió de Jesús. El perdó
provoca la llibertat i la sal-
vació depèn de la llibertat
dels homes. Ell va pensar
però que quan s'escampe-
ssin els deixebles vindria el
regne de Déu, i es va equi-
vocar. La mitologia del reg-
ne de Déu és innaceptable,
els jueus creien que supo-
saria l'alliberament de Ro-

-, ma i el lligar els gossos amb
llangonisses.

Jesús ha estat considerat
per cristians progressistes
com un revolucionari pre-
cursor d'idees que més tard
s'han consolidat com els
eixos de l'alliberament so-
cial i nacional.

Jesús se'n va anar a Jeru-
salem a provocar un alça-
ment contra Roma, la seva
gran confiança en Déu li
feia pensar que venia el reg-
ne de Déu. Els evangelis
magnifiquen la força que
despertà la seva arribada
que jo crec que no fou tan-
ta. Però l'empresonaren.
No està clar el motiu, però
des del punt de vista legal
jueu Jesús havia blasfemat
i això ja era motiu. Jesús o
era un inconscient o tenia
una total confiança en la

22 L'Opinió Socialista/2' Quinzena de Maig 1980



Entrevista

seva força o en Déu. La
condemna a mort, sense
descartar una influència re-
ligiosa, fou civil per agita-
dor nacionalista (d'aquí el
rètol de "rei dels jueus"
clavat a la creu) i fou un ju-
dici d'intencionalitat políti-
ca, doncs a la creu només
morien els esclaus fugitius
i els que se sublevaven
contra Roma, i la mort a la
creu és una de les bases
històriques més reals que
tenim de Jesús. A la creu és
on surgeixen els grans pro-
blemes entre Jesús i Déu, al
que tanta confiança havia
abocat i que ara guarda si-
lenci; frases com la de "Déu
meu per què m'has aban-
donat?" que recullen els
evangelis són ben evidents.

Figures com
no poden ser
derrotades

aquesta

Si Jesús mor com un
home, com explicas Unici
de l'església?

Els deixebles tornen a la vi-
da normal i viuen una expe-
riència religiosa extraordi-
nària. Creuen que llur mes-
tre viu en l'eternitat. Això
és una experiència de fe, és
a dir que depèn d'una altra
dimensió, que es concreta
en aparicions en "veure" a
Jesús. Els deixebles tornen a
Jerusalem i proclamen la fe
(la Pentecosta). El fet pas-
qual és fonamental pels dei-
xeples que donen a llur
mestre tots els títols de la
tradició jueva, messies, fil l
de l'home, etc., que inicien
la mitologització. En la tra-
dició jueva figures com
aquesta no es veien com a
mortes i derrotades, sinó
triomfants, i per arreglar-ho
els deixebles afirmen que
Jesús es el "servent de J avé"
que fa l'expiació dels ho-
mes davant Déu, com se-
gon Isaies, i que retornarà
gloriós a jutjar els vius i els
morts i a instaurar el regne
de Déu. Es retorna doncs al
judici que Jesús va exclou-
re, i com que el regne no

venia es dedicaren a instau-
rar l'església, l'església he-
lénica dona a Jesús fun-
cions divinitzants i li otor-
ga el títol de fill de Déu. En
trencar l'església amb el
món jueu es divinitza total-
ment a Jesús a partir del se-
gle II i de manera plena
a rel dels concilis de Nices,
Efes i Calcedonia. En sínte-
si el meu llibre vol desmiteo-
logitzar i tornar al Jesús
autèntic i a la seva proposta.

L'origen biològic de Je-
sús és una cosa que s'ha
posat moltes vegades en
qüestió i amb ell un dogma
tan sobrenatural com la
virginitat de Maria.

L'origen de Jesús és una
cosa curiosa. Segons l'evan-
geli de Marc hom podria
pensar que era fill natural.
Els jueus feien dues ceri-
mònies d'esposoris i entre
una i l'altre no podien tenir
relacions.

Hi han moltes teories i
una és que Maria quedà en
estat en aquest període. De
fet, les teories de l'església
han estat posteriors i han
volgut afirmar la messiani-
tat de Jesús amb la concep-
ció. Jo crec, però, que allà
on hi ha amor hi ha Déu.

El perdó exigitiu
de llibertat

L'església com institució
s'ha oposat sempre, i enca-
ra s'oposa a la recerca i l'es-
tudi dels orígens del cristia-
nisme. Això és degut a unes
raons de tipus ideològic o a
uns interessos polítics con-
crets?

Jo crec que hi juguen les
dues coses. Hi ha gent que
s'ho creu tot de bona fe,
però també hi ha un mun-
tatge de poder que no es
vol _desmuntar i que el re-
conèixer alguns estudis i in-
vestigacions podrien fer-lo
trontollar.

La conclussió del llibre
és que Jesús no és Déu?

Jo presento, en definiti-
va, un Jesús humà, simple-
ment i plenament home,

però ple de Déu, amb una
confiança plena en Déu, al
que veu com a pare i del
que proclama el seu perdó,
un perdó donat per enda-
vant i, evidentment, exigi-
tiu d'un recte us de la lli-
bertat.
Per tant, la salvació conce-
buda com proposta de lli-
bertat.

Coincidències amb el
materialisme històric

Hi ha una certa vincula-
ció entre aquesta nova vi-
sió del cristianisme que tu i
altres teòlegs defenseu
amb la teoria marxista del
materialisme històric?

Això hi ha ajudat i jo ho
he fet servir, però hi ha un
cert distanciament. Jo en
faig la crítica del materia-
lisme històric i crec que, fo-
namentalment, es descuida
de valorar l'aspecte religiós
que, vulguem o no, és un
element històric que ha en-
trat plenament i real en la
correlació dels fets, i això
és un error perquè no valo-
ra la totalitat de la realitat.
La nostra visió és molt més
dialogant encara que tingui
coincidències de mètode i
de conclussions amb el ma-
terialisme històric.

¿Es per aquestes coinci-
dències que preocupen a
l'església tesis com les te-
ves?

Si té por de la veritat és
per manca de fe. Resumint,
jo proposo l'afer re.ligiós
com quelcom que va de
Déu a l'home, sense miteo-
logització, la miteologitza-
ció és idolatria pura. El
món religiós és un afer que
demana i provoca la lliber-
tat i exigeix un compromís
humà com el que va tenir
Jesús.

Quines repercusions po-
den derivar-se del teu llibre?

Sé que hi ha molt escàn-
dol. De moment hi ha ha-
gut una nota dels meus su-
periors, la cúria provincial
dels caputxins de Catalunya,

en la que diuen que no es
fan responsables de les me-
ves afirmacions menys or-
todoxes, prenen distàncies
i exhorten els estudiosos de
la Bíblia i de la teologia de
casa nostra perquè escri-
guin i facin valoracions so-
bre el tema.

Val a dir que en la nota
es valora l'esforç i la since-
ritat que expressa el llibre
"tenint en compte el risc
que això comporta", per-
què s'aparten de "l'expre-
ssió de la fe de la comuni-
tat cristiana". Por haver-hi
però repercusions més
greus.

Les notes són correctes.
N'hi ha també una dels bis-
bes catalans agraint la de
la provincial i reafermant-
se en les tesis tradicionals
per afirmar que Jesús és
Déu. Si hi ha denúncies a
Roma ho tinc més mala-
ment perquè les meves re-
lacions amb el general dels
caputxins no són massa bo-
nes. Tot això s'incerta en
un moment d'involució i de
repressió en que viu l'esglé-
sia que en comptes d'afavo-
rir talla la investigació.

¿Pot ser paral·lela aques-
ta involució amb la dreta-
nització política que es viu
a tota Europa?

Es curiós que les coses si-
^guin paral.leles. La Cúria
imai va pair el Vaticà II
en el que hi van participar
grans teòlegs. La burocrà-
cia és infecte arreu i fa a la
gent dogmàtica i autoritària.

Què en penses del teòleg
Hans Küng darrerament tan
pol.lèmic?

Ell en el fons no creu en
la infalibilitat papal, però
fa equilibris per dir-ho. Jo
no crec que l'església sigui
infalible i dic les coses cla-
res. Valdria la pena que
Küng ho aclarís. Hi ha
molts teòlegs que en comp-
tes de dir les coses clares,
callen, malgrat Roma ja ho
veu.

CAPDEVILA/M. INDURAIN
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Por Josep Ma Tríginer

Un partido democrático es el reflejo de un
determinado espacio político de la sociedad y es
a esa sociedad a quien dirige sus alternativas o
posiciones. Un partido, no obstante, suele ser
más sensible que su propio electorado, debido a
que el nivel de compromiso de sus afiliados es
también superior. Podemos decir, por lo tanto,
que los problemas de los partidos son los proble-
mas de la sociedad o un reflejo de ellos.

En cualquier caso, dada Moncloa". Tampoco pode-
su composición, los debates,
posiciones y problemas de
un partido suelen tener siem-
pre dos referentes políticos
importantes La Sanidad y
el "poder" que, de una forma
u otra, dirige esa Sociedad.
Por lo tanto, la actitud que
tiene un partido respecto
a esos referentes es lo que
identifica su espacio polí-
tico.

Los partidos socialistas han
dejado, progresivamente, de
tener al Partido Comunista
como referente —obsesivo—
para concentrar su actuación
en función del "poder". Hay
quienes consideran que esta
política excluye a los comu-
nistas y atenta contra la uni-
dad de la clase trabajadora.
Olvidan que los intereses
de clase no implican, nece-
sariamente, una concepción
única de la fórmula más
adecuada para defenderlos.

Un ejemplo característico
de esas políticas diferencia-
das es el Acuerdo Marco
Interconfederal el cual los
socialistas hemos conside-
rado que es la única alter-
nativa sindical posible, en
la actualidad, para mitigar
los efectos de la "crisis eco-
nómica". Es una estrategia
que tiene a la sociedad como
referente.

Si los comunistas no acep-
tan él Acuerdo Marco es
porque no han tenido en él
el protagonismo que tuvie-
ron con los "Pactos de la

mos olvidar que cuando en
1979 no hubo acuerdos,
gracias a la expresa volun-
tad del Sr. Abril, el nivel
medio salarial descendió
considerablemente.

El Acuerdo Marco Inter-
confederal es la respuesta
que da la UCT a una "crisis
económica" que, debido a
su naturaleza, hace que
sea más importante conser-
var el puesto de trabajo y
crear empleo que estimular
crecimientos salariales por
encima del coste de la vida.
Por lo tanto, es evidente
que, cuando lo importante
es el puesto de trabajo, la
actuación sindical es más
política y, en tal caso, es
imprescindible sincronizar
la política sindical con la
del Partido.

La política socialista no
termina con la política sin-
dical promovida por la UGT;
pero, el Acuerdo Marco, en
la crisis actual, es uno de los
componentes más impor-
tantes, y éste ha de refor-
zarse con el referente polí-
tico del "poder" compen-
sando con el "salario social"
el esfuerzo responsable de
los trabajadores.

En la última contienda
electoral apenas hemos he-
cho un esfuerzo para hacer
llegar a la sociedad catalana
esta estrategia político-sin-
dical, seguramente porque
habiendo sido elaborada por
la UGT no era digna de cré-

dito en algún sector del Par-
tido. Y de esto todos tene-
mos nuestra parte de culpa.

Una explicación lógica a
lo ocurrido es la de que hay
quienes prefieren tener al
PSUC o la UCT como refe-
rente político en vez de a
la Sociedad, olvidando que
es a ella a quien tenemos
que ofrecer nuestras alter-
nativas sobre el uso que
pretendemos hacer del "po-
der". Nos ha faltado la va-
lentía para asumir los pro-
blemas y darles la traduc-
ción política necesaria que
los hiciera comprensibles
a nuestra sociedad.

Es necesario terminar con
la ambigüedad, es preciso
acabar, de una vez y para
siempre, con los resquemo-
res con respecto a la UGT
y profundizar en las rela-
ciones partido-sindicato con
el fin de conseguir una mayor
sincronía de políticas en
base a la autonomía orga-
nizativa de cada parte. Si
somos capaces de hacerlo
se diluirán muchos de los
problemas que se supone
tiene su origen en los ex-
colectivos y será una opor-
tunidad para empezar a
abandonar lo que, en la
actualidad, parece más una
lucha tribal que una con-
frontación de posiciones po-
líticas.

Otro de los grandes pro-
blemas pasa por la concre-
ción práctica de un proyecto
socialista de ámbito nacio-
nal. Nuestro Partido ha tra-
bajado mucho en este em-
peño. Se equivocan quienes
creen que de lo que se trata
es de ser más o menos na-
cionalistas porque, como
socialistas, no podemos
abandonar nuestra concep-
ción de la solidaridad ni
negar la realidad nacional
de Catalunya, así como tam-

poco desconocer la diver-
sidad cultural, la cual ne-
cesitamos aprovechar y en-
riquecer en vez de ignorar
y silenciar.

Los problemas de nuestro
Partido no son tan compli-
cados como se cree. Tiene
solución posible y puede
que el Congreso no los re-
suelva todos. Lo importante,
sin embargo, será conseguir
el compromiso de ir avan-
zando hacia la resolución
final de los mismos ya que
no debemos olvidar que la
política del Partido no acaba
con el Congreso.

Más importantes que las
grandes resoluciones son
las formas de actuar. Es ne-
cesario terminar con la in-
comprensión, con las parce-
litas de poder, con la polí-
tica de la anécdota y con
tantas otras cosas que- no
son sino el resultado de una
política ambigua con res-
pecto a la sociedad y que,
debido a esta ambigüedad,

se desplaza hacia el interior
del Partido lo que debería
ser una proyección pública
de la política socialista.

Para solucionar las cues-
tiones internas hay quienes
piensan que es necesario
constituir una nueva mayoría
en el Partido, como si la di-
rección de un partido fuera
la de una sociedad dividida
por la lucha de clases. El
problema no está en que
una mayoría excluya a una
minoría, sino en la capaci-
dad de integrar, en una polí-
tica común, al conjunto del
Partido. Y lo importante es
que quienes no estén de
acuerdo con esta política
— ya sea total o parcial-
mente— si resultan excluidos
lo sean por su disconfor-
midad política y no por
alinearse alrededor de fula-
nito o zutanito, de un ex-
colectivo o de otro. Porque,
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lo peor que le puede suceder
a un partido es que las deno-
minadas "corrientes de opi-
nión" se personalicen; cuan-
do esto ocurre, las posicio-
nes políticas las pactan unas
pocas personas, generando
una práctica que tiende a
que dichas personas se dis-
tancien del conjunto de la
organización. Y, si no hay
distanciamiento, ocurre en-

tonces, el fenómeno de la
compartimentación del Par-
tido y la inmediata imper-
meabilidad de estos com-
partimientos a las ideas
procedentes de cualquier
otro de ellos. Todo ello di-
ficulta el relanzamiento del
Partido a tenor de la reali-
dad cambiante

Nos estamos jugando algo
muy importante, todos somos

conscientes de ello y, sin
embargo, es difícil que la
llamada a la responsabilidad
dé, a estas alturas, buenos
frutos, ya que siempre suelen
ser los mismos quienes ce-
den ante este llamamiento.
La única alternativa que
tenemos implica una simul-
tánea y progresiva reduc-
ción de las actitudes radi-
calizadas. Y digo actitudes

y no posiciones políticas
porque el radicalismo de
estas últimas es difícil de
juzgar. Si con el esfuerzo
de todos llegamos a tomar
esta actitud, fácilmente se-
remos capaces de devolver
el entusiasmo al Partido y a
la Sociedad que nos con-
templa. De lo contrario, todo
resultará mucho más difícil,
aunque no imposible.

UN CONGRESO PARA LA ILUSIÓN, O
PARA LA FRUSTRACIÓN

Per Didac Fàbregas i Guillen

Escribo este artículo después del Consell Na-
cional del día 11 de Mayo, donde sucedieron los
hechos del triste y lamentable espectáculo polí-
tico de la discusión de la gestión de la E.N. para
presentarla al Congreso, y donde además se
aprobó el reglamento del Congreso, el cual esta-
blece el método de delegaciones únicas y mayo-
ritarias en contra de delegados.

que íbamos a hacer unaDigo todo esto porque
indudablemente los hechos
políticos que envolvieron
estos dos debates influyen
poderosamente en mi opi-
nión sobre lo que puede ser
el Congreso del partido, y
no puedo sustraerme de
tales decisiones al hablar
del Congreso y de su teórica
función.

Yo, al igual que muchos
compañeros, esperaba con
ilusión y esperanza este
congreso; esperábamos que
en él íbamos a realizar
una profunda revisión de
nuestra práctica política a
lo largo de estos dos años
transcurridos desde el con-
greso anterior; que íbamos
a analizar dicha práctica en
relación a cómo ésta ha
intervenido en modificar la
situación política del país
o cómo no lo ha hecho;
que íbamos a analizar los
aciertos y errores de nuestra
línea política para reafirmar
lo que haya de reafirmarse
y cambiar aquello que se
ha demostrado no válido;

gran discusión acerca de las
causas —y de nuestra pro-
pia responsabilidad también
en ellas— del divorcio exis-
tente entre instituciones de-
mocráticas y sociedad civil,
base del actual desinterés
por la acción política de
ampliar sectores del pueblo;
que íbamos a analizar con
profundidad las razones del
descalabro de nuestro par-
tido, tanto electoralmente,
como en la pérdida de afi-
liación, en el renacimiento
de cuadros con un pasado
de luchadores antifranquis-
tas, y el deterioro de las
estructuras intermedidas del
partido, para rectificai todo
ello y dar un salto en la cons-
trucción del gran partido
socialista, de masas, de cla-
se, de lucha y de gobierno
que los trabajadores y Ca-
talunya necesitan para cons-
truir la democracia, llenar
de contenido las libertades
nacionales y avanzar a hacer
el socialismo.

Yo creía que nuestro Con-

greso iba a ser todo eso y
más, porque iba a dotarnos,
al hacer un análisis autocrí-
tico de nuestra línea política
y de nuestra práctica como
partido, de los elementos
necesarios para avanzar en
la construcción de una línea
política concreta y más jus-
ta. Porque iban a haber un
conjunto de ponencias polí-
ticas, sindicales, municipa-
les, sectoriales, etc. que
iban a ser auténticas pro-
puestas de avance para lle-
nar las inmensas lagunas
que tiene la línea política
del socialismo catalán; po-
nencias que fijaran eon pre-
cisión nuestra posición en
la concepción de la estra-
tegia de la vía democrática
al socialismo; del tipo de
socialismo por el cual lucha-
mos, que definieran con
claridad nuestra política
nacional, que posicionaran
objetivos precisos de la tác-
tica democrática y nacional
para este periodo, etc. etc.
Porque toda esta elabora-
ción política la necesita in-
soslayablemente nuestro par-
tido para poder encauzar
su acción en un norte pre-
ciso y concreto y salirse de
este pragmatismo superes-
tructura! que nos esta hun-
diendo en la ciénaga del
reformismo tacticista, sin
política para hoy ni para
mañana.

Yo esperaba también que
en este congreso íbamos a
avanzar de verda'd en la
conclusión de una vez por
todas de esa fusión hecha
sobre papel, pero no cum-
plida en la realidad, que
hace ser de hecho al partido
una confederación de .ex-
colectivos y no un partido
profundamente unificado,
en el cual las corrientes po-
líticas o tendencias sean
el fruto legítimo de los ali-
neamientos político-ideo-
lógicos que caben perfecta-
mente en el espacio socia-
lista, que no son antagónicos,
sino que en su sana con-
frontación enriquecen el
pensamiento socialista y
hacen avanzar la práctica
del partido a la vez que lo
homogeneizan ideológica y
políticamente.

Creía que de este con-
greso saldría una nueva es-
tructura de dirección que,
reflejando en su seno (Con-
sell y Executiva), la síntesis
entre las distintas corrientes
político-ideológicas existen-
tes hoy en el partido, (que
no ex-colectivos) diera la
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mayoría a aquellos que son
mayoría de verdad en el
partido, es decir aquellos
cuyo programa ha conquis-
tado el máximo de adhesio-
nes de militantes, y por ello
debe recaer sobre sus espal-
das el peso fundamental de
la dirección del partido y
de sus órganos de direc-
ción. Pero esperaba que
esa justa y necesaria con-
quista de la mayoría se iba
a hacer políticamente, es
decir por la victoria de unos
programas políticos (ponen-
cias) sobre otros, tal y como
debe ser para que haya una
victoria democrática real;
victoria que permita recons-
truir el partido desde una
nueva posición política y
orgánica de cada corriente,
aceptando cada uno la re-
presentación que cualitativa
y cuantitativamente tenga.
Y punto.

Pero hoy he de decir que
creo que todas esas espe-
ranzas eran falsas e inge-
nuas ilusiones. Me temo que

vamos a un congreso donde
el debate político será nulo,
donde la autocrítica por
parte de la dirección nacio-
nal no existirá, donde la re-
flexión sobre las causas del
descalabro político y orgá-
nico del partido no serán
realizadas con profundidad
y todo se querrá resolver
con problemas maniqueístas
de "los buenos y los malos",
y que todo ello se hará a
través de haber creado los
medios administrativo-buro-
cráticos (reglamento del
Congreso = delegaciones)
para ganar por votos en el
Congreso, aunque ello no
refleje de verdad la corre-
lación de fuerzas existente
en el partido. En pocas pa-
labras, mucho me temo que
éste sea el Congreso de la
frustración de muchas ilu-
siones y de muchas volun-
tades de trabajo, y ello
acabará raquitizando nuestro
partido y vaciando cuadros
de luchadores y revolucio-
narios, cansados de asistir

a tanta lucha por el poder,
sin que tal lucha refleje pro-
yectos políticos más alia
de ambiciones personales
de poder.

Siento profundamente que
este artículo tenga este tono
tan profundamente pesimis-
ta; que refleje tan cristali-
namente mi convicción de
hoy, de que este Congreso
sólo se hace para elegir una
nueva Ejecutiva y para poco
más. Y quiero decirlo muy
fuerte y claro: los que así
actúan, los que están dis-
puestos a construir una "nue-
va mayoría" sobre esas bases
no políticas, no tienen nin-
guna autoridad política ni
moral para llenar a la mili-
tància a que se entusiasme
en hacer un partido, que por
el camino que se va, creo
que a lo único que puede
conducir es a su enquilosa-
miento político y orgánico.
¡No desde luego al sacrifi-
cio de años de lucha y sufri-
miento, de sangre de obre-
ros y revolucionarios, de-

rramada en la lucha contra
la dictadura, no era para
esto!

Si por desgracia, estas
pesimistas previsiones de
lo que va a ser el Congreso
se van confirmando, si todo
se reduce a una lucha por
tener el máximo número de
delegados, y nada más, y la
voluntad de acabar con las
corrientes de opinión en el
Partido que se acaba de
consolidar, creo que la co-
rriente de izquierda marxis-
ta deberá plantearse qué
sentido tiene el asistir a un
Congreso de dichas carac-
terísticas, y qué sentido tiene
sostener un trabajo en unas
estructuras organizativas (eje-
cutivas de Federación, Agru-
pación, etc.) en un partido
que rechaza y machaca
burocráticamente a las co-
rrientes minoritarias, pero
que siéndolo, tengan una
gran voluntad e ilusión de
hacer un gran Partido Socia-
lista de clase, de masas, na-
cional y marxista.

DE CARA AL CONGRES
El proper congrés del nos-

tre partit tindrà lloc en unes
circumstàncies polítiques
particularment importants.
Les eleccions al Parlament,
amb uns resultats negatius
per a nosaltres, han significat
un toc d'atenció que ens
ha d'obligar a revisar a fons
la nostra política, en la seva
concepció i en les seves
aplicacions concretes, en
el terreny de l'acció i de
l'organització. La situació
interna del partit no és bona:
masses recels i desqualifi-
cacions mútues, masses en-
frontaments estèrils, un preo-
cupant creixement de les
manifestacions d'intoleràn-
cia... Tot això es combina
amb una situació política
general que exigeix dels
socialistes una gran dosi
d'iniciativa, de dinamisme,
d'empenta, per a recuperar
temps perdut i endegar una
política capaç de fer-nos

Per Raimon Obiols

avançar vers nous objectius
de victòria.

El congrés del partit no
podrà representar, natural-
ment, la solució miraculosa
que, de cop, ho arregli tot.
Però és necessari que repre-
senti un canvi important.
Que s'hi assoleixen uns ob-
jectius concrets que assen-
yalin ben clarament que el
partit's'orienta per un camí
positiu.

Caldria acabar, en aquest
congrés, amb el recurs suat
al tema del ex-col.lectius
com a pretexte per a man-
tenir indefinidament un clj-
ma de desconfiança artificial,
per a justificar errors injus-
tificables o per a cobrir com-
portaments intolerants i sec-
taris. Som militants d'un sol
partit, i cal valorar les posi-

cions de tots en funció d'allò
que són objectivament; no
en funció de si es procedeix
d'un lloc o altre. El pedigree
i les genealogies no tenen
cap mena d'interès en un
partit socialista.

Caldria acabar, així ma-
teix, amb els atacs personals.
A vegades, en el curs dels
debats interns, sembla que,
per a alguns companys, hi
ha "adversaris interiors" so-
bre els quals cal volcar més
hostilitat que contra els
nostres adversaris reals en
el combat polític i social
pel socialisme. Cal lluitar
contra aquesta intolerància,
contra aquest sectarisme,
perquè si féssim el seu joc,
si ens entestéssim a gratar
en tot allò que ens pot se-
parar o afeblir, sense apro-

fondir en tot allò que ens
pot unir i enfortir, estaríem
abocats a un procés per-
manet i inacabable de pica-
baralles internes i, de fet, a
qui faríem el ¡oc és als nos-
tres adversaris de veritat, a
la dreta.

Però aquesta actitud uni-
ficadora no pot confondre's
amb una actitud contem-
poritzadora o claudicant
enfront de les manifestacions
sectàries. Cal ser ferms con-
tra el sectarisme, contra el
verbalisme gesticulador,
contra els atacs personals,
perquè sols damunt d'aques-
ta fermesa podrà anar-se
desenvolupant en el futur
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una vida democràtica in-
terna en el partit, madura i
constructiva, on tots els
companys se sentin respec-
tats en els seus drets i esti-
mulats a una militància efi-
caç.

Partint d'aquests pres-
supòsits, jo crec que caldria
refusar, d'entrada, dos mo-
dels possibles de congrés.
Ambdós em semblarien pro-
fundament negatius. D'una
banda, cal oposar-se al mo-
del d'un congrés com l'an-
terior, que es produí amb
unes peculiaritats irrepeti-
bles. Avui no és possible un
model artificial de nego-
ciació a porta tancada entre
antics col·lectius que mar-
gini olímpicament la sobi-
rania del congrés i la corre-
lació que democràticament
s'estableixi en el si de les
delegacies. Això no sols im-
plicaria una frustració dels
militans sinó també la con-
solidació d'una manera de
fer que s'oposa als mecanis-
mes, democràtics que han
de regir la nostra vida in-
terna.

Però, a la vegada, cal re-
fusar el model d'un congrés
basat en la pura aplicació
d'una majoria per a confi-
gurar una política i una di-
recció del partit que exclogui
a les posicions no majorità-
ries. El procés d'unificació
del partit no està acabat, i
sols podrà culminar amb
èxit sobre la base d'una
pràctica prolongada i pa-
cient, on els elements d in-
tegració, de permeabilitat,
de diàleg, d'eliminació de
recels i de mals entesos,
vagin ampliant-se progres-
sivament. Per això, la simple
aplicació mecànica d'una
majoria no té un sentit
constructiu.

Entre aquests dos extrems
cal trobar la via justa. Es a
dir, la via d'un congrés de-
mocràtic, que permeti defi-
nir unes orientacions polí-
tiques i uns equips de direc-
ció que representin a tot el
partit, o a la immensa majo-
ria del partit. I que el repre-
sentin democràticament: que

siguin el réflexe democrà-
ticament exacte d'allò que
el partit és avui. Sense dis-
torsions, amb transparència.
Respectant escrupulosament
les correlacions que apare-
guin en el congrés. Qual-
sevol intent de capgirar
això seria nefast.

He dit alguna vegada que
en un partit de lluitadors
els congressos i els proces-
sos de debat intern no són
mai uns jocs florals. Tindrem
un congrés tens, dur. No hem
de tenir, però, de cap ma-

nera, un congrés d'enfron-
taments sectaris, si real-
ment volem que les coses
tirin endavant. Si som capa-
ços d'imposar-nos una tòni-
ca de rigor i respecte entre
companys, aquest congrés
pot significar un important
canvi positiu, que permiti
el desenvolupament d'una
política més incissiva i di-
nàmica, i la configuració
d'un equip de direcció co-
hesionat i àmpliament re-
presentatiu. Aquest darrer
aspecte té avui una impor-

tància especial. Del congrés
n'ha de sortir una direcció
—Consell Nacional i Exe-
cutiva— dotada de la força
necessària per a enfrontar-se
a unes tasques que sens
dubte seran complexes i di-
fícils. Ha d'ésser una direc-
ció unida, encara que no
sigui monolítica. No pot
ésser una direcció devas-
tada per enfrontaments es-
tèrils. Un equip ample, ele-
git en funció de criteris po-
lítics, de capacitat i de re-
presentativitat.

EL DIÀLEG, PUNTA DE LLANÇA
PEL CONGRES

Després de les eleccions
al Parlament el Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) ha entrat de ple
en el debat i la discussió de
els diferents corrents que
pregonen línies polítiques
determinades i diferencia-
des per a tirar endavant el
socialisme a Catalunya i fer
possible i real la unitat de
tots els socialistes catalans,

aconseguida formalment en
el congrés constituent del
Partit, al juliol del 78.

El congrés que se cele-
brarà els propers dies 4, 5 i
6 de juliol té una importàn-
cia capdal per al futur del
nostre Partit i àdhuc per al
futur de Catalunya tenint
en compte la força que els
socialistes representem.

Es per això que L'OPINIÓ
SOCIALISTA obre des d'ara
fins al congrés aquestes
planes de debat —de diàleg
voldríem, perquè tothom pu-
gui expressar la seva dife-
rent visió d'un únic pro-
jecte: la construcció d'un
model nacional de socialis-
me per a Catalunya que ha
de quedar ben
després del coni
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Comissió de Cultura del PSC (PSC-PSOE)

La Comissió de Cultura del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-PSOE) va celebrar una
reunió el passat dia 6 en la qual s'analitzà la situa-
ció política general a Catalunya, després de
l'etapa històrica que acabem de viure i que ha
estat presidida per la constitució del primer Par-
lament de Catalunya.

Els acords que va pendre
aquesta comissió i que foren
tractats per l'Executiva Na-
cional del partit són els se-
güents:

— La confecció d'un ma-
nifest de reafirmació socia-
lista, davant el canvi en la
correlació de forces polí-
tiques que s'ha produït a
Catalunya després del 20
de març.

— Preparar, elaborar o
encarregar estudis sobre se-
miòtica electoral, qüestió
nacional i planificació lin-
güística.

— Remarcant el fet
que l'àrea de cultura de
l'Ajuntament de Barcelona
està en mans del PSUC i que
la Conselleria de Cultura
de la Generalitat de Cata-
lunya està en mans de CiU.
Atesa, a més, la importàn-
cia que per els socialistes
té la incidència en la política
cultural, sobretot en la nova
etapa que enceta el nostre
país, la Comissió de Cultura
del PSC (PSC-PSOE) creu
irrenunciable que l'àrea de
Cultura de la Diputació de
Barcelona recaigui en els
socialistes. Coneixent la pre-
disposició del company Fran-
cesc Martí, president de la
Diputació, en valorar la
importància de la política
cultural, la Comissió de Cul-
tura ha pres l'acord d'adre-
çar-se a la Comissió Execu-
tiva Nacional del partit i al
primer secretari per tal
que es prengui una ressolu-
c|ó en aquest sentit, a efectes
que s'informi en les ne-
gociacions que s'estan por-

tan a terme. D'aquesta res-
solució en fou informat tam-
bé el president de la Dipu-
tació, Francesc Martí.

— Proposar a la primera
secretaria del partit que es
celebri una recepció per
tal de reunir els intel·lectuals
i artistes que donaren
suport a la candidatura dels
socialistes i, concretament
a la de Joan Reventes, en
les passades eleccions al
Parlament de Catalunya.

— En el cas que el
govern de la Generalitat,
que presideix Jordi Pujol,
ofereixi alguns càrrecs en
matèria cultural als socia-
listes, la Comissió de Cul-
tura estima que només po-
dran acceptar-se càrrecs
tècnics o de funció pública
o a títol de representació
d'alguna entitat.

— Fer arribar a totes les
agrupacions i federacions
del partit així com als grups
municipals socialistes una
circular oferint assessora-
ment cultural i alhora obrir
a la seu del partit del carrer
Cambó, 21, una oficina de
recepció d'encàrrecs en
aquest sentit.

— Els coordinadors de les
diferents àrees en que*està
dividida la Comissió de Cul-
tura tindran cura de fer el
seguiment de la-pol í t ica
cultural que en cada aspecte
realitzi la Generalitat de
Catalunya, per taf que
se'n dedueixi una estratè-
gia d'oposició a realitzar
des de la perspectiva dels
socialistes.

— La Comissió de Cultura
del PSC haurà de conside-
rar-se com una comissió
tècnica a efectes d'asses-
sorament en les esferes go-
vernamental i legislativa del
partit. Aquest acord s'ha
comunicat ja a la permanent
del Grup Parlamentari So-
cialista i a la Secretaria de
Documentació i Estudis (Ga-
binet Tècnic) del partit.

— Convocar la subcomis-
sió "d'Alternativa Cultural"
per a finals del present mes
de maig per tal d'iniciar les
seves tasques de funciona-
ment.

— La Comissió de Cultura
estima que els companys
de l'Ajuntament de Barce-
lona porten una política
equivocada quant a cinema
pel que fa per exemple a la
confecció del "Noticiari de
Catalunya" i els encàrrecs
de films. La Comissió consi-
dera que des de l'Ajunta-
ment no es consulten mai
els especialistes del partit
i es llencen a empreses
sense atendre degudament

/e / /p Lorda, Secretar/ Na-
cional de Política Cultural
del PSC (PSC-PSOE)

els aspectes tècnics i jurí-
dics.

— Finalment, la Comissió
de Cultura ha anunciat la
celebració de les Converses
Catalanes de Cinema i ini-
ciar un pronunciament en-
torn la llibertat d'expressió,
novament posada en qüestió
arran del processament mi-
litar contra Pilar Miró i el
procés contra el director de
"El País", Juan Luis Cebrián.

Ni F.N. ni FE de las IONS

ELS FEIXISTES SÓN ILLEGALS
L'Estat espanyol està vi-

vint un procés de dretització
0 intent d'involucionisme
progressiu que va des dels
canvis produïts en la política
de govern i la UCD, cada
cop més conservadora, fins
a l'increment de la violència
1 els assassinats provocats
pels ultres al carrer, sense
oblidar sentències de jo-
guina per als acusats d'un
intent de conspiració con-
tra l'Estat planejat a la
cafeteria "Galàxia".

En aquest marc d'escalada
feixista, el Partit dels So-

cialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) ha signat juntament
amb 32 organitzacions més,
polítiques, sindicals, cultu-
rals, socials i ciutadanes, un
document en el que s'exi-
geix la immediata il.legalit-
zació dels grups Fuerza Nue-
va y Falange Española de
las JONS, per la probada i
repetida intervenció dels seus
militants en accions vio-
lentes i assassinats solapais
amb moms de "batallons"
o "guerrilleros", però en
nom d'una mateixa causa:
la del feixisme.
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Propocició socialista al Congrés de Diputats

MÉS PROGRAMACIÓ CATALANA A LA TV
La diputada dels

Socialistes de Cata-
lunya al Congrés de
Madrid, Anna Ballet-
bó, ha presentat en
nom d'aquest grup
una proposició no de
llei per tal de que
s'incrementi la pro-
gramació catalana a
la segona cadena,
UHF, de la televisió
espanyola.

En la proposició es de-
mana que el govern doni
compliment de manera im-
mediata al que estableix
l'Estatut de Catalunya i que
recull l'Estatut Jurídic de
RTVE referent a l'increment
de la programació pròpia
de les comunitats autòno-
mes en el canal UHF.

En l'Estatut de Catalunya
es contempla la concessió
per part de l'Estat a la Ge-
naralitat de Catalunya d'un
tercer canal i aquesta com-
petència va ser inserida tam-
bé en l'Estatut Jurídic de
RTVE. Aquest punt fou un
dels principals guanys con-
querits per les forces cata-
lanes en la negociació de
l'Estatut, donada la impor-
tància primordial que avui
té la televisió en el conjunt
dels mitjans de comunicació
de masses i la força que ha
de tenir en el camp del re-
dreçament cultural que ha
emprés el nostre poble. Do-
nat que el govern no va
voler comprometre's a fixar
un plac per a la posta en
marxa del tercer canal, du-
rant la negociació els re-
presentants de Socialistes
de Catalunya presionaren
per tal que a la disposi-
ció transitòria 8a de l'Esta-
tut, on es parla del tercer
canal s'hi inclogués el text
següent: "Fins a la posada
en funcionament efectiu
d'aquest nou canal de tele-

Anna Balletbó: arribar i denunciar

visió, Radiotelevisió Espa-
ñola articularà a través de
la seva organització a Cata-
lunya un règim transitori
de programació específica
per al territori de Catalunya,
que Televisió Espanyola eme-
trà per la segona cadena
(UHF). El cost de la progra-
mació específica de Televi-
sió a la qual es refereix el
paràgraf anterior s'entendrà
com a base per a la deter-
minció de la subvenció que
podria ser concedida a la
Generalitat, durant els dos
primers anys de funciona-
ment del nou canal al qual
es refereix aquesta Dispo-
sició transitòria."

Mes programació i
horaris millors

La proposició socialista
demana que l'increment de
programació s'efectui en
horaris de màxima audièn-
cia, en el ben entès* que
el primer programa estatal
ha de continuar cubrint les
necessitats d'ésser el nexe
d'unió, i de solidaritat per
a tot l'Estat i en aquest sen-
tit les autonomies no faran
cap conexió sobre d'ell, sense
perjudici naturalment de la
utilització de la resta de
l'horari tal i com es ve fent

fins ara. Pel que fa a l'UHF,
ha de permetre's realitzar
conexions amb les autono-
mies per tal que aquestes
introdueixin vels seus pro-
grames específics, deixant
clar que la desconexió dels
seus programes suposa la
introducció automàtica de
la programació estatal del
segon canal. La programació
catalana ha estat sempre
marginada a horaris impro-
cedents i poc accessibles,
als condicionaments que
suposa una manca de co-
bertura del país del canal
UHF, i a la manca d'auto-
nomia en que s'ha mogut la
programació catalana res-
pecte a la programació ge-
neral de RTVE.

El text presentat per Anna
Balletbó acaba recomanant
que no es produeixi cap
reducció dels programes de
les nacionalitats sense con-
sultar als òrgans de govern
autonòmic de cada una
d'elles, i que de manera
immediata s'incrementi
l'horari d'emissió d'UHF en { e
les comunitats autònomes,
sense detriment de les émi-
sions que ja es produeixen
en el primer canal i que,
igualment, s'haurien d'in-
crementar.

La proposició no de llei
socialista no es centra úni-
cament a la problemàtica
de la televisió autònoma a
Catalunya, sinó que es fa
extensiva a les altres comu-
nitats autònomes, on la situa-
ció és gairebé paral.lela. En
la seva presentació es fa
constar el compromís con-
tret pel partit del govern
amb els Socialistes de Ca-
talunya durant la negociació
de l'Estatut, i la garantia i
obligatorietat que suposa
la contemplació del fet en
els articles 13, 14 i 15 de
l'Estatut Jurídic de RTVE.

La normalització cultural
a Catalunya, igualment com
a Euskadi o a Galícia, com-
porta l'increment de la pre-
sència de la llengua pròpia
i autòctona, en el nostre cas
la catalana, als mitjans de
comunicació de masses i
de manera molt especial a
la televisió. No es podrà
parlar de normalització cul-
tural a Catalunya, ni a cap
altre comunitat autònoma,
fins que desapareixen del
tot els impediments que
obstaculitzen l'accés nor-
mal del català, i de totes les
llengües de l'Estat, als mit-
jans de comunicació de
masses.
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cambiò
P A LOS A LA
PRENSA

Victor Hugo afirmaba que
la prensa es la inmensa y
santa locomotora del pro-
greso, y el historiador inglés
Tomás Carlyle venía a decir
que en una democracia los
diarios pasaban a ser en
consideración e influencia
el cuarto poder. Si así fuera,
habría que convenir en que
el progreso y la democracia
peligran en este país.

Hechos como la reciente
condena al director de El
País, Juan Luis Cebrián, a
una pena de arresto mayor
como responsable de un
editorial publicado en el
rotativo madrileño, y suma-
rios abiertos a la prensa
que están pendientes de
resolución, fomentan la
creencia de que en nuestros
pagos el cuarto poder es
una nebulosa.

Setecientos sesenta días
después de aparecer en la
página editorial de El País
un trabajo titulado Prensa
y democracia, criticando al-
gunos fallos de los tribunales
en materia de prensa, la
Sala Segunda del Tribunal
Supremo hacía pública su
sentencia condenando a Juan
Luis Cebrián a tres meses
de cárcel y 50.000 pesetas
de multa por un delito de
desacato contenido en opi-
nión de los magistrados en
aquel trabajo periodístico.
Ese mismo día, la página 10
del matutino se abría con
un juicio desfavorable a
otra sentencia, la que con-
denaba a los responsables
de la «Operación Galaxia»
a penas mínimas por cons-
piración y proposición para
la rebelión.

Pero hasta llegar a la con-
clusión dictada por el alto
organismo judicial, el su-
mario abierto contra Juan
Luis Cebrián como respon-
sable directo, que no autor,
del editorial Prensa y demo-

cracia había sufrido varios
avatares. Dictado auto de
procesamiento por el Juz-
gado de Instrucción número
13 de Madrid a instancia de
querella por desacato pre-
sentada por el ministerio
fiscal y celebrado el juicio,
la Audiencia acordó absol-
ver a Juan Luis Cebrián del
delito de desacato y con-
denarle por una falta «leve
de desobediencia a la auto-
ridad o falta de considera-
ción o respeto hacia la mis-
ma».

La sentencia, tipificada en
el apartado 5.° del artículo
570 del vigente Código Pe-
nal, y que suponía una multa
de 5.000 pesetas para el
inculpado, fue recurrida por
las partes. El ministerio pú-
blico, para pedir recurso de
casación y mantener la pe-
tición inicial. La defensa,
para solicitar la libre abso-
lución por supuesta infrac-
ción de la ley. Celebrada
la vista el pasado 8 de abril,
el pleno de la Sala Segunda
de lo Penal decidió por seis
votos contra cinco corro-
borar las tesis del fiscal.

Para Juan Luis Cebrián
Echarri, treinta y cinco años,
seis sumarios desde que se
puso al frente de £/ País, el
4 de mayo de 1976, director
del año según la revista
neoyorquina Monthly World
Press Review, su caso se
inscribe dentro del más ge-
neral de agresiones a la
libertad de prensa. «Cuando
digo que el Gobierno no es
ajeno a ello —afirma Ce-
brián—, no estoy diciendo
que dicte las sentencias o
no respete la independencia
de los tribunales, sino que
la actividad de los fiscales,
gran parte de las veces por
indicación del propio Go-
bierno, es inusitada. Y pongo
de relieve lo nefasto a este
respecto de la labor del
actual fiscal general del
Estado.» Y concluye: «con
las sentencias, difamacio-
nes y ataques de todo gé-
nero se quiere acallar, no
mi voz, que es pequeña, sino
la del periódico, que me

trasciende con mucho».
Mientras, partidos, sin-

dicatos y profesionales de
los medios de comunicación
han cerrado filas en torno
al periodista condenado al
retroceso de la libertad de
expresión amparada en el
artículo 20 de la Constitu-
ción. En otra onda, respon-
sables de la Administración
han manifestado qué «el
Gobierno no puede pronun-
ciarse sobre el poder judi-
cial, que es independiente»
(Josep Mèlia, secretario de
Estado para la Información),
o arguyendo que «la situa-
ción general en torno a la
libertad de expresión en
España es democrática, pero
no ideal», como señaló el
ministro de Cultura, Ricardo
de la Cierva.

TfeleéKpres

LOS DIPUTADOS Y
"EL CRIMEN DE
CUENCA"

La tensión que estos días
vive él país en torno al no
respeto de la libertad de
expresión que la Constitu-
ción Española reconoce, se
reflejó ayer tarde en el Con-
greso de los Diputados en
una sesión que estuvo más
próxima al concepto de
altercato público que de
debate parlamentario. Con-
currían factores importan-
tes para una movida sesión:
de una parte las preguntas
del diputado socialista Al-
fonso Guerra sobre el pro-
cesamiento por la autoridad
militar de la cineasta Pilar
Miró, directora de la película
"El crimen de Cuenca". Por
otra parte, correspondía la
defensa del tema, en nombre
del Gobierno, al ministro
de Cultura don Ricardo de
la Cierva, no especialmente
convincente ni segurizado
en la defensa de tan im-
portante cuestión; se pro-
ducía todo esto en el clima
enrarecido por los proce-

samientos contra periodis-
tas por escribir o por auto-
rizar la publicación de ar-
tículos o informaciones con-
sideradas como delito.

Independientemente de
los gritos dirigidos al minis-
tro de "dimisión", "al corral,
al corral", "que lo remo-
delen", la crudeza del de-
bate refleja la inquietud y
la indignación incluso que
se respira en amplios sec-
tores por la sistemática vio-
lación de la libertad de ex-
presión.

Alfonso Guerra decía que
contar en un periódico un
intento de golpe de Estado
es considerado algo más
grave que el golpe de Estado
en sí. En el caso de "El cri-
men de Cuenca" habría que
preguntarse, como hizo el
diputado socialista, si la
exhibición de una película
en la que se narra un graví-
simo error judicial puede
ser suspendida por la auto-
ridad gubernativa, o bien
puede considerarse un de-
lito.

El delicado tema jurídico
suscitado en torno a "El cri-
men de Cuenca" empieza
por introducir un elemento
de confusión al intervenir
la autoridad judicial militar
en un asunto que, en todo
caso, debería corresponder
su tratamiento a los tribu-
nales ordinarios. Pero en el
ámbito administrativo que-
daría todavía pendiente la
aclaración —necesaria acla-
ración— si el Ministerio de
Cultura ha actuado o actúa
bajo la dirección en este
tema concreto del Ministe-
rio del Interior.

El gobierno no pudo en-
contrar peor portavoz que
don Ricardo de la Cierva,
quien tuvo que ser cubierto
en su retirada por el vice-
presidente Fernando Abril
Martorell, en su intento por
cubrir al ministro, Abril ad-
virtió a los socialistas que
no están los tiempos "para
promover conflictos entre
instituciones", siendo res-
pondido con gritos de "chan-
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taje". Los tiempos para lo
que no están es para la
formación de gobiernos dé-
biles y minoritarios y, en
cambio, UCD acaba de rein-
cidir en este mal que se
señala desde todos los án-
gulos. Los tiempos, con se-
guridad también, confor-
marían una situación dis-
tinta y una interpretación
menos restrictiva de las
libertades que consagra la
Constitución si existiese un
gobierno apoyado sobre una
sólida mayoría parlamen-
taria e integrado por minis-
tros de mayor consistencia
que don Ricardo de la Cier-
va.

ELSOCULISU
LA CENSURA
ESPAÑOLA Y
"EL IMPERIO DE
LOS SENTIDOS"

Nagisa Oshima narra en
"El imperio de los sentidos"
la historia de amor entre
una sirvienta, Abe Sada, y
un hombre, Ishida Kichizo,
que empieza como una re-
lación amorosa circunstan-
cial y jactanciosa por parte
de él y que termina por con-
vertirse e'n una pasión de-
sorbitada. La mujer, en un
acto de entrega por parte
del hombre, acaba por ase-
sinarle y por deteriorar su
cadáver, al seccionar su
sexo. Fue condenada a seis
años de cárcel. La crítica
ha coincidido en ver en esta
obra de una insólita belleza
formal una de las obras
cinematográficas más adul-
tas en el terreno del erotis-
mo. Las relaciones entre este
film y las obras de Georges
Bataille son casi elemen-
tales, pues lleva la idea del
escritor francés —el erotis-
mo es la afirmación de la
vida hasta la muerte y el
erotismo iluminado por la
muerte— hasta sus últimas
consecuencias físicas. Y for-
malmente recuerda la obra
de los célebres grabadores
y pintores erotómanos ja-

poneses Hokusai y Utamaro.

La película fue presen-
tada a la Junta de Clasifi-
cación de Películas por el
distribuidor español a fina-
les del año 77, y la Subdirec-
ción General de Empresas
Cinematográficas, con fecha
de 26 de enero de 1978,
autorizó su exhibición para
salas especiales, de acuerdo
con el artículo 6°, apartado
4°, del Real decreto 3.071/77,
que establece que "/as pe-
lículas cuyo tema principal
o exclusivo sea el sexo o la
violencia sólo podrán ser
exhibidas en las salas espe-
ciales". Maravilloso eufe-
mismo falaz, puesto que no
existen ni han sido regula-
das todavía estas salas es-
peciales, donde irá a parar
todo el material pornográ-
fico. En este infierno inven-
tado por la censura espa-
ñola van a depositar toda
una serie de obras que mo-
lestan a nuestra sociedad
puritana, y del que sólo
hace poco acaba de salir
el "Saló", de Passolini. A
pesar de los diversos recur-
sos del distribuidor y de las
quejas de los críticos, "El
imperio de los sentidos"
está prohibida para el pú-
blico español, inmaduro para
estas y otras cosas, según
la arbitraria burocracia po-
lítica de la nueva democra-
cia española. M.R.

EL PAÍS
PRENSA Y
DEMOCRACIA

La casualidad, o quizá
no, ha querido que sólo dos
días más tarde de la sen-
tencia sobre la "operación
Galaxia" haya visto íá luz
la que condena al director
de este periódico a tres
meses de cárcel por un edi-
torial que, paradójicamente,
se titulaba "Prensa y de-
mocracia".

La posición de respecto
a la independencia de los
jueces y el papel esencial
del poder judicial en una

democracia -ha sido y se-
guirá siendo una de las má-
ximas de este periódico. Pero
es un hecho objetivo que,
igual que hubo militares
franquistas, policías fran-
quistas y periodistas fran-
quistas, que hoy siguen em-
peñados en dar una dura
batalla contra la libertad,
hay todavía jueces por los
que no parece haber pasado
la transición democrática.

De la efectividad y acti-
vidad de la justicia tenemos
en esta casa larga experien-
cia. Más de sesenta veces
ha declarado en las secre-
tarías de los juzgados el
director de este periódico
en los últimos cuatro años,
cinco ha sido procesado.
Pero apenas unos meses
después de que se publicara
el editorial que hoy le con-
dena a la cárcel, una bomba
hizo explosión en esta casa
y acabó con la vida de un
hombre, mientras hirió se-
riamente a otro. Año y me-
dio más tarde de aquel do-
loroso suceso el director de
EL PAÍS, tantas veces soli-
citado por la autoridad judi-
cial, no lo ha sido todavía
en este caso. Curioso ritmo
de actividad este.

El heco de que la condena
que comentamos suceda
en un momento de recesión
de la libertad de expresión
en nuestro país, no debe
pasar inadvertido. Hace solo

dos días, el Instituto Inter-
nacional de Prensa, en una
reunión a la que acudieron
más de cuatrocientos perio-
distas del mundo occiden-
tal llamaba la atención al
Gobierno sobre la interven-
ción de los tribunales mili-
tares contra periodistas en
España, y condenaba el
gran número de juicios ordi-
nario» que tendían a difi-
cultar las libertades de ex-
presión.

No es dramatizar decir
ahora que la democracia,
antes o después, se verá
herida de muerte si las ins-
tituciones de este país no
son renovadas en sus hom-
bres y en sus conceptos por
servidores de la libertad. Y
antes o después, también
los sectores democráticos
del partido del Gobierno
tendrán que elegir por cons-
truir aquí un régimen de
libertades o de cinismos, y
por garantizar al ciudadano
los derechos que teórica-
mente la Constitución le
otorga.

Por lo demás, vamos a
seguir reclamando la máxi-
ma independencia y otor-
gando el máximo respeto a'
nuestros jueces. Pero el
poder judicial dejaría de res-
petarse a sí mismo si consi-
derara que sus actos y sen-
tencias no pueden ser co-
mentados y sí sólo aplau-
didos.
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Partit viu

En el Ple de l'Ajuntament
de Barcelona, del dia 9
d'aquest mes, es va reestruc-
turar el Grup Municipal so.
cialista. Gonzalo Crespo, pre-
sident del Consell del Dis-
tricte IXe va dimitir mm a
regidor. En e/ seu lloc ha
entrat a /a Casa Gran, en
Germà Vidal. Mercé Sala tin-
drà, a partir d'ara, la respon-
sabilitat de les companyies
de transports públics. L'En-
ric Trunyó i /a Francesca
Masgoret passen a presidir
els districtes VIIe i Ve res-
pectivament.

SEMINARIS DE FORMACIÓ

Continuen els diversos seminaris, organitzats per
la Secretaria Nacional de Formació. A part dels
que es van realitzar a Valldoreix, els propassais
1 0 / 7 7 de Maig s'en va dur a terme un de molt
interessant a la localitat de Mora d'Ebre, sobre la , ̂
problemàtica energètica i de les centrals nuclears. Mf._
Hi van participar, Luis Bordas i Josep Isern, lulio ~
Villacorta i Fabio Sarmiento, ¡osé Ma Simó, Ferran '

Ribas, Luis Vazquez, Carlos Dàvila i Ferran Ralea.
Finalment, els dies 24 i 25, es va parlar sobre la
Politica del Caoitalisme Monopolista Interna-
cional enfront de la crisi, amb la intervenció de
¡oaquin Monells, Santiago Roldan, Raimon Obiols,
losep Ma Vegara / Ernest Lluch. Aquest seminari
es va fera Gavà.

PRESENCIA
SOCIALISTA

Poble Sec Sant Antoni

NOU ÒRGAN
DE
COMUNICACIÓ
Durant /a primera quinzena
de Maig ha sortit, per pri-
mera vegada, el butlletí de
l'Agrupació 10 de Barcelona,
sota el títol de "Presència
Socialista". Col·laboren en
aquest primer número, entre
d'altres, ¡oaquín ¡ou, /osé
Orts, Margarita R. Piquer,
Desiderio Ortega, Enric Es-
quer, loan López i losé Ma-
nuel Mulero.
En el seu primer editorial,
"Presència Socialista" que
no es compromet a cap tipus
de regularitat en la seva pu-
blicació, manifesta que això
dependrà de l'interès que
hi posin els membres de
l'esmentada agrupació.
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