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Escola d'hivern

Saifores, gener de 1982

L'Escola Socialista d'Hivern
-Per Marta Mata i Garriga-

El tercer cap de setmana de gener
realitzàvem .l'Escola d'Hivern, hivern
benigne de temperatura per ara, com si
amagués contra els ametllers ja florits
una clatellada tardana; aquests dies ja
hem tingut qualque ruixat, "tapollot"
que en diem per aquelles terres, que va
rejovenir les goteres de la vella casa de
Saifores.

L'Escola d'Hivern, molt concorregu-
da i realitzada en un bon ambient de
companyonia socialista, serà prou co-
mentada a l'Opinió Socialista; aquestes
ratlles en volen remarcar només un tema
que presidí veladament les discussions,
que aparegué bon punt començada l'Es-
cola, només posar-se a parlar de nacio-
nalització i que reaparegué com un teló
de fons en cada sessió: em refereixo a la
consciència del "temps polític".

Resulta que en un partit socialista, pel
qual el domini dels mitjans de producció
és un punt dels , més! importants de
definició, dins d'una concepció de rea-
lització de l'home,' ara pot parlar-se de
nacionalitzacions 'amb tants matisos de
prudència justificats en' la situació polí-
tica actual, que hi ha qui arriba a pro-
pugnar "nacionalització zero". La cosa
és comprensible quáñ' el| temps polític
ens dóna una temperatura molt sota
zero; i no només en-nacionalitzacions
sinó en tants altresjtémes concrets.

El que caracteritza, però, els militants
d'un partit polític; (leu ser la seva capa-
citat de situar cada cosa ori el seu nivell
temporal: allò que volem per al futur,
això que tenim ara, el que podem i hem
de fer canviar d'ara en tal termini. I la
capacitat d'unificar els'tres nivells tem-
porals, una tensió'qúe es:sobreentén en
el terme italià "tempo'", i ;que cada
militant viu com pot i sai).

L'Isidre Molas, per exemple, ens ha
escrit un llibre que'i tots els militats
hauríem de conèixer i difondre, i on es
dibuixa en la llunyania de' quatre temps,
la ciutat; a l'Escola d'Hivern més de cent
cinquanta militants/'xuclant" les parau-
les dels ponents i giiardant-les per "ru-
miar" temps després,'cotu'em deia tot
dinant una companya andalusa amb el
seu accent andalús esmaltant una es-
tructura vital catalana!' :En Raimon
Obiols llegint-nos aquest paràgraf d'en
Mendes France: "Si cerqueu, abans que
res, les satisfaccions que deriven de
solucions irespostes ràpides isegures, si
no podeu suportar una lluita que duri

anys, a vegades desenes d'anys, amb
triomfs però també amb derrotes i, so-
vint, amb el menyspreu que s'acompa-
nya com a recompensa al vostre treball,
si no sou capaços de contentar-vos en
saber, com a única certesa, que la vostra
causa triomfarà algun dia, aleshores us
aconsello que deixeu el combat polític.
Però si us plau el gust aspre de la reflexió
i de l'estudi dels problemes del vostre
temps i de la vostra pàtria i el gust del
treball per una esperança i una acció que
apostin pel futur, aleshores tenim ne-
cessitat de vosajtres."

Mendes France ja és gran i ha pogut
veure ell mateix encara l'acompliment
de les seves esperançades resistències.
La gent de generacions més joves potser
tenim una mica massa tràgica la cons-
ciència de la velocitat, de l'accel.leració
en el pas del temps històric. Cinquanta
anys fa tres segles, són deu anys
d'aquest; però encara més: deu anys de
la primera meitat potser ja són menys de
dos anys d'ara que estem acabant la
segona. Esperar vuit, deu anys, ara po-
dria ser tan llarg... terrible. Però més
terrible és no saber esperar, sucumbir
sota el pes del present, conformar-hi el
pensament, el sentiment i la paraula;
oblidar.

Tenir present el Nord, per llunyà que
pugui ser, no permet d'altra banda
l'avorriment del pessimisme, al contrari,
és la font energètica de tot militant, font
d'una energia que permet "fer conya"
com feia l'Armet l'altre dia a Saifores,
superar el llenguatge de "la cova" amb

estalactites i estalagmites en què podria
convertir-se el partit, superar la baralla
entre "chicanos" i "sioux" en què se-
gons l'Isidre es vol convertir la política
catalana; energia que permet també la
sensibilitat d'una Carme Mestre parlant
de la "societat amorosa" i la serietat de
l'Isidre tot recomanat-la també en la
seva capacitat de compartir i copatir,
per quan hi hagi trompades, "que hi
haurà trompades".

Aquesta Escola d'Hivern feia pensar i
feia viure tot el valor polític del temps
hivernal: porques hores de claror a fora,
però moltes a dins al voltant del foc i
conversant, totes les generacions. Poc o
gens creixement del verd de la fulla
tendra, però terrible penetració de la
grapa de l'arrel sota terra; a Saifores els
pagesos d'això en diuen "goixar", pa-
raula que no té l'arrel de "goig" però te'l
recorda.

Aquesta E scola d'Hivern i el seu rerafons
de temps polític era una mostra de com el
partit, conjunt de militants cada un amb el
seu positiu i el seu negatiu, en conjuntar-
los només suma el positiu; i era una imatge
clara de la companyonia, la preparació,
la tensió i l'alegria d'un quarter d'hivern.

Amb els companys de l'Opinió pensà-
vem si fóra bo fer-hi una secció d'Escola
d'Hivern (temps polític) amb la conya i
la serietat pròpies de la caserna estacio-
nal, i especialment tenint molt clars els
nivells del temps polític: dades meteoro-
lògiques actuals ben situades, previ-
sions immediates i objectius da la cam-
panya. EH
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Les nacionalitzacions: una polèmica a debat

Joaquim Monells, economista y profesor universitario

"Nacionalizaciones sí,
si son coherentes y lógicas'

Un debate sobre nacionalizaciones no
puede plantearse en absoluto en térmi-
nos abstractos, de nacionalizaciones si o
no. Debe plantearse el debate de las
nacionalizaciones como una pieza de un
proyecto económico más .global. Por
consiguiente, el hecho de decidir si se va
a nacionalizar o no debería de estar en
función de la coherencia que tengan las
nacionalizaciones concretas dentro de
una estrategia económica más global y
de la viabilidad qfte empíricamente exis-
ta de llevarlas a cabo y de que tengan
resultados positivos.

¿En qué condiciones debería actuar
una nacionalización para actuar bien?
¿Cuál es el costo implítico y explícito de
una política de nacionalizaciones?
¿Quién las va llevar a cabo? ¿En qué
momento y cómo? Es decir, lo que en
realidad se debería discutir con esa serie
de puntos, sobre la adecuación de un
instrumento para obtener una serie de
objetivos que, evidentemente, son polí-
ticos.

Los socialistas franceses lo están
planteando actualmente de una forma
bastante correcta, en el sentido de que
más allá de la discusión ideológica sobre
la conveniencia de unas nacionalizacio-
nes, el proyecto para ese proceso se
inscribe en una estrategia económica
más global para la salida de la crisis. En
este sentido, las nacionalizaciones se
inscriben en una fase concreta de reacti-
vación económica de cara a solventar el
problema del paro y, por consiguiente,
pienso que los socialistas en Francia lo
entienden como un instrumento que
debe actuar en un momento preciso y
como un instrumento preciso.

Si la nacionalización se entiende como
un instrumento, entonces, parece lógico
pensar que potencialmente, existen otros
de alternativos susceptibles de conse-
guir la misma finalidad, que lo harán
mejor o peor, pero quiere decir que la
nacionalización no es "el instrumento"
sino "un instrumento" en un arsenal de
distintas actuaciones de una política
económica socialista.

Entonces, en este contexto, la nacio-
nalización es el caso más extremo de
control social porque éste, en principio,
puede ejercerse poniendo simplemente
un representante del Gobierno en el
consejo de administración o garantizan-
do un derecho de veto del Gobierno
respecto a determinadas decisiones de
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la empresa privada, o participando mi-
noritariamente en determinadas socie-
dades, o regulando determinadas leyes
correctoras de la actividad privada. Es
decir, en principio habría tantas posibi-
lidades de control social como seamos
capaces de imaginar.

Nacionalización, compra
de propiedad

En Francia ha habido últimamente
polémicas respecto a los dos conceptos
de propiedad y de poder económico y, en
cierto sentido, los socialistas franceses
se preguntaban qué éralo querealmente
interesaba no ya al PS si no a la sociedad
entera, si la propiedad jurídica o el
poder económico real. En la manera en
la que se plantea ese dilema lo que se
hace es aceptar que en muchos casos no
existe una relación mecánica lineal de
propiedad jurídica y poder económico.

Lo que realmente interesaría no sería
tanto la propiedad jurídica si no el
poder; es decir, convendría ser mucho
más ambiciosos que un simple docu-
mento jurídico, se trataría del poder
económico y del control de las principa-
les decisiones económicas del país.

¿Qué inconvenientes plantea un pro-
ceso nacionalizador?, en primer lugar,
en la medida de que esto es una compra,
tiene un costo directo y tangible tradu-
cido en miles de millones de pesetas.
Luego, en la medida en que se compra
esta propiedad, quiere decir que en un
proceso de nacionalizaciones lo que ocu-
rre es que el Estado toma el control de
esapropiedad aunque, en cambio, trans-

fiere volúmenes de fondos importantes
al sector privado como contrapartida de
esta compra. Entonces, el control que se
toma mediante la propiedad queda di-
luida o compensada por el descontrol
que supone lo que hará el sector privado
con-los fondos del contribuyente, o del
Estado, que son la contrapartida finan-
ciera de la nacionalización. Por supuesto
existen ya problemas sobre si la finan-
ciación de esa compra no es hecha de
forma suficientemente ortodoxa, que
puede provocar problemas inflaciona-
rios —como puede ocurrir en Francia—.
Frente a ese costo directo de la compra
cabe preguntarse, ¿podríamos conse-
guir objetivos similares mediante otro
tipo de actuaciones que no tuviesen un
costo tan elevado? Esto depende de
cada momento y de cada caso.

Un tipo de riesgo mucho más genérico
es el de una gestión pública esclerotiza-
da, de una incapacidad de innovación
tecnológica, de una cierta parálisis de las
inversiones, o una burocratización de las
empresas públicas. Y también, por otra
parte, existe el tema ante el que ten-
dríamos que ser muy sensibles y es que
la nacionalización, en su sentido clásico,
supone reforzar algo que tiene muy mala
prensa aquí: el centralismo de tipo jaco-
bino, mientras que desde Catalunya pa-
rece que tendríamos que impulsar un
tipo de política mucho más descentfali-
zadora y autonomista.

No un mimetismo con Francia

El hecho de la victoria socialista en
Francia, es enormemente positivo para
nosotros. Ahora bien, desde el punto de
vista de las nacionalizaciones yo diría
que comporta un riesgo muy claro: el de
caer en el mimetismo, de pensar "los
franceses nacionalizan, nosotros tam-
bién podemos hacerlo". En Francia se
va a nacionalizar a partir de una serie de
situaciones concretas, como es el hecho
de una amplia y clara victoria electoral,
de un país con una larga tradición demo-
crática, con una conciencia política pro-
funda, con un partido que tiene un
capital humano considerable a nivel de
preparación... es decir, se va a hacer con
unas condiciones que en principio no
hay que suponer necesariamenj
den en España. Por consiguie
se trata es el observar quáyfccurre
Francia. • /« DOCUM£mC!l
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Les nacionalitzacions: una polèmica a debat

Manuel Sánchez Ayuso, economista y diputado del PSPV-PSOE

Incidencia nacionalizadora
en sectores rentables

Durante todo el período que va de
1945 a 1973 vemos que las sociedades
occidentales han desarrollado, además
de con altas tasas de crecimiento, con
una ampliación del llamado "Estado del
bienestar" basado, también, en la nego-
ciación colectiva entre patronos y sindi-
catos. Esto constituía un determinado
mecanismo de regulación económica y
social en el cual se traducía el esfuerzo
de la clase trabajadora, a través del
propio gobierno con la socialdemocracia
en el poder o a través de relaciones con
los poderes factices.

Ahora, a partir del año 73, el "Estado
del bienestar" sufre con la crisis econó-
mica y con la crisis fiscal de los estados,
que en algunos casos reviste la forma de
una "revuelta fiscal" —como fue el caso
de California—, y la negociación colecti-
va se enfrenta con problemas derivados
de la segmentación del merca'do de tra-
bajo y el desarrollo déla llamada "eco-
nomía subterránea'! ; o "sumergida".
Junto a estos problemas, ya antes de la
aparición de la crisis, nos encontrába-
mos con una serie de acusaciones contra
el propio Estado desde la óptica de una
nueva política de tipo autogestionario y
nuevas fórmulas de conflictívidád social
que van más allá de las clases derivadas
de los conflictos de cla.se. j

A partir de esta constatación que he
tenido que hacer de una forma telegráfi-
ca de lo que puede ser la crisis de la
socialdemocracia tradicional, y la apari-
ción de un nuevo socialismo, hay una
política económica socialista nueva. Es-
ta novedad se induce a partir de la
comparación de programas. Por ejem-
plo, el programa del PSI1^ o la estrategia
económica al capitalismo del Labour
Party tiene muchos puntos de'Conjun-
ción con otros programa;;, comò puede
ser el griego. Entonces, esa política
económica se puede decir que' es una
verdadera alternativa' a la, forma en la
cual la burguesía está tratando de resol-
ver la crisis económica, defiende en un
grado importante la; intervene ion públi-
ca hacia sectores de producción dinámi-
cos y no solamente pasivos, en'términos
de crecimiento. ' ; , " í

De panacea, nada i
En todos estos programas se encuen-

tran proyectos de nacionalización de
industrias y entidades financieras, con
los cuales se quiere ir hacia el control de
la oferta en posiciones tradicionales en
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el movimiento socialista y no solamente
hacia el control keynesiano de la de-
manda. Se considera básico dentro de
estelmodelo la planificación, la concer-
tación entre empresas, Gobierno y sin-
dicatos —que se'vuelca sobre los acuer-
dos de planificación—, y también se
considera prioritario .el luchar en favor
del pleno empleo y de medidas de redis-
tribución y más igualitarias. Entonces, a
partir de esa realidad, podremos obser-
var como deberían ir las nacionalizacio-
nes/ j !

Esa política se diferencia de las políti-
cas tradicionales del control de la de-
manda; e implica que sea importante
hablar 'de una extensión del sector pú-
blico, ;el que haya un grado importante
de intervención pública, y que se'dèben
dirigir no sólo hacia sectores pasivos en
términos de crecimiento, si no también
hacia sectores ¡rentables. Es decir, en
este sentido lo que no sería admisible
sería una aceptación, como en algunos
casos ha habido, de políticas dé 'subsi-
diariédád. Se trata de concebir al sector
público no exclusivamente como un sec-
tor subsidiario del sector privado1,¡que
haga aquello qué éste no quiere hacer, o
no hace, si no que debe incidir en secto-
res ' en 'los cuales hay una verdadera
dinámica, en los sectores nuevos y no en
los tradicionales que ya no son renta-
bles, j , ;

Por 'otra parte, es evidente que las
nacionalizaciones no son una panacea.
Creo que nadie lo puede plantear así,
nadie lo puede concebir desde un punto
de vista ideológico abstracto si no que
son un instrumento, pienso que impor-

tante, dentro de una estrategia econó-
mica que trata de, por ejemplo, el consi-
derar prioritario el conseguir una situa-
ción cercana al pleno empleo y que
considera importante efectuar el hacer
una política industrial de reactivación de
la economía en general y, también, que
tenga como una preocupación importan-
te el avanzar en la democracia industrial.

Creo que estos puntos, el llevar a cabo
que las empresas públicas sean la punta
de lanza de la política industrial, el llevar
a cabo una serie de experimentos en el
sentido de avanzar la democracia indus-
trial en ellas y el tratar de impulsar una
política, digamos, de expansión dirigida
a llegar al pleno empleo, o a luchar
fuertemente contra el paro.

Un debate abierto
El documento final aprobado por el

29 Congreso lo que recogió, con alguna
modificación, es que existen una serie de
sectores en los que es importante avan-
zar en el terreno de las nacionalizacio-
nes. Lo que ocurre es que se remitió el
tema a un comisión de estudio dentro
del Partido que debería unas soluciones
muy concretas sobre el tema y que
abarquen una serie de cuestiones como
la regulación del funcionamiento de las
empresas públicas, los contratos y pro-
gramas de la Administración a efectuar
por éstas, el sistema de indemnización a
los accionistas, etc.

No obstante, se insistía mucho en que
no debía haber una idea de subsidiario-,
dad en el tema de las nacionalizaciones.-'
si no que, por el contrario no debería
limitarse a los sectores pasivos e ir.a los
sectores dinámicos y se debería.tener,
muy especialmente en cuenta el artículo'
128 de la Constitución —donde se; dices
que mediante Ley se podrá rese'ryár al!

sector público recursos o servicios esen-
ciales, especialmente en casos de mono-
polio—. También se citaba algunos sec-,
tores, como el farmacéutico, la electro-!
nica o la alimentaria que requerían una!
presencia pública importante que' en
estos momentos no tenía. En definitiva,
este es un tema que, por su tratamiento,
se ha dejado abierto, posiblemente afor-
tunado por ese motivo: el programa
reconoce la posibilidad de unas posibles
nacionalizaciones, deja al estudio de esa
comisión los sectores en los que debería
efectuarse y posibilita un debate más
general, y más específico a su vez, de los
sectores en concreto. •
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Les nacionalitzacions: una polèmica a debat

Raimon Obiols, secretario de Programación del PSC (PSC-PSOE)

Descentralización y eficacia
para las nacionalizaciones

Durante mucho tiempo, tanto desde
el campo comunista como el socialista o
socialdemócrata aparecía la conciencia
dominante y errónea de que las naciona-
lizaciones, y más específicamente la es-
tatalización de la economía, eran el obje-
tivo del socialismo. Y eso tiene motivos
teóricos importantes que están en parte
en Marx, pero fundamentalmente en una
deformación de Marx: en la deformación
leninista del marxismo. Lenin tenía la
concepción, que se ha demostrado erró-
nea, de que lo que él ya denominaba
"capitalismo monopolista de Estado"
como la ante-sala del socialismo, lo que
era la organización industrial avanzada
de los países europeos de su tiempo era
la preparación material más concreta del
socialismo y que bastaba una política de
estatalización, por un Estado proletario,
de los trabajadores, de ésta ante-sala del
socialismo para tener de la noche a la
mañana una sociedad socialista.

Lenin decía que el capitalismo mono-
polista de Estado es la preparación
material más completa para el socialis-
mo, es el peldaño de la escala histórica
del cual ningún otro peldaño intermedio
lo separa del socialismo. Se cae así en
un proceso de mitificación de las nacio-
nalizaciones, o estatalizaciones. Aquí
basta quitar a los burgueses y poner el
Estado proletario y todo quedará re-
suelto, aquí tendremos el socialismo. La
Polonia de 1982 nos da una respuesta
gráfica y dramática de lo que puede dar
el desarrollo de unas concepciones de
esta naturaleza y de su política.

Pero también en el campo del socia-
lismo de la socialdemocracia ha habido
una cierta tendencia, y experiencias di-
versas tendentes a centrar únicamente
como objetivo, como política de los
socialistas en el Gobierno, una política
de nacionalizaciones pensando que esto
conlleva ya, de por sí, al avance .hacia
fórmulas socialistas. Esto ha dado lugar
en algunos casos, en algunas experien-
cias históricas, a un proceso de naciona-
lizaciones que de hecho no han signifi-
cado otra cosa que introducir elementos
de ayuda, balones de oxígeno, al sistema
capitalista. O bien ha dado lugar a expe-
riencias que han fracasado, como por
ejemplo la del intento de transición
basada en una política de nacionaliza-
ciones y de choque re-distributivo en el
plano salarial y de las rentas —como se
hizo en la experiencia chilena, o en la del
Frente Popular francés de los años 36 y
37-.

Raimon Obiols.
¿Qué ha sucedido en estas experien-

cias? En todos estos casos se puede
afirmar que se ha producido un proceso
fatal, a través del cual se empieza con
esta política de redistribución de ingre-
sos —como rasgo básico caracterizador
de la política de un Gobierno de izquier-
das—, a partir de ahí se produce un
fenómeno de inflación creciente —los
salarios aumentan pero, al cabo de un
cierto tiempo los precios vuelven a su-
bir, sobrepasan en ocasiones el nivel de
los aumentos salariales— y, entonces,
un poder establecido democráticamente
sobre la base del apoyo electoral y social
activo de los trabajadores y de sectores
amplios de las clases medias, se va
reduciendo paulatinamente como resul-
tado de este proceso.

Yo diría que en los fracasos de la
Unidad Popular chilena, o del Frente
Popular francés del 36-37 —que son las
dos grandes experiencias de este tipo—
se ha demostrado, primero, que un pro-
ceso de nacionalización no conlleva una
garantía de evitar fracasos posteriores y,
segundo, que un proceso de redistribu-
ción de los ingresos desarrollado sin un
programa muy coherente, muy maduro y
muy hábil comporta el desarrollo de una
reacción del propio sistema de mercado,
que lleva consigo un grave riesgo de
frustración y de fracaso de la experien-
cia. En Chile, además de la ITT, de la
incidencia del imperialismo, de los me-
canismos del mercado mundial, etc., la
inflación —creo recordar que llegó a
cifras de más del 300%— incide de
modo importante en el fracaso de la
experiencia.

Al hacer una valoración positiva de las
nacionalizaciones como instrumento
quiero señalar que, desde nuestro punto
de vista, nosotros no podemos cometer
dos equivocaciones: la primera sería,
desde mi punto de vista, considerar las
nacionalizaciones exclusivamente como
una simple expropiación total, si no que

habría que hablar de nacionalización en
un sentido más amplio, de acceso al
poder de decisión de determinadas em-
presas o ramos de la producción por el
Estado o por otras colectividades como
puedan ser las comunidades autónomas,
los municipios o las cooperativas. La
segunda cosa que hay que evitar es la
subsidiariedad, yendo a nacionalizar
exclusivamente lo que dentro de la lógi- '
ca de la rentabilidad del sistema aparece
como no rentable y que hay que ir a
salvar.

« Para terminar, quisiera centrarme en
la situación de aquí y ahora, desde
nuestra perspectiva, de nuestro pro-
grama, y señalar que procesos como la
experiencia francesa pueden desarro-
llarse cuando existen condiciones políti-
cas, sociales y económicas que hacen
posible esta clase de avance. Nuestro
caso no es éste, estamos en una situación
muy distinta, y eso hace que en el
terreno de la política económica y, más
concretamente, en el terreno del sector
público, la política de los socialistas en el
Estado español hoy no debe plantear un
proceso de ampliación del sector públi-
co sobre la base de nacionalizaciones,
sino plantearse una cuestión previa y
crucial sin cuya solución no podrá haber
en el futuro otras perspectivas. Es el
objetivo absoluto prioritario de refor-
mar muy profundamente el sector públi-
co que hoy existe, porque es un sector
que hereda todas las lacras del pasado,
de la dictadura.

En caso de una victoria electoral so-
cialista hay que llevar un proceso de
reformar en profundidad de este sector
público basado en criterios de eficacia,
de equiparar sin proteccionismos esteri-
lizadores a criterios de rentabilidad y
eficacia con la empresa privada, con
criterios de democratización, introdu-
ciendo nuevas fórmulas de control y de
participación, en las decisiones de los
trabajadores, de las organizaciones
obreras, de los poderes públicos de las
comunidades autónomas y, finalmente,
con criterios de descentralización, de
competitividad y eficacia. En la medida
que esto dé resultado, que nosotros
sepamos llevar un período de gestión
democrática con un Gobierno socialista
y producir una reforma eficaz de ese
sector público ya existente, nosotros nos
podremos plantear una fase posterior,
sobre la base de una experiencia acu-
mulada, de desarrollo y ampliación del
sector público socializado. •
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Les nacionalitzacions: una polèmica a debat

Carlos Solchaga, economista y diputado del PSE-PSOE

La nacionalización no es una
redistribución de la riqueza

Creo que las nacionalizaciones no son
necesarias ni convenientes aquí y ahora.
Las nacionalizaciones tienen, al menos,
tres vertientes que considero son rele-
vantes para considerar desde el punto
de vista socialista. La primera de ellas
tiene que ver con la configuración que
tengamos cada uno de nosotros, o que
tenga cada organización socialista, so-
bre cuál es el proceso, cuál es la forma
que tiene que tomar el proceso de transi-
ción hacia el socialismo. Marx, en uno de
sus ejercicios de voluntariedad histórica
que a veces tenía llegó a la conclusión
"científica" de que el socialismo era el
paso inevitable al que habría que condu-
cir el capitalismo; el capitalismo en el
desarrollo dialéctico de sus contradic-
ciones habría de llegar antes o después
al socialismo.

Quizá Marx tenía razón, pero sus
argumentos no son válidos en el sentido
en el que la mayor parte de las argumen-
taciones en que basaba esta creencia de
la disolución necesaria del capitalismo y
la conformación de un Estado socialista,
un "Estado de la sociedad" quiero de-
cir, no un Estado político, no se han
cumplido históricamente. Si esto es así,
la conclusión a la que liemos llegado
algunos es que el socialismo es, segura-
mente, la fase probable en la que de-
semboque el capitalismo aunque esto va
a depender fundamentalmente de lo que
los nombres hagan, de lo que los parti-
dos de izquierda creen de determinadas
concepciones éticas de la vida y que
están convencidos de que la igualdad es
uno de los fines fundamentales para
conseguir la liberación déla humanidad,
y que deseen evitar los modos más
extremos de explotación.

El proceso de transición no es un
proceso fijo. Tan pronto como no existe
una seguridad científica de que del capi-
talismo se pasa al socialismo, tampoco
existe un único proceso do transición y,
por tanto, tampoco existe un único mo-
delo de sociedad socialista. Una vez que
admitimos esto empezamos a relativizar
el tema que cuelga, la apropiación por el
Estado, las comunidades, o por los tra-
bajadores directamente de los medios
de producción —que es el tema de las
nacionalizaciones puesto de manera
muy genérica— empezamos ya a relati-
vizarlo.

Un segundo punto que es relevante en ,
el tema de las nacionalizaciones es si, en
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la medida en la que se nacionalice una
parte mayor o menor de la actividad
productiva, se consigue un nivel mayor o
menor de poder. Schumpeter solía decir
que "el capitalismo se solía definir
siempre por dos cosas esenciales: uno, la
organización de la producción en torno a
las empresas y, dos, la libertad de pre-
cios": y él decía a continuación: "pero es
absolutamente esencial que el capita-
lismo se configure a través de un merca-
do financiero como el que conocemos en
los países actuales para que éste funcio-
ne". Y en verdad, conocemos en la
Europa occidental actual países con li-
bertad absoluta en el sistema financiero,
y tenemos países como Italia o Francia
con la banca prácticamente nacionaliza-
da. No conozco ningún estudio socioló-
gico, político o histórico que digan que la
fórmula del capitalismo francés o italia-
no es esencialmente diferente de la for-
ma del capitalismo británico o nortea-
mericano, ni que esté en una fase poste-
rior de transición al socialismo que las
sociedades británica o norteamericana.

Finalmente, el tercer problema rele-
vante es, pues, en qué condiciones se
puede hacer la nacionalización y, si en
las circunstancias actuales en España,
ésta debe ser la nacionalización de acti-
vidades productivas o la nacionalización
de la renta y el ahorro. Voy a tratar de
explicar la diferencia entre una cosa u
otra. En ambos casos tanto si mañana
nacionalizamos, por ejemplo, Altos Hor-
nos de Vizcaya eoo si aumentamos la
renta que va a parar al Estado, el sector
público en España aumenta. Y en este
sentido, una proporción mayor de los
bienes que se producen en este país está

sometida a un control social. En los dos
casos, pues, uno consigue aumentar el
control de la sociedad, tanto si se proce-
de a nacionalizar como si se procede no a
nacionalizar actividades productivas si
no las rentas y el ahorro por la vía de la
reforma fiscal para conseguir que una
parte de los sueldos más elevados vaya a
parar al Estado, el cual lo redistribuye a
través de su sistema de gasto público en
favor del equilibrio de la comunidad. Es
una política, además, redistributiva. La
nacionalización no tiene en absoluto
aspectos redistributivos— y es una polí-
tica que implica necesariamente el
aumento del control de la sociedad no
menos que las nacionalizaciones.

Yo estoy convencido que ahora, en
España, hay dos labores fundamentales
a hacer en el proceso en el que estamos,
en el que todavía la democracia no está
consolidada. Esas dos tareas son", por un
lado, ampliar el sector público por la vía
de aumentar los ingresos del Estado y de
los gastos públicos de redistribución y,
en segundo lugar, reordenar ese sector
público y hacer que éste, en vez de como
ha sido hasta ahora más o menos el coto
privado de una oligarquía, en parte fun-
cionarialy en parte del sector privado, se
convierta de verdad en un sector nacio-
nal, que la administración pública espa-
ñola funcione, la burocracia, la Seguri-
dad Social, las empresas públicas... que
funcione, en definitiva, el patrimonio del
Estado. Si esto nosotros pudiéramos
hacerlo en un plazo relativamente breve
estaríamos en condiciones mucho mejo-
res en un futuro de afrontar problemas
de nacionalización allí donde sean nece-
sarios.

Por lo demás, empujar ahora en esta
disyuntiva que yo creo que se plantea, y
que es relevante plantearla, entre ir
nacionalizando mediante el crecimiento
del sector público por la vía dol aumento
de los impuestos y del gasto rudistribu-
tivo o ir haciendo crecer el sector público
por la vía de la nacionalización. Si en
esta disyuntiva nos inclináramos por lo
segundo, yo creo que tendríamos el
grave riesgo para resolver los problemas
del paro en este país, tendríamos graves
riesgos para consolidar la democracia, y
tendríamos graves riesgos para hacer,
por fin, del sector público español una
parte de la sociedad moderna y a la
altura de las circunstancias históricas
que tratamos de vivir en España. •
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Les nacionalitzacions: una polèmica a debat

Enrique Barón, economista y diputado por Madrid

Objetivos: Administración del
Estado, energía y banca

Hablamos mucho del programa de
nacionalizaciones de Francia, y no se ha
hecho una cosa que a mí me parece
decisiva, y es que los franceses, y tam-
bién los socialistas franceses que en
primer lugar son franceses, lo que tratan
es de ser una gran potencia a nivel
mundial. Así, la primera explicación que
dan del programa de nacionalizaciones
es que ellos quieren tener el control real
de esos sectores porque piensan que en
una situación en la que hoy en día los
sectores más importantes y dinámicos
del capitalismo están en los EE.UU., y
empiezan a estar en el Japón, ellos como
gran potencia mundial tratan de tener el
control de los grandes sectores indus-
triales. Esta es una afirmación que pue-
de ser un poco dudosa en el caso francés,
pero si la planteáramos en España sería
una auténtica broma porque nosotros no
podemos tener una capacidad hegemó-
nica industrial a nivel mundial.

Esto es un elemento suficientemente
importante y que, por ejemplo, contras-
ta en estos momentos —y esto es un
aspecto de lo que está ocurriendo en
Francia— no solamente con lo que plan-
tee la derecha y el capitalismo privado
francés; también contrasta con lo que
están planteando los sindicatos france-
ses, en especial la CFDT: hay quehacer
las nacionalizaciones pero también hay
que transformar los modos de gestión de
estas empresas y cómo se trabaja, que es
una cuestión que interesa de una manera
muy importante al movimiento obrero.

La tercera observación que quisiera
hacer, en la que me voy a ceñir mucho
más al caso español, parto de una reali-
dad histórica que me parece básica, y es
que tenemos la experiencia histórica de
este capitalismo asistido y apoyado sis-
temáticamente en el Estado y, además,
con una configuración dependiente a
nivel internacional —por ejemplo, en
España, en estos momentos, sería muy
impensable el que tratáramos de hacer
una estrategia industrial de nacionaliza-
ciones porque los sectores punta de
nuestras industrias nos encontramos
con que tienen una penetración multina-
cional muy importante, no sólo en inver-
siones netas de capital sino en tecnolo-
gía que es algo que no funciona en
términos de mercado— todo lo cual
haría imposible que nosotros preten-
diéramos, por ejemplo, una autonomía
en el terreno de la telemática, o la
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construcción aeronáutica. Sin embargo,
curiosamente, si hay sectores en los que
podríamos tener una mayor indepen-
dencia propia y podríamos, incluso, de-
sarrollar nuestro sector público como un
instrumento estratégico y uno de ellos
sería el alimentario.

Pero también hay otros aspectos que
son importantes, que son los del aumen-
to del poder real. Desde este punto de
vista, sí es importante defender algunas
nacionalizaciones en España. La prime-
ra, es la nacionalización de la adminis-
tración del Estado, que es un tema
enormemente serio por una razón: la
configuración del Estado español mo-
derno ha creado una simbiosis a nivel de
gran burguesía y de oligarquía financiera
agraria en relación con algunos grandes
cuerpos del Estado.

Nacionalizar es expropiar o comprar
el 100% de las acciones de una empresa.
Es un problema de compra. Otra cosa es
su relación con un planteamiento de
estrategia industrial o financiera y, en-
tonces, si me parece absolutamente ne-
cesario, no sólo en bien de la democracia
sino para poder hacer una política eco-
nómica coherente, conseguir un control
público de algunos sectores.

Un sector importante en este sentido
es el energético, sobre todo en el terreno
eléctrico, en el que se pueden verter una
serie de razones técnicas para su apro-
vechamiento, de la potencia instalada, o
de planificación de inversiones... pero,
además hay razones de tipo financiero,
de tipo económico e, incluso en algunos
casos, razones de tipo político democrá-
tico que aconsejan en que se produzca
un cambio completo en este tipo de
control.

En segundo lugar, en relación con el
sistema financiero, no hay que plantear
fórmulas de nacionalización al 100%
aunque sí que hay que seguir insistiendo
en cosas que ya va diciendo el Partido de

años, y que ha concretado en su actual
programa. En primer lugar, el reforzar
de una manera sistemática lo que es la
banca nacionalizada, la cual en un pro-
grama de gobierno no solamente a nivel
de toda España, sino también de las
comunidades autónomas creo que es
absolutamente estratégico que esta
banca pública incluso adquiera una con-
figuración no enormemente centraliza-
da. Como también es enormemente de-
cisivo el poder tener no un control de las
cajas de ahorro sino un planteamiento
público de las mismas que permita tam-
bién el que las cajas de ahorro sean
también un instrumento importante no
desde el punto de vista del poder si no de
los municipios, las diputaciones o las
comunidades autónomas.

A la hora de hablar de nacionalizacio-
nes también hay que plantear un trata-
miento muy diferente de lo que son los
diversos sectores económicos. En Es-
paña, en este momento, y parto también
de que la principal preocupación es el
paro, tiene no solamente más posibili-
dades de éxito electoral, tiene más im-
portancia económica y tiene un sentido'
más re distributivo el hacer una política
inteligente y selectiva —por ejemplo de
fomento de sectores de tecnología me-
dia— o de desarrollo y apoyo de lo que
puede ser en muchos casos la pequeña y
mediana empresa, o determinados sec-
tores industriales que no arrojan una
gran concentración, que mantenernos
un poco en esa vieja mitología de la
izquierda que ha sido en cierto modo la
Fábrica Putilov; es decir, pensar porque
nosotros tenemos el control del acero,
del carbón y de esas cosas somos mucho
más socialistas, mucho más de izquier-
das y controlamos mucho más el proceso
económico.

Desde el punto de vista de lo que es
una estrategia socialista en un momento
complejo de consolidación de la demo-
cracia, y de transformación de la natura-
leza del Estado creo que sí es intere-
sante señalar algunas prioridades, las
cuales se centran básicamente, en estos
momentos, en el sector energético, tam-
bién en el sector financiero, y no lo
planteo como una mera cuestión de
nacionalización, pero sí creo que en
nuestro programa debemos insistir. Y,
por último, la tercera gran prioridad es la
real nacionalización de la administra-
ción del Estado. •
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Les nacionalitzacions: una polèmica a debat

Pere Narbona, ingeniero industrial, miembro del Consell Nacional del PSC

A corto plazo no son posibles
las nacionalizaciones

En el conjunto de cosas que se nos
presentan en nuestro país, el capital
privado va a apoyarse fundamentalmen-
te en los siguientes esquemas: es eviden-
te que en todo este proceso de alta
sofisticación de la alta tecnología va
aportar la concentración de capital, las
industrias se van a convertir en intensi-
vas de capital y, por lo tanto, se va a
reducir considerablemente el trabajo en
ellas. Este es un aspecto que no pode-
mos olvidar, porque va a generar paro, y
por eso es una de las acuciantes proble-
máticas que los socialistas debemos
contemplar. Es evidente, entonces, de
que deberíamos plantearnos el esquema
basándonos en qué soluciones vamos a
encontrar.

El libre mercado comporta que la
iniciativa privada puede tener acción en
cualquiera de los intersticios de la eco-
nomía, pero si esta iniciativa privada no
da respuesta a ellos de alguna manera la
debemos dar nosotros. Y me parece que
en sectores estratégicamente importan-
tes entiendo que debemos intervenir de
alguna manera. No vamos a hablar de
nacionalizaciones "stricto sensu" pero
si ya sea en nacionalizaciones de peque-
ñas empresas para transformarlas en
empresas más punta, ya sea en naciona-
lizaciones de sectores, o de sectores de
apoyo —una idea bastante extendida es
que como protección a la pequeña y
mediana empresa se habla de la creación
de "holdings" o grupos de apoyo de
desarrollo industrial, en los que la inicia-
tiva pública, y nacionalizaciones de de-
terminadas empresas consultoras po-
drían generar grandes grupos de apoyo
para estos sectores, los cuales, por otra
parte, no son necesarios generar en
nuestro país si no que si hay que hacerlo
con sectores que potencialmente den
respuesta— pero si una interrelación
con los demás países y una consolida-
ción de nuestra propia industria.

Quisiera definir cuatro sectores que
son los que influirán en la política eco-
nómica de nuestro país: el financiero, el
energético, el sector de tecnología y
desarrollo —que deberemos tratar tam-
bién en profundidad porque no ha sido a
mi modo de ver suficientemente con-
templado— y el control de las materias
primas. El control de estos cuatro secto-
res me parecen básicos, puesto que
cualquiera de ellos puede generar una
distorsión en la economía del país.
También, un descontrol absoluto en
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estos cuatro sectores puede comportar
el que la economía se desequilibre to-
talmente, aunque sería ilusorio a corto
plazo hablar de intervenir en todos ellos.
Lo que sí parece viable es la interven-
ción en algunos dé ellos y, sobre todo, yo
lo encaminaría fundamentalmente a in-
tentar tener esta activa postura por
nuestra parte, esta posición de naciona-
lizaciones activas, de iniciativas incluso
industriales del socialismo, que debe-
rían comportar sobre todo una interven-
ción en el sector energético por una
parte —no solamente como se ha habla-
do de intervención en la parte eléctrica si
no incluso en la generación y el apoyo de
nuevas energías, alternativas, que en
estos momentos es un factor primor-
dial—.

Por otra parte, otro de los aspectos
que deberíamos tocaren profundidad es
el sector tecnológico. Este sector, en
España, ha estado totalmente abando-
nado como es sobradamente conocido,
tiene cotas de participación en los Pre-
supuestos del Estado realmente ridícu-
los, la iniciativa privada ha tenido en
muy pocos casos la fuerza y la decisión
para penetrar en él, y lo que es más
grave, nuestra pequeña y mediana em-
presa que es la que todavía no está en
manos de las multinacionales, y que es la
que puede desarrollar nuevas tecnolo-
gías o nuevos sectores potenciales, no
tiene la posibilidad de desarrollarla ni de
lanzarla.

En el tema energético, que hemos
tratado anteriormente, diría que fun-
damentalmente tenemos que entrar en
la parte eléctrica, de momento no po-
demos entrar más en profundidad. Aun-

que, también, quiero referirme al aspec-
to negativo del tema, y que por lo tanto
no nos tiene que hacer nacionalizar las
empresas de este sector: el problema no
radica en las propias empresas si no en
sus filiales o auxiliares. El cambio de
capital una vez se ha nacionalizado la
parte eléctrica, las instalaciones de las
empresas eléctricas dependen en gran
parte de esas filiales y, evidentemente,
quedamos completamente en manos del
capital privado y no solamente de éste si
no, las más de las veces, en las de los
pocos accionistas que controlaban las
empresas eléctricas donde al fin y al
cabo, había un más amplio abanico de
accionistas. Por lo tanto, en este caso
hay que ir muy paulatinamente y tener la
completa seguridad de que como míni-
mo hemos de tener un programa y una
planificación de incidencia en todos es-
tos cuatro sectores ya que, cualquier
desajuste, nos puede hacer romper el
equilibrio interno.

Esto no perjudica a mi entender la
economía de mercado porque, tal como
estamos señalando, estamos cubriendo
sectores que o bien no han sido cubier-
tos por la iniciativa privada, o bien no
han sido previstos por ella puesto que no
han sido producto de planificaciones
adecuadas. Por lo tanto, entendemos
que de alguna manera no podemos ob-
viar la mecánica de la nacionalización si
no todo lo contrario. La única y clara
perspectiva que me parece que tenemos
que resaltar es que tenemos que entrar
en un terreno de nacionalizaciones no
simplemente como un hospital de em-
presas no productivas del capital priva-
do, si no que tiene que ser un nuevo
producto que genere, precisamente, un
reforzamiento sectorial que incida en la
economía en determinados sectores se
potencie y se haga cada vez más fuerte.

Me parece muy correcto que se nacio-
nalice la Administración del Estado, y
que se socialice. La oligarquía funciona-
rial, hasta este momento, ha sido uno de
los motivos de desprestigio de la empre-
sa públicay, me parece que es un camino
que debemos emprender y lanzarnos
hacia él. Y, aunque las nacionalizaciones
a este corto plazo no son posibles, lo que
quiero resaltar esencialmente es que
tenemos que empezar ya a movernos en
el sentido de empezar a preparar un
programa y una planificación de cada
una de estas áreas, y de qué forma
llevaríamos nuestros pasos en ella. •
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Catalunya

La tossuderia d'en Pallach
"Josep Pallach socialista. Un polític

consistent, que al llarg de la seva trajec-
tòria personal anà derivant vers posi-
cions moderades. De les vegades que el
vaig veure, de dues en conservo un
record viu. Era un veritable polític. Els
socialistes de la meva edat, dels que
aleshores s'anomenaven de l'Interior, no
teníem als anys seixanta una gran afini-
tat amb Pallach. Ni els qui eren del
Moviment Socialista, ni els qui vàrem
ésser del Front Obrer de Catalunya.
Fermament ancorat en l'oposició i la
crítica als comunistes i en les orienta-
cions del socialisme europeu dels anys
50, era un socialista convençut i sòlid,
enormement pragmàtic, valent i cante-
llut en la defensa de les seves tesis. Crec
que s'equivocà en l'enfrontament amb
l'Interior i que el projecte d'unitat orgà-
nica amb Esquerra Republicana fou un
error colossal, explicable per la influèn-
cia francesa de la Fédération de la Gau-
che Socialiste et Démocratique.

En canvi, crec que tenia una concep-
ció coherent del que havia d'ésser el PS.
L'error, en la meva opinió, és que no el
podia construir a partir de l'organitza-
ció, en primer terme, dels sectors més
moderats. Sobre aquest tema fou la
primera conversa amb Pasqual Maragall
i amb mi. CSC i RSDC s'havien ja
constituït i ell demanà l'entrevista, em
sembla que insinuant els interlocutors.
Ens vàrem exposar el projecte que por-
tàvem al cap, sense embuts. Per a ell era
fer un partit que recollís, deia, tots els
tons del socialisme; per a nosaltres tam-
bé. Ell potser insistia més en la recupe-
ració socialista del vell anarco-sindicalis-
me. Però el matís podria ésser una
qüestió menor. La discrepància arren-
cava del fet que nosaltres opinàvem que
calia construir-lo com a primera fase des
de l'esquerra socialista, perquè sinó era
convertir-la o bé en subordinada o bé en
esqueixada, era portar l'esquerra socia-
lista antifranquista a l'àrea d'influència
d'altres partits i convertir el socialisme
en força minoritària. Tots dos projectes
coincidien al final, però discrepaven ra-
dicalment en el procés: gran partit socia-
lista, de vocació majoritària, que recollís
tots els tons i matisos de l'espectre. (Pot-
ser a més a més discrepàvem en el to resul-
tant al final). La conversa poc formal, acabà
sense acord, cosa previsible. De tota
manera sempre em restà la impressió
que no coneixia prou el món dels més
joves de dins (que ja no ho eren tant).

La segona vegada va ésser en una
reunió a Banyoles, sobre el tema "La
ciutat del demà", amb regidors, demo-
cràtics i "forces vives" comarcals. Vaig
combatre les possibilitats reals de gene-

rar una administració socialista només o
fonamentalment des del govern munici-
pal i vaig intentar de situar el tema
govern i poder com a clau per a una
possible transformació municipal.

Conscientment, dic combatre més que
no pas criticar. Possiblement fou una
qüestió de fogositat i d'excessiva pre-
sentació angulosa. Crec que quedà sor-
près i el seu comentari fou: "una dutxa
d'aigua freda". En tot cas, va rebre el
parlament —i ja era el començament
d'un enfrontament més obert entre
Convergència i Reagrupament, després
de les terceres vies-— amb una actitud en
què crec que va pesar molt el record de
coses que portava dins de temps: el tema
del poder. Si no, no m'explico com la
seva reacció fou tant poc dura. Em fa
l'efecte que malgrat la impermeabilitat
dels polítics (aparent, moltes vegades)
era capaç d'ésser receptiu davant grans
temes (a llarg termini). Això no vol du-
que modifiqués fàcilment les posicions,
però sabia frenar entusiasmes prime-
rencs que de vegades produeix la insis-
tència reiterada en temes tàctics.

En resum, em va fer la impressió que,
malgrat no coincidir en cap de les dues
ocasions, malgrat tenir plantejaments
diferents, podia haver-hi una comunica-
ció i un intercanvi (segurament conflic-
tius). Per això no vaig entendre mai per
què permeté (per què ell no ho impulsà)
la creació unilateral des del Reagrupa-
ment del PSC, més endavant anomenat
(R). En la primera conversa ell sostenia,
i coincidíem, que el PS només podia
ésser el resultat de la unió de tots els
socialistes, que havia d'ésser el resultat
d'un procés obert i que els diversos
sectors s'hi integrarien al llarg d'un camí
que previsiblement no seria curt, ni
suau. ¿Què hauria passat si, en comptes
de fer el seu PSC, hagués impulsat (amb
estil propi) la participació en la constitu-
ció oberta del futur Partit Socialista?
Crec que el nerviosismo que després se
l'emportà fou conseqüència, més que
dels atacs, de la consciència d'haver
comès un error que el deixava aïllat, que
de fet el llançava a mans del centre-dreta
(cosa que no volia) i el situava en una
posició lateral en el procés d'aferma-
ment del socialisme. La seva mort li
impedí de replantejar-se el tema. Mal-
grat la seva tossuderia."

(De "La ciutat llunyana")
Isidre Molas

Conseller Nacional del PSC
(PSC-PSOE)

Es crearà
la Fundació
J. Pallach
L'li de gener de 1977 moria sob-

tadament un dels líders de la història
recent de Catalunya, un lluitador del
socialisme català, Josep Pallach i
Carola.

La seva figura, controvertida en
mètode els últims anys de la seva vida
però fidel sempre a uns objectius i a
uns ideals pels quals va combatre
tota la vida, és avui víctima, cinc anys
després, d'intents manipuladors per
part de la dreta del país. Malgrat tot,
sabem que Pallach és avui un patri-
moni de la història de Catalunya,
però molt especialment de la història
del socialisme català i també de la
història d'aquest Partit dels Socialis-
tes de Catalunya on s'hi apleguen
avui els seguidors del partit —aquell
PSC-Reagrupament— que Pallach
va crear.

Coincidint amb el cinquè aniversa-
ri del seu traspàs, l'Agrupació Socia-
lista de Figueres va retre, a finals del
passat mes de desembre, un home-
natge íntim a Josep Pallach, que era
militant d'aquella vila. Durant aquest
acte, Joan Reventes, primer secreta-
ri del PSC va lliurar a l'Agrupació un
ampli i important recull de docu-
ments personals, cartes, informes i
d'altres escrits de Josep Pallach d'un
gran valor històric, que permeten
reconstruir etapes importants de la
història del socialisme català sota el
franquisme, de 1946 al 1956, de
l'activitat clandestina de Pallach, la
seva detenció, l'evasió de la presó de
Figueres l'any 47, i la seva corres-
pondència des de l'exili amb els so-
cialistes catalans:' de l'interior.
Aquests documents poden ésser el
primer fons per a la fundació que en
record de Josep Pallach tenen la
intenció de constituir els socialistes
fíguerencs, una fundació on pugui
estudiar-se la trajectòria personal i
política del líder desaparegut, i la
història del socialisme a casa nostra.

Reventes lliurà aquest material
històric a Emili Pallach, germà de
Josep Pallach, que en un emotiu
parlament davant de més de cent
persones presents a l'acte, manifestà
que "ara precisament, en aquests
moments de dificultats, vull co-
municar-vos la meva decisió de
demanar l'afiliació al Partit dels
Socialistes de Catalunya". •
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Pallach, cinc anys després
-Per Josep Verde i Aldea *-

El començament de l'any ha marcat el
cinquè aniversari de la mort de Josep
Pallach. Aquest cinquè aniversari, d'al-
tra banda, ha estat marcat per un curiós
fervor pallaquista, traduït en actes pú-
blics, dels quals, curiosament també,
hem estat marginats tant els membres
del Partit dels Socialistes de Catalunya,
com la majoria d'aquells que, en morir
en Pallach, vam ser els encarregats pel
col.lectiu polític que ell havia creat —el
PSC-Reagrupament— de dirigir-lo.

En acomplir-se el primer aniversari de
la mort de Pallach ja s'havien donat,
pràcticament, totes les circumstàncies
que poden explicar els curiosos esdeve-
niments d'aquest cinquè aniversari.
Efectivament, un any després de la seva
mort s'havien produït ja les primeres
eleccions lliures a Espanya i havia co-
mençat a funcionar la Generalitat, enca-
ra que amb caràcter provisional. Això
havia produït diversos efectes, molt im-
portants respecte de les persones que,
d'una manera més notòria, estàvem en
els òrgans de direccicS del PSC-R en
morir en Pallach. A les primeres elec-
cions, el PSC-R havia constituït un pac-
te electoral —el Pacte Democràtic per
Catalunya— amb partits no socialistes,
però tot mantenint la seva identitat
socialista i assenyalant beu clarament la
circumstancialitat del Pacte, limitat, fo-
namentalment, al restabliment de la
Generalitat que de manera clara, bàsi-
cament per tot el socialisme català del
moment —i de manera molt menys clara
per a un gran nombre d'altres partits,
especialment dels inclosos al Pacte—,
passava pel retorn del President Tarra-
dellas.

Abans de les eleccions, i com a conse-
qüència de la mort d'en Pallach, el PSC-
R havia hagut d'elegir un Secretari Ge-
neral. Aquesta elecció havia posat de
manifest algunes realitat;; que, en vida
d'en Pallach, mantenien una situació de
latència però que no pe;- això deixaven
de ser menys reals. Allò que era evidenti
innegable, era el pes constituït per la
militància del partit, integrada majorità-
riament per gent relativament jove, in-
corporada a la política en els últims
temps del franquisme, però amb gran
projecció personal en sectors diversos
de la vida real de Catalunya com a fruit
de llur treball en camps de contacte
estret amb les inquietuds i preocupa-

cions populars. Hi havia, al costat d'ai-
xò, qui militava al PSC-R a títol indivi-
dual, sense gaire més projecció ni repre-
sentativitat possible, però ben .situat al
Partit bàsicament com a fruit d'una
relació personal amb Pallach a vegades
de llarga durada i generalment consoli-
dada en terra i tasca d'exili. Com és
natural, el grup més nombrós imposà —i
semblà d'entrada que amb acord gene-
ral— no sols el seu criteri sinó també un
bon nombre dels seus homes. Hi hagué,
doncs, un sector que, mort en Pallach,
perdé un aixopluc decisiu i va entendre
que, poc a poc, deixava de ser determi-
nant a l'hora de configurar la política que
el partit havia de seguir...

Es una història sense gaire complica-
cions, però rica en anècdotes il·lustrati-
ves, que un dia caldrà posar a la llum del
dia. Alguns no ho hem fet només per una
raó: per a mantenir la figura d'en Pallach

intacte i no barrejada en conflictes als
quals ja no va poder participar. Hi ha
qui, al contrari, ha entès que calia barre-
jar en Pallach en fets posteriors a la seva
mort. Jo crec que, per això, només hi ha
hagut una raó: la impossibilitat per a
alguns d'intentar de surar mínimament
en la vida política —intent, com s'està
veient, totalment frustrat— sense aixo-
plugar-se en el record d'una persona,
d'una gran persona, que ja no pot mani-
festar-se. Això, que s'esdevingué al cap
de pocs mesos de la seva mort, ha trobat,
en aquest cinquè aniversari, una mani-
festació que, en oblidar rodonament el
Partit i els homes que, seguint en políti-
ca activa, hem donat continuïtat al tre-
ball polític de Pallach, ha manipulat
clarament el sentit profund, autèntic i
clar de la seva lluita.

Amb motiu del primer aniversari de la
seva mort, vaig fer una afirmació clara: ni
el Partit (aleshores PSC-R) ni jo mateix
no actuaríem mai entenent que Pallach
era un patrimoni personal ni partidari.

Demanava, correlativament, que ningú
no en fes —del Pallach polític, el català i
el socialista que inextricablement fou
sempre— cap patrimoni partidari, ni
personal, ni familiar. Adoptar aquesta
darrera posició és intentar de fer-se un
petit lloc, una parcel·la ínfima a la vida
política catalana, però és, alhora, reduir,
minimitzar, esmicolar el gran home polí-
tic que fou Pallach, un home que, cal no
oblidar-ho, amb prou feines havia co-
mençat a posar els fonaments d'una"
acció sòlida perquè encara no havia
pogut entrar en la normalitat dol combat
polític que s'iniciaria, precisament, pocs
mesos després de la seva mort.

Amb respecte, amb gran respecte per
Pallach —al qual no vaig deure cap favor
que no fos el del seu testimoni i exemple
d'integritat, i dedicació a Catalunya i al
focialisme—, poso el final a aquestes
ratlles que volen ser d'homenatge sincer
però que, per raons tan alienes a en
Pallach, com a la Catalunya i al socialis-
me que ell portava tan arrelats, han
estat, a desgrat meu, un pèl brusques
per la necessitat d'anar contenint, cons-
tantment, un crit de denúncia.

(*) Secretari de Relacions
Polítiques del PSC (PSC-PSOE)
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Als cinc anys de la mort
de Josep Pallach

-per Joan Reventes *•

Aquests dies ha fet 5 anys de la
prematura i dissortada mort de Josep
Pallach i Carola. Des de diferents angles
i punts de vista s'ha començat a fer un
esforç per a acostar-nos a la figura d'un
dels capdavanters del Socialisme català
en lluita contra la dictadura franquista.

Cinc anys de distància donen una
mínima però suficient perspectiva histò-
rica, per a avençar en aquest treball, i
fer-ho amb objectivitat, rigor i respecte,
de manera tal que ningú pugui desfigu-
rar la seva personalitat.

Josep Pallach fou certament un home
de Catalunya, forjat en les tràgiques
circumstàncies de la guerra civil i els
difícils anys de la postguerra. Com a tal
era catalanista convençut, curull de sen-
timents i racionalitat vers Catalunya i el
seu poble. Era també un demòcrata de
cap a peus, que havia après les virtuds
en els llargs anys del seu exili a Franca
—"vora el curs concirós dels seus rius"—
com escriu Carles Riba, assumint els
valors de Llibertat, Igualtat i Fraternitat.

Però aquests valors no expressen ni
esgoten la seva personalitat. Perquè a
més, i sobretot, Pallach era un socialista.

I això, ningú que s'apropi a la seva
trajectòria i el seu pensament polític ho
pot posar en qüestió.-Fer-ho altrament,
seria tant com desfigurar la seva perso-
nalitat. I Pallach entenia i així ho va
practicar tota la vida, la condició d'ésser
socialista com una pràctica senzilla i
elemental: aquella que expressa en pri-
mer lloc militant en una orgnització
socialista.

En tot cas, i a més, hi ha una altra
vessant de Pallach de la qual ningú
podrà substreure's si vol aprofundir la
seva personalitat. Em refereixo ala seva
vocació pedagògica. Mestre de profes-
sió, la seva vida palesa una vocació tan
sentida i volguda com la vocació política.

La confluència d'ambdues explica en
part la seva manera d'ésser, prenent
sentit pràctic el "Política vol dir Peda-
gogia" de Campalans.

Crec que cada vegada és més just i
raonable que els que més parlin de J.

Pallach siguin sobretot els socialistes
catalans. Tots els socialistes catalans.
Aquells que feren amb ell un llarg camí
de lluita, sense separar-se mai; aquells
que havent coincidit molt anys, discre-
paren en un o altre moment de la seva
acció política. També els qui per raons
generacionals, de geografia o pels condi-
cionaments de la lluita clandestina, no
pogueren col·laborar personalment amb
ell. I això, entre d'altres, per una raó
bàsica. Perquè en parlar-ne des del
Socialisme no pot haver-hi cap tempta-
ció instrumentalitz adora ni deformado-
ra.

Caldrà en aquest camí fer una aproxi-
mació que sistematitzi, clarifiqui i valori
el pensament polític de Pallach en les
seves diferents fases. Em guardaré molt
d'intentar ara, ni per via d'hipòtesi tan
sols, fer un esquema de periodificació o
fases de l'evolució del seu pensament
polític. Però per a mi és evident que
aquesta evolució —com en tot polític—
s'anà produint al llarg dels anys, conse-
qüència sempre de la doble incidència
de la pràctica política i les anàlisis de la
realitat —Catalunya i Espanya— que
volia transformar.

Com que no he cregut mai en interme-
diaris á l'hora d'aprofundir en el pensa-
ment de tot ésser humà, i sobretot quan
es tracta del pensament d'un polític,
crec que seria bo la recopilació dels texts
escrits per Josep Pallach. I en aquest
sentit, el passat mes de desembre, en un
acte íntim i ple de sentit històric, vaig
entregar a l'Agrupació Socialista de Fi-
gueres un primer recull de texts de J.
Pallach, al que seguiran d'altres dels que
guardem, en la mesura que sigui pos-
sible la seva recopilació. Amb aquesta
tramesa complia un compromís contret
amb els socialistes de Figueres —la
ciutat nativa de Josep Pallach— en un
acte d'homenatge a la seva figura, fet ara
fa dos anys i mig.

Per a un fidel coneixement i recons-
trucció del seu pensament polític, penso
que a més dels llibres publicats a la
darrera etapa de la seva vida, un cop
retornat a Catalunya, són d'imprescin-
dible lectura i estudi d'altres texts, com
el publicat en la dècada dels anys cin-
quanta, amb el títol "El nostre combat",
que exercí una forta influència entre els
militants socialistes de la meva genera-
ció. Nogensmenys, per a conèixer l'evo-
lució del seu pensament, és necessària la

lectura d'un opuscle titulat "Un partit
pel poble de Catalunya", del 1966, el
qual fou molt controvertit entre els mili-
tants socialistes d'aquella dècada.

Tenen també interès, com a reflex
del seu pensament a través de l'exercici
analític de la realitat política concreta,
els editorials i articles publicats a
"ENDAVANT", malauradament ben
poc a l'abast avui de tots els que estan
interessats en l'evolució del socialisme
català. D'entre ells, en recordo algun de
sobresortint, en particular l'escrit en
forma de balanç polític de la tasca rea-
litzada, amb ocasió del núm. 100 del
portaveu del Moviment Socialista de
Catalunya.

Encara hi ha més. Em refereixo a la
correspondència política de J. Pallach
des de Montgeron amb els companys de
la direcció socialista clandestina, de la
qual se'n conserven una bona part enca-
ra que amb llacunes en el temps. També
els seus informes al Consell General del
MS de C., els quals malauradament no
sé si algú prengué la precaució de con-
servar-los. Ambdós grups de documents
donarien molta llum per a precisar el seu
pensament.

El pensament i la trajectòria política
de Josep Pallach no es poden separar de
la seva dimensió humana. Això que
sempre és gairebé veritat, en Pallach ho
és amb particular intensitat, donats els
trets personals. No tracto, ara i aquí,
d'exaltar-ne ni descriure els seus atri-
buts, sinó d'assenyalar que sense consi-
derar-los en tot el seu abast, es fa
impossible comprendre la seva perso-
nalitat.

Es per això que sovint em vénen a la
memòria mil anècdotes que posen de
relleu la força del seu teixit humà, que
em va sorprendre sempre, des d'una de
les primeres vegades que el vaig veure i
parlar llargament amb ell, al garatge de
l'Hotel de Font-Romeu l'hivern del 1950-
51, a la darrera vegada que vàrem parlar
llargament a casa meva amb companys
de Rodolf Guerra, poc abans de la seva
mort. •

Primer secretari delPSC (PSC-PSOE).
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Catalunya

Consell Nacional: aprovada la gestió de l'Executiva

Congrés del Partit
els 29, 30 i 31 de maig

Amb 55 vots a favor, 33 en contra i 8 abstencions, el Consell Nacional
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) aprovava diu-
menge, dia 17, la gestió de la Comissió Executiva, en el període comprès,
entre juliol i desembre del 1981. Per altra banda, el Consell reunit en
sessió extraordinària el mateix diumenge, després de la sessió normal,
acordà convocar el Hier. Congrés del Partit, inicialment, per als dies
29, 30 i 31 de maig propers.

El Consell Nacional del dia 17 era la
continuació del celebrat a Figueres el
dia 20 de desembre. Com hom recorda-
rà, a Figueres el debat centrat en la no
presentació d'esmenes a la LOHPA es-
gotà tot el temps del Consell i no va
poder-se tractar la resta de punts de
l'ordre del dia.

Joan Reventes, en nom de l'Executi-
va, presentà l'informe de gestió del con-
junt de secretaries de l'Executiva Na-
cional. El text pormenoritzat d'aquest
informe havia estat tramès als consellers
fa vàries setmanes. Revenios, doncs, va

fer una valoració global de la gestió com
un bloc seguint una política "plena-
ment reflexionada en aquest Consell".

El primer secretari començà amb una
valoració de la situació político-militar,
tot dient que malgrat la disminució de
pressió psicològica, persisteix el perill
d'involució o la formulació d'un pacte
cívico-militar que deturés el procés ini-
ciat amb la Constitució del 78.

Sobre la política catalana, Reventes
informà de la represa d'una dinàmica
nova en l'oposició constructiva seguida
pel partit al Parlament, denuncià el
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La gestió de l'Executiva fou aprovada després d'un debat positiu.

fracàs í la manca de rigor de la política
governamental de Pujol, al qual cal pre-
sentar una opció diferenciada d'alterna-
tiva, exposa algunes de les accions
empreses al Parlament i la necessitat
d'arribar a acords parlamentaris amplis
per l'elaboració de les lleis, acords que
no signifiquin seguidisme sinó que si-
guin fruit d'una acció responsable.

Fou valorada positivament la nego-
ciació autonòmica empresa a nivell d'Es-
tat i manifestada la voluntad de millo-
rar, clarificar i perfeccionar els acords
autonòmics des del marc d'un respecte
total als estatuts aprovats i el desenvo-
lupament harmoniós dels pendents com
una necessitat d'Estat.

La Política Municipal fou valorada en
tres aspectes: el trencament del pacte a
Barcelona per part de CiU, que ha de
reafirmar l'autoritat dels socialistes com
a partit de govern enfront de la provo-
cació continuada de CiU; la constitució
de la federació de municipis, valorada
com un triomf de la política socialista; i
la millora en aspectes puntuals de la
política als municipis catalans, agreu-
jada perla crisi delPSUC i l'agressivitat
de CiU.

Política sectorial
i movilitzacions

El primer secretairi entrà a valorar, tot
seguit, el rellançament de la política
sectorial del Partit, la celebració do
nombroses jornades, conferències, se-
minaris i treballs sobre tema sectorial,
l'assistència a jornades federal«, la co-
laborado amb els municipis, el movi-
ment associatiu, les federacions i els
grups sectorials. EU va destacar la cele-
bració de les jornades sobre cultura i
municipi, el "Curto I" com l'inici d'un
procés a desenvolupar, i les perspecti-
ves de futur que obre aquest rellança-
ment dels temes sectorials.

De política sindical, va destacar-se la
coordinació en l'acció parlamentària del
partit amb UGT, i la col·laboració amb el
sindicat socialista en les seves accions,
en l'exigència del compliment de l'ANE,
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en seminaris, o en les eleccions sindicals
a les corporacions. Es valorà també la
celebració de l'Escola d'Estiu, centrada
en l'atur juvenil, i les conferències de
federació dels fronts sindicals.

Reventes analitzà la política de movi-
litzacions llençada pel partit, des de
març-abril passats, que ha aconseguit
trencar iniciatives de movilització con-
tra els socialistes, com la manifestació
contra la LOHPA prevista pel 13^de
desembre que va ser desconvocáda.

Destacà la iniciativa, la presència i la
capitalització, per part dels socialistes,
de la concentració per la Pau i la Lliber-
tat del 6 de desembre i digué que calia
seguir en aquesta via "sense confon-
dre l'autonomia del projecte socia-
lista —bàsica, essencial, imprescin-
dible que cal impulsar— amb una
visió deformada que portés a l'isso-
lament socialista", puix no és conve-
nient aturar-se en la via institucional.

També va valorar-se positivament per
al nostre partit el 29 Congrés del PSOE;
s'esmentaren les relacions federals; es
valorà la clarificació de les finances del
partit, afegint-se que "s'està a punt
per a una campanya electoral per al
1982"; i, sobre política organitzativa, es
va dir que el partit està més integrat ara
que fa dos anys, que l'Executiva no ha
estat fre per a aquesta unificació i que
els problemes ja no estan centrats en els
ex-col.lectius que es fussionaren al 78.

"Crec en aquest partit"

L'informe de gestió finalitzà amb uns
mots de perspectives. "Crec en aquest
partit —va dir Reventes— i els objec-
tius que es va proposar està bé cons-
truirse, i soc ambiciós per a ell, com
crec que ho són tots els membres
d'aquest Consell Nacional". Demanà
un esforç solidari i integrador perquè "hi
ha capacitat d'incidir en el futur del
nostre poble". Recordà que el 20 de
març havia dit que "un partit es forja
més en les derrotes que en les victò-
ries", que no s'havia de caure en escàndols
de petites querelles personalitzades i que
s'havia d'anar a cercar acords amplis
que integressin posicions i equips "amb
generositat, contenció i responsabi-
litat" davant del proper congrés ordi-
nari del partit. Revenios va dir que les
eleccions generals poden celebrar-se la
propera tardor, després dels Mundials i
la visita del Papa a Espanya.

Finalment, l'Executiva va referir-se a
les agressions ultres contra companys
regidors de l'Ajuntament de Gavà. El
Consell va aprovar tot seguit una resso-
lució condemnant els atemptats i solida-
ritzant-se amb els socialistes de Gavà.

Un debat per avançar
en la unitat

A l'informe presentat per Joan Re-
ventós seguí un primer torn de crítica en
el qual intervingueren els consellers
Lluch, Ortiz, Triginer, Pérez Vila, Gui-
tart, Moreno, Fàbregas, Castro, Cigar-
ran, Vall i Miquel Sánchez; les referèn-
cies a l'informe se centreren, entre altres
temes, a les relacions amb l'Executiva
federal, a la concentració per la Pau, a la
necessitat d'evitar querelles personals,
a la capacitat de contesta de l'oposició
municipal de CiU, al tema sindical i a les
relacions entre l'Executiva i el Consell.

Lluís Armet, Josep M." Sala i Joan
Blanch contestaren en nom de l'Execu-
tiva. Armet contestà pormenoritzada-
ment cada una de les intervencions; va
incidir en els pactes autonòmics i la
necessitat de millorar-los en la defensa
escrupulosa de la Constitució i l'Esta-
tut, assenyalant que no hi ha cap canvi
de política ni cap "batalla entre loa-
pistes i antiloapistes", que calia de-
fensar l'essència de la unitat en la pràc-
tica política i distingir entre querelles
personals i resolucions polítiques, que
calia millorar la incidència en la societat,
en la política espanyola i en l'ampliació
del partit. Sala es referí a un "lleuger
augment de militants" des del juliol
passat. I Blanch va incidir en alguns
punts de la política municipal.

Ja a la tarda, en un segon torn d'inter-
vencions, parlaren Triginer, Fàbregas,
Codina, Vallverdú, Lluch, Esteva, Du-
menjó i Vall insistint sobre diversos
temes de la gestió presentada per l'Exe-
cutiva.

En nom d'aquesta contestaren Carles
Navarro, Joan Prats (per una qüestió
d'al·lusions a la secretaria que fins el dia
20 de desembre ell presidia), Lluís Ar-
met, Joan Blanch i Raimon Obiols. En
aquestes intervencions es denuncià l'in-
tent de monopolització de la figura his-
tòrica de Josep Pallach per part de CiU i
ERC en el recent homenatge que se li va
retre a la Generalitat. Obiols assenyalà,
al terme de les intervencions, que el
debat d'aquell Consell era positiu, que
calia "avançar en equips de majories
més àmplies" i que si aquell debat feia
avançar la unitat del partit "ja estava
bé".

Gibert, delegat de Turisme

Després de la votació de l'informe de
gestió es passà a la resta de punts^de
1 ordre del dia. Pere Jover, secretari de
Política Sectorial presentà la proposta
de nomenament d'Arseni Gibert com a
delegat nacional de Turisme al Consell.

La proposta fou aprovada amb algunes
abstencions.

Un recurs al Consell Nacional de la
Comissió de Conflictes fou resolta, des-
prés d'escoltar l'informe de la comissió
"d'homes justos" nomenada pel Con-
sell, amb la separació del partit de Josep
Bayerri, fins ara militant de la Federació
del Baix Ebre-Montsià, i la suspensió de
militància per un any a Carme Polo,
també d'aquella federació.

El Congrés per a la
segona Pasqua

Tot seguit, s'obrí la sessió del Consell
Nacional extraordinari que havia de
tractar de la convocatòria del Hier. Con-
grés ordinari del partit. Joan Reventós
presentà la proposta de l'Executiva, de
convocar el congrés d'acord amb l'arti-
cle 33 dels estatuts.

En principi, es van proposar les dates
del 21,22 i 23 de maig per a la celebració
del Congrés i la redacció de cinc ponèn-
cies marc. Després d'un debat s'acordà
que, tenint en compte que el 23 de maig
hi ha eleccions a Andalusia i que fóra
positiu celebrar el congrés "després
del triomf dels companys socialistes
andalusos", i que el dia 31 de maig és
festiu (la segona Pasqua) i estalviaria
celebrar el Congrés en un dia feiner,
s'acordà convocar inicialment el III
Congrés del partit per als dies 29, 30 i
31 de maig. Tal com preveuen els esta-
tuts, tres mesos abans, el 27 i 28 de
febrer, es reunirà el Consell Nacional
per discutir les ponències marc, fer-les
arribar a les federacions i agrupacions i
convocar oficialment el congrés.

Les ponències marc acordades seran
sobre els temes següents: Estratègia i
Línia Política, Organització i Estatuts,
Política Municipal i Territorial, Sindi-
cal, i Econòmica. Les ponències marc
seran redactades cada una per una co-
missió, en la qua hi haurà 3 membres de
l'Executiva, 8 del Consell i 1 per cada
federació del partit. Les agrupacions i
federacions podran o no assumir aques-
tes ponències, podran modificar-les i
podran presentar al congrés totes les
ponències que vulguin al marge d'aquests
marcs.

L'últim punt del Consell extraordinari
era cobrir les vacants en algunes secre-
taries de l'Executiva Nacional, per les
dimissions de Comas (per motius de
treball) i Martín i Prats (a rel del Consell
de Figueres). La proposta de l'Executi-
va fou aprovada, amb 13 abstencions:
Joan Reventós serà secretari de Política
Parlamentària, Marta Mata de Docu-
mentació i Estudis, Esteve Tomàs de
Política Municipal i Joan Comas secre-
tari nacional. •
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Proposició de llei al Parlament

Defensem la muntanya
El dia 22 de desembre, el grup Socialista al Parlament de Catalunya

presentava la proposició de Llei General de Muntanya, elaborada
conjuntament per un equip de gent del nostre partit, de la Unió de
Pagesos i dels Grups de l'Alt Pirineu.
En paraules de Joan Ganyet, diputat

del nostre partit al Parlament de Cata-
lunya: "Amb aquesta llei s'assegura
el protagonismo dels habitants de la
muntanya, mitjançant els consells
comarcals i es creen unes institu-
cions específiques, com són el Con-
sell General de Muntanya de Cata-
lunya, una Direcció General de
Muntanya i un Pla Comarcal que
sigui vinculant per a l'Administra-
ció, i en la redacció del qual hi hagin
pogut participar els habitants de la
muntanya".

Es tracta del primer intent seriós a
Catalunya, d'entrar a fons en els pro-
blemes de les nostres zones de munta-
nya i de crear un marc legislatiu que
permeti el progressiu desenvolupament
de les mateixes.

Segons explica el company Joan Ga-
nyet, en un recient article aparegut a la
premsa de Barcelona: "Cal que
s'avanci pel camí seriós que permeti

assegurar als pirinencs un futur un
xic millor, un esdevenidor que no els
obligui a emigrar i deixar buides
valls senceres. Aquest és el joc polí-
tic a què estem obligats i que ens
demanen la societat catalana i els
habitants del Pirineu".

En un document fet públic, el mateix
22 de desembre, pel PSC, el GAP i la
Unió de Pagesos, s'introdueix el tema de
la llei de muntanya amb aquestes refle-
xions: "Els Països de muntanya tenen
unes característiques especials. El clima
és dur. Els pendents dificulten els tre-
balls. La dispersió de la població enca-
reix les relacions i activitats econòmi-
ques. L'economia es recolza equilibra-
dament en els tres sectors productius:
l'agricultura i ramaderia, la indús-
tria (transformació de productes) i els
serveis (comerç i turisme). La munta-
nya té funcions ecològiques (reserva
d'espai lliure, aire i aigua purs) i de
conservació del sòl (protecció contra

l'erosió de les terres, prevenció de re-
vingudes d'aigua, prevenció d'allaus)".

L'alta muntanya a Catalunya
"A Catalunya —continua el docu-

ment— l'alta muntanya està concentra-
da al Pirineu. Els únics països amb
característiques de muntanya són les
comarques del Pirineu. A l'Alt Pirineu hi
viu només un 1% de la població de
Catalunya, malgrat ocupar un 20% del
territori.

L'Alt Pirineu és un país de recursos:
té aigua abundant; produeix energia
elèctrica; té neu i paisatges per atreure
al turisme; té un patrimoni arquitectònic
i cultural considerable. Però té també
moltes dificultats: la gent se'n va dels
pobles, la població és envellida; els ser-
veis socials són insuficients (la sanitat està
mal organitzada, l'educació primària es-
tà concentrada i no és a tot arreu aplica-
da als problemes de la població); les
carreteres són dolentes; les comunica-
cions socials (diaris, revistes, ràdios) són
pobres; l'agricultura té estructures en-
vellides; les cases dels pobles s'enrunen;
l'urbanisme està mancat de control pú-
blic i de planificació.

Aspectes bàsics d'una llei
A continuació us oferim un re-

sum dels punts bàsics que confi-
guren la proposició de llei socia-
lista:

1.—Es consideren Comar-
ques de Muntanya, els territo-
ris homogenis, amb unitat terri-
torial, econòmica i social, que es
puguin organit?,ar com a àrees
socio-économiques funcionals,
que tinguin una altitud, pendent i
clima limitatius de les activitats
econòmiques, i disposis d'uns re-
cursos considerats escassos pel
conjunt del territori de Catalu-
nya, especialment aigua, neu,
pastures i boscos. La proposició
de llei considera les següents
Comarques de Muntanya: Vall
d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars
Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ri-
pollès, Berguedà, Solsonès i Gar-
rotxa.

2.—Es consideren Contrades

de Muntanya, els territoris que,
pertanyent a un o varis munici-

•pis, no situats en Comarques de
Muntanya, reuneixen alguna de
les condicions següents: Tenir
situat com a mínim el 60% de la
seva superfície en cotes superiors
als 800 nits., tenir una pendent
mitja superior al 20%, i situat
com a mínim, el 60% de la seva
superfície, en cotes superiors als
600 mts.

3.—En el si del Departament
Adjunt a la Presidència de la
Generalitat, es crearà la Direc-
ció General de Muntanya amb
les funcions següents: Elaboració
tècnica, revisió i participació en
la gestió dels Plans Comarcals de
Muntanya; Preparar les direc-
trius per a coordinar les Comar-
ques de Muntanya i els serveis de
la Generalitat que actuïn en el
territori muntanyenc; Fomentar

la participació i animació comu-
nitària de les poblacions de mun-
tanya; Realitzar i promoure in-
formes, estudis i investigacions
sobre qüestions relatives a la po-
lítica de muntanya.

4.—Es crearà el Consell Ge-
neral de Muntanya, com a or-
ganisme de consulta i assessora-
ment del Departament Adjunt a
la Presidència preceptivament en
els reglaments, plans, programes
i decrets, i facultativament en
totes les questions relacionades
amb la política de muntanya que
aquell li sotmeti.

5.—La Comarca de Munta-
nya es constituirà com a orga-
nisme representatiu de la comu-
nitat del seu territori i com a
entitat local integrada pels muni-
cipis que la formen amb la suma
dels seus termes municipals. Les
seves funcions seran: La repre-
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Joan Ganyet, diputat al Parlament de
Catalunya.

Als pirinencs i a tots els catalans ens
convé que la nostra muntanya no es mori
per falta d'ajut. Avui és com un cos
malalt que convé curar per a donar-li
forces de nou. La Llei de la Muntanya
Catalana és el remei que Catalunya pot
donar al Pirineu perquè pugui revitalit-
zar-se."

Cal recordar ara, a grans trets, quin ha
estat el procés que s'ha seguit fins arri-
bar-se a la presentació d'aquesta propo-
sició de Llei, per part del Grup Socialista
al nostre Parlament.

sentació i defensa dels interessos
generals de la comunitat munta-
nyenca. La sol·licitud d'elabora-
ció i revisió del Pla Comarcal de
Muntanya, la seva aprovació ini-
cial i provisional, la seva gestió i
el seguiment del seu compliment.
L'animació i el foment de la par-
ticipació ciutadana en la política
de muntanya.

6.— El Pla Comarcal de
Muntanya és l'instrument bàsic
pel desenvolupament de la polí-
tica de muntanya. Els Plans hau-
ran de contenir com a mínim: a)
l'estudi socio-economie de la rea-
litat comarcal i les possibilitats
concretes de desenvolupament
dels diversos sectors socials,
econòmics i de serveis, b) La
determinació d'objectius a mig
termini, cinc anys, i a llarg termi-
ni, quinze anys. c) Els programes
d'actuació amb indicació de les

Ja a l'any 1978, i a proposta dels
Grups de l'Alt Pirineu, el grup del Senat
de "L'Entesa dels Catalans", va intro-
duir un apartat a l'article 130 de la
Constitució, pel qual es reconeixia la
necessitat de tractament especial a les
zones de muntanya. L'any següent,
"L'Entesa dels Catalans" feia possible,
també, que en l'article 9.10 de l'Estatut
d'Autonomia aquest tractament espe-
cial fos contemplat com a competència
exclusiva de la Generalitat.

Un llarg procés

Quan es va constituir el Parlament de
Catalunya, el grup socialista va demanar
que es creés una comissió d'alta munta-
nya, amb capacitat legislativa plena. La
petició socialista fou aprovada per una-
nimitat. A principis de l'any passat, es va
reunir, per primera vegada, aquesta co-
missió, i el nostre partit va demanar que
s'estudiés la llei marc de la muntanya
catalana i que es creés una ponència
unitària per tal de redactar-la unitària-
ment, proposta que també fou accepta-
da pels altres grups.

Ja en la primera reunió de l'esmenta-
da ponència, el grup socialista va mani-
festar la conveniència que, abans que
s'entrés en la redacció concreta de l'arti-
culat, s'estudiessin les línies mestres de
la llei, els objectius, la delimitació geo-
gràfica, les institucions específiques ila

planificació sòcio-econòmica. Els socia-
listes vam lliurar per es crit les directrius
generals de cadascun d'aquests apartats
als representants dels altres grups polí-
tics (PSUC, ERC, CiU i UCD), els quals
també varen fer les qüestions bàsiques, i
el grup socialista, d'acord amb tots els
altres ponents, va presentar al si de la
ponència un text articulat, per tal d'es-
tudiar-lo, detingudament, en una prope-
ra reunió que es va convocar. Després
que el grup de CiU demanés un ajorna-
ment d'aquesta reunió, es va fer un altre
dia, i llavors els convergents varen pre-
sentar-se amb un text particular alterna-
tiu, que representava, de fet, un fort
canvi d'orientació i que desvirtuava to-
talment l'essència mateixa del que ha de
constituir una política de muntanya ca-
talana, realista i eficaç.

Davant d'aquesta actitud convergent,
que suposava un allunyament tan ines-
perat del que s'havia treballat durant
nou mesos de reunions en ponència, el
grup socialista, plenament convençut
de la urgent necessitat que té Catalunya
d'una llei de muntanya, va donar per
acabada la seva participació en la po-
nència i va presentar la proposició de llei
general de muntanya a la mesa del
Parlament, segons el text elaborat con-
juntament amb la Unió de Pagesos i els
GAP. Aquest text era el mateix que
s'havia lliurat feia un mes a tots els grups
polítics presents a la ponència (inclòs el
de CiU). •

accions, localització, terminis i
cost de les inversions necessà-
ries, d) El Pla d'Inversions direc-
tes i complementàries, amb es-
pecificació anual, referit als pro-
grames d'actuació, entenent per
inversions directes les pròpies de
cada Departament a les zones de
muntanya, i per inversions com-
plementàries les específiques de
la Direcció General de Munta-
nya, e) Directrius orientatives de
planificació urbanística a nivell
comarcal. Els plans es redacta-
ran i aprovaran cada cinc anys. El
Pla Comarcal serà gestionat pels
diferents Departaments en aque-
Jles accions que els hi pertoqui, i
en tot la resta per la Comarca de
Muntanya i les altres entitats
locals afectades.

7.—Els òrgans de govern de la
Comarca de Muntanya són el
Consell Comarcal de Munta-

nya, òrgan deliberatiu elegit pels
ajuntaments inclosos en l'àrea
comarcal, procurant la integració
de les minories municipals, i el
Consell Permanent, òrgan execu-
tiu elegit pel deliberatiu, que es
dotarà d'una Presidència.

8.—Per a les Contrades de
Muntanya, la Generalitat esta-
blirà un sistema de prioritats en
les ajudes i subvencions de caràc-
ter sectorial de la seva compe-
tència; en especial les destinades
a l'explotació agrària, l'artesanat,
la vivenda rural i el foment de les
estructures cooperatives. El mu-
nicipi o municipis que incloguin
Contrades de Muntanya podran
comptar amb l'ajut de la Direcció
General de Muntanya per a la
redacció de les mesures planifi-
cadores i els instruments neces-
saris, i per a la informació i gestió
de qualsevol benefici previst en
la legislació vigent. •
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Antoni Dalmau, portaveu socialista a Igualada:

CiU va a l'Ajuntament
a "passar Festona"

L'interès per conèixer el treball que desenvolupen els socialistes als
diferents ajuntaments de Catalunya, ens ha portat avui a Igualada, per
a parlar amb el cap de llista del Grup Municipal Socialista, a l'oposició
en el Consistori d'aquesta població. Antoni Dalmau és també portaveu
del Grup Municipal Socialista a la Diputació de Barcelona, perla qual
cosa part de la nostra conversa ha girat entorn d'aquesta institució.

Antoni Dalmau té 30 anys, és advocat,
primer secretari de la Federació Xu, la
de l'Anoia. A l'ajuntament d'Igualada és
tinent d'alcalde i portaveu del Grup
Socialista. A la Diputació de Barcelona
és també el portaveu socialista, membre
de la Comissió de Govern i president de
la Comissió Informativa d'Ensenya-
ment. Va entrar al partit Pany 75, a
través de Convergència Socialista, se-
guint tot el procés fins al moment actual,
i és membre del Consell Nacional.

—Parla'ns una mica d'aquesta
Comissió d'Ensenyament de la Di-
putació...

—Aquesta comissió existeix autòno-
mament només des de fa mig any, i és el
resultat d'haver-la separat de la Comis-
sió de Cultura i Esports que tenia un
excés de volum. De fet, encara que el
nom sigui "d'ensenyament", no es pot
dir que des de la Diputació es pugui fer
una autèntica política educativa perquè
en gran part, els esforços de la Comissió
es redueixen a portar la gestió d'una
colla de centres educatius que té la
Diputació de Barcelona, i que no té cap
més altra Diputació, la majoria dels
quals provenen de l'època de la Manco-
munitat. Centres com l'Escola del Tre-
ball, l'Escola de la Dona, la de Bibliote-
càries, l'Institut del Teatre... són una
sèrie d'Institucions que les té la Diputa-
ció i que el que fem és portar-ne la
gestió. Per tant, "política educativa" no
és possible fer-ne, només que a través
d'un paquet de subvencions que tenim.

Aquests centres que té la Diputació i
que són essencialment de caire de for-
mació professional, constitueixen un cas
singular i són serveis que el dia que es
pugui desbloquejar la possibilitat de
traspassos a la Generalitat, seran pro-
bablement dels que segur que es tras-
passaran, mentre que altres serveis, es
faci el que es faci, no seran traspassats
perquè són totalment propis d'una Di-
putació.

De la Comissió també depèn el Labo-

ratori d'assaigs i investigacions que fan
assaigs per a la indústria, també un
Institut de Ciències Socials, un Institut
de Psicotècnica i Psicologia aplicada,
una Escola de Pintura Mural etc...

Responsabilitat a la Diputació

—Com valoraries, a nivell polític,
el funcionament de la Diputació?

—El govern de la Diputació de Barce-
lona funciona amb un pacte entre el PSC
i el PSUC. Convergència està a l'oposi-
ció. Fins ara aquest pacte ha funcionat
molt bé i, fins i tot, les relacions amb
Convergència no han estat massa con-
flictives, car no han fet una oposició
massa punyent. La nostra voluntat polí-
tica a la Diputació de Barcelona ha estat
sempre la de no convertir aquesta insti-
tució en un succedani del Parlament, és
a dir, com que sovint hi ha hagut temes
tractats als plens de la Diputació que
són succeptibles de crítiques al Consell
Executiu, o són temes que afecten molt
directament a la política catalana, no
hem volgut fer mai de la Diputació una
plataforma, sinó jugar voluntàriament,
un paper d'una certa discreció, donat
que el nostre partit sempre ha estat
partidari dels traspassos de les Diputa-
cions, i amb coherència amb això no hem
volgut convertir mai la Diputació en un
òrgan de fustigament a la Generalitat.

—Aleshores, per això, amb aques-
ta perspectiva dels traspassos deu
sor difícil engegar una política a
llarg termini a la Diputació?

—Nosaltres, des de la Diputació de
Barcelona, hem fet una cosa, hem dit
sempre: Sí als traspassos, així que siguin
possibles, endavant. Mentre no existei-
xin, la nostra obligació i la nostra res-
ponsabilitat política davant del poble, és
que les institucions que tenim a les mans
funcionin. Es a dir, en alguns casos
potser sí que no hem pogut emprendre
mesures de gran transcendència, davant

la possibilitat dels traspassos, però en
general hem portat amb normalitat la
gestió dels serveis; el que no podíem fer
era cometre la irresponsabilitat que,
com que havien de ser traspassats, dei-
xar-los abandonats. Nosaltres portarem
la gestió amb total dedicació mentre en
tinguem la responsabilitat, ara bé nosal-
tres encantats deia vida que es
produeixin els traspassos. El que passa
és que aquesta possibilitat dels traspas-
sos no té una perspectiva massa clara;
després de la sentència del Tribunal
Constitucional declarant la inconstitu-
cionalitat de la llei del Parlament, es va
tancar una porta important. D'aleshores
ençà el que hi ha hagut són més negocia-
cions polítiques, sobretot de cara a bus-
car una fórmula jurídica que fes possi-
bles aquests traspassos, que no fos im-
pugnable, que tingués solidesa jurídica,
que comptés amb l'acord del Govern
Central, però això no acaba d'avançar
massa bé, i el més probable és que tot
això s'encamini cap a la discussió de la
Llei de Bases del Règim Local, quan es
discuteixin les competències de les di-
putacions.

—Al principi de l'etapa Pujol a la
Generalitat es va parlar de proble-
mes de tipus "domèstic" entre
aquesta Institució i la Diputació...

—No, jo diria que aquesta fase ja està
acabada. Jo crec que ara les relacions
són normals entre les dues institucions;
nosaltres acceptem un paper de subor-
dinació i contribuïm, no solament des
d'un punt de vista de voluntat política,
sinó de mitjans materials, en ¡jran inor.u-
ra (com no ho fa cap altra diputació), al
funcionament de la Generalitat.

27 vots de diferència

—Passant a parlar d'Igualada,
com està constituït el govern muni-
cipal?

—A les eleccions municipals a Iguala-
da, es va produir una circumstància molt
singular i és que Convergència les va
guanyar només per 27 vots de diferència
sobre nosaltres. Aleshores, en l'elecció
de l'alcalde es va produir un empat i
aquests 2 7 vots foren els que li van donar
la majoria a CiU, resultant elegit un
alcalde que és d'Unió Democràtica. Hi
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ha 9 regidors de CiU, 8 del PSC, 2 del
PSUC, un centrista i un independent de
dretes. En la primera etapa es va consti-
tuir un govern més o menys d'unitat, tot i
queja va ser difícil d'engegar-lo, perquè
els socialistes vàrem considerar que el
repartiment del cartipàs municipal era
molt desproporcionat, i molt decantat
de cara a CiU.

Aquesta etapa va durar fins que CiU
van optar per governar sols i ens van
treure del govern als socialistes i comu-
nistes i ara el govern és de CiU amb el.
suport del centrista i de l'independent.
Això vol dir que quan hi ha desacord, les
coses tiren endevant per 11-10, que és
votació que s'ha convertit en tradicional
a Igualada, en aquests casos.

—I quin és el vostre paper a l'opo-
sició?

—Nosaltres el que intentem és fer una
política de constant seguiment de l'acti-
vitat de CiU, editem un butlletí que es
diu "Ciutadà" que porta ja prop d'una
vintena de números, i que és l'únic que
edita a Catalunya un grup municipal a
l'oposició. Aquest butlletí el posem a
totes les bústies d'Igualada i s'ha con-
vertit en un instrument important per a
fer sentir els nostres punts de vista sobre
l'activitat del municipi.

Sobre Igualada s'ha de dir una altra

Antoni Dalmau és diputat provincial de
Barcelona i cap de llista socialista a

l'Ajuntament d'Igualada.

cosa: Es tracta d'una ciutat sense una alta
conflictivitat social: fins i tot la situació
econòmica i de l'atur no és massa difícil,
perquè les indústries bàsiques de la
ciutat —l'adob de pells i el gènere de
punt— estan aguantant força bé la crisi
econòmica. El mateix ajuntament, quan
nosaltres el vam rebre, no tenia endeu-
tament financer, hi havia equilibri finan-
cer, de manera que permetia fer moltes
coses i emprendre moltes iniciatives.
Durant els dos anys i mig primers,
l'Ajuntament d'Igualada no va fer pràc-
ticament res, l'equip de govern estava
profundament dividit, hi habia una crisi
profunda entre Convergència i Unió
Democràtica. En els darrers temps, la
proximitat de les eleccions i l'assenta-
ment natural de les coses, ha fet que hi
hagi més harmonia i hi hagi pressa per
fer algunes coses. Ara bé, el nostre
balanç de la gestió de CiU a Igualada és
molt crític, en el sentit que l'Ajuntament
és purament continuista, es té la con-
cepció "d'anar a passar una estona" a
l'Ajuntament i d'anar fent. Ni s'ha fet
una reforma administrativa a fons ni
s'han emprès grans projectes que supo-
sin un progrés per a Igualada, sinó
simplement "anar tirant".

Problemes de comunicacions

—Quants habitants té Igualada?
—Igualada té prop de 32.000 habi-

tants. El que passa és que a l'entorn
d'Igualada hi ha tres municipis, Vilano-
va del Gami, Montbui i Odena, que en la
pràctica són ciutats-dormitori d'Iguala-
da, és a dir que tota la població
d'aquests llocs, en la seva majoria gent
immigrada, són gent que treballen gai-
rebé tots a Igualada, amb la qual cosa tot
el conglomerat de la "població real"
passaria dels 50.000 habitants.

—Per on passa la problemàtica
més important de la vostra pobla-
ció?

—Els problemes més importants
d'Igualada, 'en aquests moments potser
serien, en primer lloc el tema de l'Urba-
nisme: S'està, actualment, en la fase de
redacció del Pla Intermunicipal d'Urba-
nisme, entre Igualada i aquests munici-
pis dels voltants que abans et citava. Ara
s'ha fet públic l'avenç del Pla, amb gran
preocupació per part nostra, perquè
observem que el tema no interessa pràc-
ticament gens a CiU. Els socialistes hem
estat els qui més l'hem explicat a la
població, perquè és un tema fonamental,
ja que marca del disseny del creixement
urbà d'Igualada a una colla d'anys vista.

Un segon problema seria el de les
comunicacions: La ciutat està molt mal
comunicada tant per carretera com per
tren. Per ferrocarril tenim un carrilet
que va ésser salvat "in extremis" de la
supressió, gràcies a una campanya que

es va muntar en favor seu, però és clar,
es tracta d'un carrilet que continua ne-
cessitant inversions molt altes fins a
convertir-lo en un mitjà de comunicació
posat al dia. I per carretera també estem
molt malament, puix l'única que tenim
és la Nacional II, que ha perdut pes
específic en fer-se l'autopista Barcelona-
Lleida. Però en canvi, amb els altres
caps de comarca propers estem molt mal
comunicats, tant amb Vilafranca com
amb Manresa. I també és un problema
que CiU no l'ha tocat en absolut, i
nosaltres hem denunciat públicament
aquesta apatia.

Molta contaminació

Un tercer problema passa per la solu-
ció que es doni a dos polígons, un
d'industrial i un altre de residencial, que
provenen de l'INUR i que van ser tras-
passats a l'Institut Català del Sòl, i que
van arribar tard al procés d'industrialit-
zació, és a dir que aquest polígon indus-
trial està completament urbanitzat i
completament buit. Aleshores hi va ha-
ver una impugnació jurídica contra
aquest polígon industrial, i el tema enca-
ra està per resoldre. I la resolució
d'aquest tema dels dos polígons és abso-
lutament transcendental per a Igualada,
entre d'altres coses, també, perquè hi ha
la possibilitat, que preveu aquest avenç
del Pla General, d'una variant de la
carretera Nacional II, perquè tal com ho
tenim avui correm el perill que se'ns
acabi convertint en una via urbana,
com ha passat a Martorell o a Esparre-
guera.

Hi ha també el tema del riu —l'Anoia—
que és un dels més contaminats de
Catalunya, perquè les indústries de la
pell, dels blanquers, embruten terri-
blement el riu. Amb això hi ha un projec-
te de depuradora, que està en la fase
d'expropiació, a càrrec del Consorci
d'infraestructura sanitària, i aquest sí
que és un projecte d'envergadura que
suposo que es culminarà car suposaria
una gran solució per a la nostra ciutat.

—Què ha fet l'Ajuntament des del
punt de vista cultural?

—Pràcticament res. Des del punt de
vista de Cultura, es pot dir que l'única
cosa que s'acabarà fent és la cessió
d'una casa a la Generalitat perquè s'hi
construeixi una Biblioteca Comarcal.
Voldria insitir amb el tema del butlletí:
En el principi del mandat, nosaltres
vàrem proposar que l'Ajuntament fes un
butlletí d'informació però CiU s'hi va
negar. Quan ens van treure de l'equip de
govern nosaltres vàrem fer el nostre,
que el fem i el pagem nosaltres, i alesho-
res sí que CiU en va voler fer un, i ara
l'Ajuntament en treu un de caràcter molt
oficialista, amb una periodicitat bimen-
sual. •
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Atentados y amenazas contra el Ayuntamiento socialista

Gavà se moviliza
contra los fascistas

"Gavà en Paz y por la democracia",
bajo este lema casi un millar de personas
se concentraron en el "sotaradi" de la
Torre Lluch, el parque municipal de
Gavà para exclamar " ¡Basta!" rotundo y
unánime a los atentados y a la violencia
de los grupos de extrema derecha en
aquella localidad.

La fuerte lluvia que cayó sobre las
comarcas barcelonesas, el domingo día
17 al mediodía, no fue obstáculo para
que el parque municipal de Gavà se
llenara de ciudadanos deseosos de cla-
mar contra aquellos que quieren acabar
con la paz y con la convivencia libre y
democrática que el pueblo se ha otorga-
do. Convocaba el Ayuntamiento y tam-
bién el PSC, el PSUC, ERG, UGT,
CC.00., las asociaciones de vecinos y
las entidades socio-culturales y deporti-
vas de Gavà. La valoración unánime fue
de éxito rotundo.

Desde hace unos años la ciudad de Gavà
(35.000 habitantes, fundamentalmente
trabajadores, con un alto porcentaje de
emigración), se ha visto convertida en el
centro de reunión de los grupos ultrade-
rechistas de la zona del Baix Llobregat.
Hasta hace poco má¡¡ de un año, el
reducto facha se exteriorizaba con pin-
tadas fascistas, especialmente en la
Rambla sobre dibujos murales de los
escolares; sin embargo de un tiempo a
estaparte, envalentonados con acciones
como la de los golpistas del 23-F, la
violencia de los ultraderechistas había
pasado a mayores: amenazas continuas
de bombas en centros municipales,
amenazas de muerte, intimidaciones
con navajas y otras armas, altercados y
escándalos en bares y locales públicos,
robos domiciliarios, acompañados a ve-
ces de amenazas, etc. Todos estos aten-
tados tenían para los ultras de Gavà
unos destinatarios preferentes: el alcal-
de y los concejales, sobre todo los de
izquierda, del Ayuntamiento democrá-
tico de la localidad. El último de estos
actos sobrepasó la amenaza o la intimi-
dación para convertirse en un atentado
criminal que hubiera podido tener gra-
vísimas consecuencias: en la madrugada
del 31 de diciembre, un cóctel-molotov
fue arrojado contra la vivienda del te-
niente de alcalde socialista Manuel He-
rrojo Fernández; la hora en que se pro-
dujo el atentado (1,30 de la madrugada),
la situación de la vivienda del concejal,

en una zona de bloques donde viven 200
personas y en un barrio donde viven
2.000, y la proximidad de una cocina
donde cayó el cóctel hubieran podido
provocar una catástrofe. La rápida in-
tervención del propio Herrojo, de los
vecinos, de los bomberos y la policía
pudieron evitarlo.

Era la gota que colmó el vaso. El
Ayuntamiento, en un extenso comuni-
cado en el que condena el acto y convoca
a la población a manifestarse contra la
violencia fascista señala que "es hora
de decir ¡Basta! El último atentado
va más allá de un intento de elimina-
ción física de un político. Es un
atentado directo, claro y rotundo
contra la voluntad popular. Si Gavà
quiere vivir en paz debe demostrar
hoy, como lo hiciera en otras oca-
siones (23-F, elecciones municipa-
les, etc.) su voluntad de cambio.
Nunca una pequeña porción de ciu-
dadanos que pretende vivir fuera de
la Ley puede coartar la voluntad de
35.000 personas".

En el acto del domingo, se leyó el
comunicado y una joven, Pilar Gràcia,
habló en nombre de la juventud de Gavà
con rotundas afirmaciones como "los
jóvenes decimos no al miedo", o "el
Ayuntamiento necesita la ayuda de
todos, la juventud dice sí al Ayunta-
miento ". E1 alcalde de Gavà, el socialista

Toni Rodríguez, habló con firmeza y
rotundidad levantando el entusiasmo de
los presentes. Fueron especialmente
ovacionadas las adhesiones al acto del
Consell Nacional del PSC, que se halla-
ba reunido en aquellos momentos y de la
UGT de Seat, donde trabaja el concejal
víctima del atentado. Alcaldes y conce-
jales del Baix Llobregat, fundamental-
mente socialistas y comunistas, del Bar-
celonés y del Garraf, así como diputados
del Parlament y de las Cortes expresa-
ron con su presencia o su adhesión su
condena a la violencia ultraderechista
tan cotidiana en Gavà.

El acuerdo de condena del atentado
fue unánime en el Ayuntamiento de
Gavà. Sin embargo, la unanimidad se
rompió a la hora de redactar el comuni-
cado. Los concejales de CiUi de UCD no
creyeron conveniente hablar de "ofen-
siva de terror de las fuerzas fascis-
tas" y preferían referirse a los "enemi-
gos de la libertad y la convivencia".

Estos "enemigos" en Gavà son bien
conocidos e identificables, sobre todo
algunos de ellos como el ex-concejal
franquista Carmelo Amézcua, jefe de
Fuerza Nueva en aquella zona y un
fascista con todas las letras que, por lo
que parece, la tiene jurada contra aque-
llos que el pueblo ha puesto en lo que en
otras épocas fuera "su" ayuntamiento. •

La violencia "facha" empezó con pintadas, siguió con amenazas y llegó a los aten-
tados.
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La tragèdia dels Alfacs es jutja tres anys després

Rafael Nadal: Els socialistes
hem emprès Facció popular

Ull de juliol del 1978 un
camió cisterna carregat de pro-
pilè s'estavellava contra un càm-
ping al terme municipal d'Alca-
nar, prop de Sant Carles de la
Ràpita, una gran explosió se-
guia a l'accident i 215 persones
morien i 65 quedaven greument
ferides per efecte de la flamara-
da que es produí. El càmping
Els Alfacs quedava arrassat i la
notícia commocionà tot el món.

Tres anys i mig després, la tragèdia
dels Alfacs torna a l'actualitat quan a
Tarragona se celebra el judici per escla-
rir les responsabilitats d'aquell acci-
dent. La majoria de familiars de les
víctimes i els supervivents del fet retira-
ren llurs acusacions privades a canvi de
fortes indemnitzacions econòmiques
cursades per les empreses suposada-
ment implicades en la responsabilitat de
l'accident. Tot i amb això, el judici s'ha
fet i s'ha mantingut una acusació concre-
ta, la de Y" acció popular" empresa
pels Socialistes de Catalunya per tal que
la Justícia arribi al fons d'un fet lamen-
table que mai més pot repetir-se i que
pot anar més enllà de la circumstància
accidental del destí.

Rafael Nadal, senador socialista
per Tarragona, ha estat qui, en nom
dels socialistes ^catalans ha iniciat
aquesta acció. És el mateix Nadal
qui —quan encara no és coneguda la
sentència final del procés— ens va-
lora així la seva importància.

—L'acció popular fou prevista en l'ar-
ticle 270 de la Llei de Procediment
Criminal, una llei centenària elaborada
en plena eufòria progressista. La inter-
pretació d'aquesta llei s'ha anat restrin-
gint en tots els seus aspectes, i també en
el cas concret de l'acció popular, fent-la
pràcticament inoperant, degut a la pos-
sibilitat que la fiança fixada arribés a
quantitats il·limitades.

Sortosament nosaltres vàrem trobar
un jutge força comprensiu que va fixar
una fiança simbòlica de cent pessetes.
Dissortadament no n'hi ha molts com
aquest. Darrerament va haver de ser el
Tribunal Constitucional qui en el cas de

l'oli de colza rebaixés la fiança de deu
milions de pessetes que es demanava a
cent mil pessetes. Això fa pensar que a la
Magistratura no li agrada gaire la pre-
sència de l'acció popular. Però d'això i
d'altres coses de la Justícia ja en parla-
rem més endavant. Anem doncs al judici.

—Com veus, doncs, les coses rela-
cionades amb el judici dels Alfacs?

—Jo sempre he sostingut que el judici
oral i públic té una gran i decisiva impor-
tància. El sumari sols és orientatiu. D'a-
quí ve que la meva petició de penes
continguda en les conclusions provisio-
nals, com bé diu la paraula, sols podia
entendre's com a provisional. Tal com
van les coses, especialment després de
les proves practicades, les declaracions
dels processats, el dictamen dels experts
i la declaració dels testimonis, amb tota
seguretat modificaré conclusions. De
moment veig augmentar considerable-
ment la responsabilitat estructural
d'"Empetrol", representada pel senyor
Orti Noè, i també la de "Cisternas Reu-
nidas", representada pel senyor presi-
dent del consell d'administració, Sócra-
tes Arguelles, i també pel seu director
tècnic el senyor Alfons Hernández.

—Quines possibilitats de condem-
nes veus?

—Això depèn del Tribunal. Si jo en
formés part, condemnaria, i d'una mane-
ra exemplar, especialment els caps més
responsables, en lloc de condemnar a
altres persones, la conductal dels quals

no és pas rellevant. No oblidem que
Tarragona viu encara envoltada de pe-
rills i de molt poca seguretat. Les nostres
comarques, Vandellòs, Ascó, fins i tot la
Tèrmica de Cubelles, són una mostra
evident del risc existent. Per això i amb
força raó, els ciutadans de Tarragona i la
gent de les seves comarques exigeixen
seguretat, i aquesta seguretat depèn dels
responsables de les instal·lacions indus-
trials. D'aquí ve la conveniència que
aquests senyors se n'adonin que un dia
se'ls hi pot exigir responsabilitats.

—Podrien exigir-se responsabili-
tats pel conductor del camió senyor
Ivernon, que va morir també en l'ac-
cident, i de l'obrer que va subminis-
trar el propilè?

—Si jo fos tribunal i el conductor
visqués, sens dubte l'absoldria. Els con-
ductors que duen matèries perilloses van
a la carretera amb un risc gran i no penso

sempre són ells. Quant al subministrador
del propilè, l'home que estava a la facto-
ria encarregat de connectar la manguera
a la cisterna, jo penso que la seva respon-
sabilitat no va més enllà del moment
material de la dita connexió.

—Alguna cosa més?
—Penso que, de moment, el més pru-

dent és esperar el resultat del judici per
fer després també el nostre judici sobre
la causa i sobre les circumstàncies que
han envoltat tot aquest afer. / Ç. J.

Els Alfacs: "Empetrol" i "Cisternas Reunidas" i les responsabilitats estructurals.
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Ajuntament de Barcelona

Convergència no sap perdre
Des que el grup municipal de Convergència i Unió va

abandonar el govern de la ciutat de Barcelona, trencant el
"Pacte de Progrés", sempre amb l'incondicional seguidis-
me dels dos regidors d'ERC, les sessions plenàries del
Consistori barceloní han deixat molt clar que Convergència
"no sap perdre", no sap estar en una actitud d'oposició
seriosa i constructiva.
No, enlloc d'això, el grup municipal de

CiU es dedica a fer "espectacles" com el
protagonitzat en el darrer consell plena-
ri del 15 de gener, en abandonar la sala,
de manera ostensible, abans d'acabar-
se la sessió.

Convergència no sap perdre, no sap
estar a l'oposició, i per això s'han vist
sempre obligats a realitzar pactes de
tota mena amb els successius governs de
la UCD a Madrid. I, per això també s'han
dedicat, en els tres mesos i escaig que
porten a l'oposició a la Casa Gran de
Barcelona, a fer la traveta constantment
a l'equip de govern d'esquerres, criti-
cant tota mesura que aquest proposa i
votant, gairebé per sistema, contra tots
els dictàmens.

I és que a CiU, que va trencar el
"Pacte de Progrés" per pures raons
electoralistes, li dol profundament, al
mateix temps, haver perdut la parcel·la
de poder que tenia dins el segon orga-
nisme de poder de Catalunya, que re-
presenta l'Ajuntament de Barcelona.
CiU va deixar el govern de la ciutat per
poder-se dedicar amb tranquil·litat a
desprestigiar els socialistes i la seva
gestió, amb els ulls posats en les prope-
res municipals. Una crítica que passa
per "carregar-se" la política de perso-
nal, fer campanya contra les ordenances
fiscals, pagar anuncií; a la premsa en
contra de la pròpia institució municipal
de Barcelona, o queixar-.se perquè els
socialistes, en bona lògica, tornaren a
quedar-se amb la presidència dels dos
districtes que el nostre peitit els hi havia
cedit a l'hora de sitiar el pacte de
govern, pacte que CiU va trencar de
forma unilateral, a primers; d'octubre de
l'any passat. I districtes, que no cal
oblidar-ho, els hi corresponien als socia-
listes, segons els resultats; electorals.

Segons manifestava, Josep Andreu i
Abelló en un article publicat a "La
Vanguardia" el dia 20: "Es tan impor-
tant saber estar al Gpvern com saber
estar a l'oposició. Es el conjunt de
les operacions públiques en demo-

cràcia el que aconseguirà o no arre-
lar-se en el cor i la ment del nostre
poble, que per òbvies raons històri-
ques no té una tradició democràtica,
que tan sols s'aconsegueix amb el
pas dels anys i amb la suma d'expe-
riències en el desenvolupament
d'una convivència ordenada".

I continua dient, Josep Andreu i Abe-
lló: "No és lògic ni admissible que,
aduïnt qüestions de procediment re-
ferides a la tramitació de propostes
de vot, s'arribi al precipitat extre-
misme d'abandonar els escons..."

Modificació d'ordenances
I, en el mateix sentit, Lluís Armet

secretari de Premsa i Cultura del PSC va
fer unes declaracions a la premsa mani-
festant que: "Per a Catalunya és ne-
cessari que la consciència democrà-
tica arreli en el comportament polí-
tic de Convergència i Unió. La reti-
rada dels regidors convergents del
ple de l'Ajuntament de Barcelona
per qüestions formals situa la lògica
de CiU en el terreny de posicions
extraparlamentàries". Armet digué
també que: "S'imagina algú que els
socialistes ens retiréssim del Parla-
ment de Catalunta cada vegada que
el front conservador impedeix que
prosperin qüestions tan importants
per a la població de Catalunya com
la llei de serveis socials, o la d'edu-
cació d'infants fins a tres anys?".

Entrarem ara en el contingut del ple
del dia 15, on el tema bàsic era l'aprova-
ció definitiva de les ordenances fiscals
per a 1982, després del període de
rebuda de reclamacions. En total es van
rebre 1.145 instàncies, que van donar
lloc a 1.289 reclamacions. Fruit d'aques-
tes reclamacions i de les converses man-
tingudes per l'Ajuntament amb diverses
organitzacions gremials de la ciutat, ha
estat la introducció de modificacions
parcials a diverses ordenances entre les
quals destaquen: Taxes sobre ocupació
de la via pública, Arbitri de Radicació,

taxes per llicència de construcció
d'obres i instal·lacions, impost munici-
pal sobre la Publicitat, Segell Municipal,
traspassos de les parades dels mercats
municipals, i tinença i circulació de
gossos.

La postura del grup de CiU va ser en
tot moment la d'atacar durament les
noves ordenances fiscals, aduint que
perjudiquen als ciutadans, però sense
donar cap alternativa concreta. Conver-
gència utilitza la demagògia com a arma
contra els socialistes, en un tema (el de
l'augment de taxes) que sempre ja de
per sí resulta impopular. Però el que
resulta evident és que qualsevol ajun-
tament, i sobretot quan està decidit a
millorar notablement els serveis que
presta al ciutadà, ha d'anar adequant les
ordenances al nivell del cost de la vida. I
tinguem present que l'augment per a
l'any 82, és inferior a l'incrément del
cost de la vida. Així doncs, menys dema-
gògia Srs. de CiU.

Contestes a CiU
Jordi Vallverdú, regidor socialista, va

denunciar que s'havia alentat una cam-
panya contra les ordenances fiscals de
l'Ajuntament, però que no s'havia dit res
contra Pl% d'augment del Tràfic d'Em-
preses, que representa per al ciutadà de
Barcelona, 6 ó 7 vegades més que les
ordenances del municipi. Martínez Frai-
le va respondre a les crítiques que
l'Ajuntament no havia augmentat els
serveis, manifestant que s'havia treba-
llat molt amb la neteja de la ciutat, que
s'havia impulsat molt la política d'habi-
tatge i la d'obres públiques, la de cultura
i joventut, la millora de la gestió buro-
cràtica i un llarg etcètera.

Mercè Salava dir que l'increment dels
impostos era d'un 12%, la qual cosa
suposava una baixa de la pressió fiscal,
perquè és inferior a l'increment de la
renda (14%). També va denunciar que
els pressupostos de l'Estat —votats fa-
vorablement per CiU— suposaven un
increment d'un 20% de la pressió fiscal
sobre tots els ciutadans.

Per la seva banda, Guillem Sánchez
Juliachs del PSUC va criticai1 la campa-
nya muntada contra les Ordenances Fis-
cals dient que suposava, entre d'altres
coses, un intent de voler que els Ajun-
taments deixin el que és la seva tasca
prioritària: la prestació de serveis pú-
blics. •
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Espanya

Abril Martorell trenca el pacte de l'Estatut de Benicàssim

UCD condemna l'autonomia valenciana
La Comissió Constitucional del Con-

grés ha dictaminat el projecte d'Estatut
del País Valencià. El resultat no pot ser
més penós per les forces progressistes,
car el vot de la dreta —UCD i GD— ha
arramblat amb el projecte sortit del
consens a Benicàssim i Peníscola.

L'Estatut perilla, tal com dèiem a
L'OPINIÓ Núm. 66. Perquè en ser ne-
cessària la majoria absoluta (176 vots)
per aprovar-ho, sense els vots de l'es-
querra i els "nacionalistes", és matemà-
ticament impossible que la UCD guanyi
aquesta votació alPle del Congrés. I això
serà així gràcies al comportament de la
dreta a la Comissió Constitucional. La
UCD, al front de la qual figura aquest
personatge que ja a l'anterior crònica tit-
llàvem de "sinistre" i que és Fernando
Abril Martorell, ha esmenat els punts més
importants de l'Estatut elaborat a Be-
nicàssim i refrendat a Peníscola, com
són els temes referents a denominació
de la comunitat autònoma —han impo-
sat la de Regne de València (on és el
rei?)—, bandera i llengua.

Aquesta postura de la UCD, trencant
no solament el pacte de Benicàssim i
Peníscola, sinó també els pactes auto-
nòmics globals, signats entre el presi-

dent del Govern, Leopoldo Calvo-Sotelo
i el secretari general del PSOE, Felipe
González, només té una explicació en la
sempre desmentida intenció governa-
mental de, convocar unes eleccions anti-
cipades. Es evident que la no aprovació
de l'Estatut del País Valencià i el tren-
cament dels pactes autonòmics és un
factor de desestabilització, carta que
segurament juga la UCD per a convocar
unes eleccions abans del període previst
a la Constitució. O és que el "suarista"
Abrill Martorell té encara alguna carta
amagada sota la mànega? És més, alguns
diputats d'UCD han manifestat "soto
voce" que com Abril Martorell domina
l'aparell del Partit a València, havia
imposat esmenes amb les que alguns
d'ells no estan d'acord.

El futur

El futur es presenta poc clar en aquest
aspecte. O bé se celebren eleccions
anticipades, com sembla després de
l'actitud d'UCD, o bé l'Estatut queda
«aparcat» "sine die", o bé els sosdits
partits "nacionalistes" decideixen —
contra natura dels seus postulats— do-
nar suport als vots d'UCD i CD al ple del

Parlament. Com deia, matemàticament
UCD i CD —màxim si tenim en compte
que el sector socialdemòcrata escindit ja
ha anunciat la seva abstenció en aquesta
votació— no tenen els 176 vots que la
llei preveu per aprovar l'Estatut. Si es
dóna aquest supost, l'Estatut ha de
tornar a començar a discutir-se, punt per
punt, a la ponència; després a la comis-
sió i novament al ple. I això pot durar
anys si no s'arriba a un acord, acord que,
necessàriament, ha de passar per la
retirada de les esmenes d'UCD i CD en
els aspectes abans senyalats.

La postura dels companys del PSPV-
PSOE és clara: bastant van cedir en
favor del consens a Benicàssim, com per
haver d'acceptar ara posicions absolu-
tament dretanes i oligàrquiques com són
les abonades per Abril Martorell "y sus
muchachos". Així, doncs, el futur d'a-
quest Estatut es presenta fosc i sense
esperances d'una solució més o menys
racional, tant en l'aspecte polític com en
l'aspecte temps. De moment, una cosa
està clara: o canvia la postura de la dreta
o l'Estatut d'Autonomia del País Valen-
cià no serà aprovat.

Ignasi Agustí
(València)

Dos reialmes, dos
Fins ara teníem un reialme o regne

d'Espanya. I un rei que „tots, fins els
republicans, respectem. Es a dir, tots
no. Alguns que semblen estar-hi més
obligats no el respecten gaire. Per sort,
tampoc no pesen gaire en l'opinió.

Ara tindrem, a més, un "reino de
Valencià", invent de la UCD de la capi-
tal valenciana, o almenys d'una part
d'ella. Serem, doncs, si la cosa prospera,
un "reino de España y de Valencia". O
bé "de Valencia y de España", aneu a
saber. Recorda un llibre que publicà cert
general, ja mort, que no volem anome-
nar, i que es titulava Historia militar
universal y del Japón. O bé un esta-
bliment que havíem vist a Tolosa del
Llenguadoc, batejat —en francès, és
clar— Hotel de les Quatre Nacions i de
Portugal.

També recorda binomis històrico-geo-

gràfics, antics o moderns i més o menys
coneguts: Austria-Hongria, Trinitat i
Tobago, São Tomé i Príncipe, Wallis i
Futuna, Annam i Tontón... I si fins ara
teníem tres reis d'Orient no ens sor-
prendria massa conèixer un "rey de
Levante".

Ignorem si el flamant "reino de Valen-
cia* demanarà l'ingrés a l'OTAN. Po-
dria augmentar considerablement la ca-
pacitat defensiva de l'organisme, sobre-
tot si n'és "caudillo" el general Milans
del Bosch. El podrien fer cap militar
suprem de l'aliança, que no és precisa-
ment l'Aliança del Poble Nou.

És cert que durant llargues etapes hi
hagué, a la península i a les illes, reial-
mes diferents, amb sobirà propi o sota
un monarca comú. Eren Estats inde-
pendents de fet i, sovint, de dret. Curio-
sament, els inventors del projectat "rei-

no de Valencià" invoquen aquells pre-
cedents.

Ves per on, els mateixos que varen
negar-se a acceptar una República Ca-
talana dintre de la República Espanyola
volen imposar ara un regne de València
en la monarquia d'Espanya. I, si la cosa
s'arriba a aprovar, la dreta no iniciarà la
menor protesta contra aquesta escanda-
losa manifestació de separatisme. No li
oposarà ni tan sols un modest recurs
d'inconstitucionalitat.

Ja hem recordat que tenim un rei
d'Espanya, conegut i respectat. Però
queda per aclarir un últim dubte. Qui
serà rei de València? Els senyors Martín
Villa, Don Rodolfo Primero, o Don Emi-
lio Primero, Emilio Attard? Qualsevol
d'ells, amb ceptre, corona i mantell
d'ermini, faria molta patxoca.

Granier-Barrera
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Espanya m
Poca seriositat i molt demagogia criticant la LOHPA

De
i tiro

Fraga a Roca
perquè em toca

En una sessió del Consell Nacional
del partit vam tenir informació relativa a
un document en contra de la Llei Orgà-
nica d'Harmonització dels Processos
Autonòmics. En aquell moment només
es parlà genèricament dels continguts
d'aquest document. Dies enrera, el set-
manari "El Món" en feia una exposició
ambpla i molt completa. Exposició que,
tot cal dir-ho, sorprenia a molta gent que
no s'esperava aquestes crítiques.

En efecte, aquestes cent pàgines de
que es composa l'informe esmentat —
conegut en els medis on s'ha distribuït
com "anti-LOAPA"— representen una
clara actitud crítica contra la LOAPA i la
resta d'acords autonòmics signats entre
el Govern i el PSOE el juliol de l'any
passat, però una crítica distinta a la que
estem acostumats a veure a Catalunya.
Una crítica basada en el fet que, per als
autors, aquesta llei i aquests acords
obren les portes a la federalització de
l'Estat. I així ho expressen amb claretat i
contundencia en un dels seus paràgrafs
més significatius: "Els pactes auto-
nòmics, diu, no comporten cap mena
de retallada o rectificació de les
competències atribuïdes en els Es-
tatuts d'autonomia aprovats a l'em-
para del procediment de l'article
151 de la Constitució, tot i la contes-
tació a què ha donat lloc, ni impedei-
xen que les altres comunitats autò-
nomes assoleixin el sostre autonò-
mic dels Estatuts ja aprovats. Con-
tràriament, els pactes autonòmics
estableixen el procediment idoni
perquè les altres comunitats acce-
deixin als màxims sostres autonò-
mics de manera ordenada".

Com es veu, el que dol a casa dels
centralistes és precisament el que es
defensa des de postures federalitzants.
Aquest document que comentem, d'al-
tra banda, ha aparegut en molts despat-
xos de l'Administració csntral espanyo-
la així com en diverses casernes militars.
Lògicament, no han nuncat plomes que
avalessin aquestes opinions, vessades
per uns autors anònims que s'autoano-
menen en les primeres planes "repre-
sentants dels Cossos Superiors de
l'Administració Pública espanyola".

Entre aquestes plomes hi trobem ho-
mes com l'ex-ministre Manuel Otero
Novas, el també ex-ministre Ricardo de
la Cierva i el diputat del Partit Aragonès
Regionalista, Hipólito Gómez de las Ro-
ces. Val a dir, que ha estat el setmanari

"El Món" qui ens ha donat les fonts
d'aquests articles ja que, tot i aparèixer
en un dels diaris que darrerament està
dedicant més diners a publicitat —el
catòlic YA—, sovint l'activitat periodís-
tica i política madrilenya ens passa, per
diverses raons, força desapercebuda. El
cert és que el clima que es respira a
Madrid entorn la LOAPA i els acords és
força diferent del que es respira a Bar-
celona.

Amb tot, una de les primeres consta-
tacions a fer és la falsetat de les acusa-
cions abocades contra els socialistes de
coincidir amb les actituds més dretanes
a l'hora de defensar la Llei d'Harmonit-
zació. No és cert. En tot cas, les coinci-
dències es produeixen entre els qui la
critiquen, per bé que amb motiu d'inter-
pretacions ben distintes. I no caldque
remenem massa per a constatar aquest
tarannà distint a l'hora de les interpreta-
cions perquè si Miquel Roca afirmava
sense recances que "si s'aprova la
LOHPA ja podem tancar el Parla-
ment català", l'opinió dels autors de
"l'anti-LOAPA" és precisament la con-
trària. "Si en els darrers debats del
Congrés es discutí força el paper de
la força pública, diuen, aviat no cal-
drà fer-ho perquè haurem d'esperar,
en qualsevol cas, a veure que deci-
deixen els Parlaments autonòmics".

Qui dels dos té la raó? En un dels
comentaris apareguts a la premsa darre-
rament, es presentava el document com
"l'excusa per a defensar allò que era
indefensable: la LOHPA". Es venia a du-
que sempre que es vol aprovar una llei
criticada des d'un sector, l'únic que cal
és fer brollar crítiques des del sector
oposat per a poder presentar-se així com
el mediador imprescindible. Davant
aquesta suspicàcia, però, cal fer-se dues
reflexions. La primera és analitzar la
grandària de la campanya aixecada d'un
costat i altre. No es pot negar que els
escarafalls fets per alguns dels defen-
sors del criteri que la LOHPA és un atac
frontal i traïdor contra Catalunya han
estat nombrosos i escandalosos. No es
pot negar, però, tampoc que la resposta
dretana i centralista és un viu réflexe del
parer d'amplis sectors del partit en el
govern, del partit de Manuel Fraga i, no
cal dir-ho, d'opcions més dretanes.

L'altra argumentació a fer és que
aquesta mateixa situació es produí a
l'hora d'aprovar textos com la Constitu-
ció i l'Estatut. L'aprovació de l'Estatut

—redactat sota una majoria socialista—
es va fer impulsant campanyes dretanes
per a compensar les seves deficiències?
Cal afegir que no estaria de més que els
crítics de. la LOHPA per considerar-la
sucursalista fessin una incursió per la
lectura dels cent folis elaborats per
aquest alts funcionaris. Veurien en
aquest esforç de lectura que els anònims
autors de l'informe no basen les seves
pors i suposicions en el no res sinó que
han fet un treball de recopilació de
parers i estudi dels textes dels pactes
autoòmics molt superior al què aquests
"nacionalistes" cridaners han dedicat
per a llegir i entendre la LOHPA.

Cal demanar més serietat i menys
demagògia tant d'una banda com de
l'altra. Ni Espanya es trenca, com diuen
uns, ni Catalunya perdrà res del què ha
aconseguit fins ara, com profetitzen els
altres. Ni el Delegat del Govern tindrà
més d'ambaixador que de governador,
com pensen els autors de l'informe, ni
serà enfortit en les seves competències
actuals, com denuncien desencertada-
ment els convocants de la manifestació
contra la LOHPA. No, ni això, ni aberra-
cions còrnies aparegudes enunaoctave-
ta convocant a aquesta manifestació,
que esquitxa en el ridico! de les seves
acusacions els partits que les suscriuen:
es diu que centenars de funcionaris de la
Generalitat hauran de deixar el seu lloc
de treball a funcionaris de l'Estat i
també es diu, amb absoluta frivolitat,
que els Diputats catalans deixaran de
cobrar el seu sou.

No, senyors, no. No és això. Construir
una Catalunya forta, capaç de fer front a
informes com l'osmentat no passa pels
articles de Josep Maria Puig Sal ellas,
confonent criteris jurídics i ideològics, a
F AVUI. Construir Catalunya no passa
tampoc per aquest joc de cercar la
crítica fàcil i demagògica, com una mena
d'Oca que ara tira el Fraga, ara el Trias,
ara el Roca. Construir Catalunya passa
per saber defensar un Estat solidari i
respectuós amb les autonomies, on els
líders dels seus partits parlin amb la
mateixa veu a Catalunya i a Madrid i no
facin com Jordi Pujol que, després de
titllar la LOHPA d'atemptat anticatala-
nista, és capaç de cloure el seu viatge per
Castella amb un discurs que més d'un
diputat centrista català ha rebutjat pú-
blicament, per considerar-lo conserva-
dor i centralista.

O.S.

22 L'Opinió Socialista 2.a Quinzena de gener



Cultura

«La ciutat llunyana" d'en Molas
"LA CIUTAT LLUNYANA", d'Isidre

Molas, Edicions 62, col·lecció Llibres a
l'Abast n.° 167. De lectura recomanda i
àdhuc imprescindible per a tots aquells
a qui preocupa i a qui interessa la realitat
política de Catalunya i per a tots aquells
que creuen en el socialisme com l'eina de
l'alliberament nacional i social.

"La ciutat llunyana" evocaun conegut
poema de Màrius Torres i aquesta evo-
cació referida al nostre país és tota una
esperança. Isidre Molas reflexiona i ana-
litza, observa i proposa, entorn a la
història, la realitat i el futur de Cata-
lunya, i ho fa amb la responsabilitat d'un
intel·lectual i amb la ploma —difícil

combinació moltes vegades— d'un lite-
rat i, sovint, més concretament d'un
poeta.

Maria Aurèlia Capmany, comentant el
llibre d'en Molas ("Avui" 10/1/82), diu
que "el lector va descobrint, a través de
les paraules impreses, els signes de
circulació pel camis que ell només ha fet
a mitges"; destaca la primera frase del
llibre: "Potser el fet de major transcen-
dència peí1 a la marxa d'aquest país és
l'abdicació de la classe dominant de la
corresponent funció dirigent"; i conclou
dient que en Molas "s'ha proposat do-
nar-nos un tast d'un projecte nacional
que ell veu possible i que s'expressa amb

una imaginada ciutat, arrencada de la
visió d'un poeta".

Marta Mata, en la seva crònica parla-
mentària de 1'" Avui" (23/12/81) desta-
ca aquests paràgrafs del llibre: "defen-
sar i practicar criteris ètics és una forma
d'accedir al socialisme com a moviment
de reforma material i espiritual d'un
poble. La lluita política no és una ceri-
mònia versallesca, sinó un enfrontament
llarg, tenaç i anava a dir (ho dic) sense
pietat. I l'única arma que tenim cadascú
és la voluntat irreductible de mantenir la
conducta d'integritat personal, capaç de
resistir els intents de corrupció, difama-
ció i anihilament personal. •

Una referència constant
per Lluïs Armet*

L
a lectura de "La Ciutat Llunyana" no ens trasllada al
terreny de la utopia possible com podria assenyalar el
poema de Màrius Torres, sinó que ens ofereix un seguit

de reflexions personals que el company Isidre Molas sintetitza
al llarg de 1980. La valoració de la data se situa com element
cabdal, en aquest cas per a la força creativa i suggestiva que
s'expressa en aquesta obra a l'ésser estructurada i conformada
en un període de gran esperances i posteriors decepcions.
L'obra s'estructura en IV temps a modus de sonata musical i
ofereix una gamma de tonalitat que comporta que gran part dels
passatges responguin a les nostres preocupacions polítiques i
socials més pregones.

Les afirmacions contundents sobre Catalunya en relació a la
importància de la seva burgesia: "un poble en que la classe
dominant no dirigeix, o canvia de classe dominant o està
orientant-se vers una situació caòtica: vers el camí d'una
nació sense història...", inicien un seguit de reflexions sobre el
nostre futur col·lectiu que van desgranant-se amb fermesa i
subtilitat. L'inici d'anàlisi del fenomen del pujolisme consti-
tueix, sens dubte, un element de valoració novedosa. El
fenomen històric del lerrouxisme és observat amb preocupa-
ció: s'assenyala que només el pot vèncer la classe treballadora
per a afirmar posteriorment que "no hi ha alliberament
nacional sense socialisme". La descripció amb gran sensibi-
litat de la situació dels vells en la ciutat moderna que fa afirmar
a l'autor: "el problema és com canviar l'estructura de la vida
social, com passar de la societat de competència a una
societat basada en la defensa de totes les persones". Les
reflexions sobre el fet de la immigració: "tothom té dret a
cercar i mantenir les arrels i tothom té el deure moral
d'incardinar-se dins la societat en que viu i fa viure d'altres.
Perpetuar la consciència d'«emigrats» seria fönest per a
tothom, per a Catalunya, per als treballadors i per al poble..."
En les planes en que es parla de la greu situació social que
representa l'atur s'observa com l'Isidre, al marge dels fets
objectius s'endinsa en records personals i familiars plens d'una
austera emotivitat.

En el Temps II, ens suggereix un conjunt d'aspectes de la
nostra vida col·lectiva que sovint han estat objecte de tòpics.

L'afirmació del paper de Barcelona com a vertebradora de
Catalunya, la lúcida valoració del fet comarcal, les reflexions
aparentment teòriques sobre el paper i la vida dels partits
polítics en les que tots hi podríem trobar analogies, configuren
un seguit de matitzades valoracions. També en les reflexions
sobre l'Estat i l'autogestió quan s'assenyala amb rotunditat que
"sense planificació democràtica l'autogestió és una font de
distorsió total". Així mateix, l'Isidre s'aferma amb un sentit
inequívocament obrerista i transmet la preocupació per la
transcendència de l'estructuració sindical en la conformació de
l'espai socialista. Les autoafirmacions expressen sovint la
necessitat de conèixer la realitat per part de l'Isidre: "sóc un
defensor acèrrim dels estudis empírics", amb gran preocupa-
ció per la metodologia científica enfront de recetaris estereoti-
pats que sovint amaguen moltes impotències.

En l'espai de set planes del Temps III, es sintetitza tota la
força lírica que es va trobant, com a petits "collages" al llarg de
tot el llibre. La valoració d'un pensament polític entorn de
l'evolució del marxisme a casa nostra i els esforços individuals i
col·lectius esmerçats en la construcció d'un gran Partit Socia-
lista a Catalunya s'expressen en l'última part de l'obra. Les tesis
sobre la socialdemocràcia, emprant al mateix temps una
suggèrent valoració personal dels partits socialistes en l'Euro-
pa occidental configuren elements de reflexió política. Quan
Isidre Molas es refereix a persones té cura de només esmentar
els que ja no es troben entre nosaltres, essent nítidament

els que ja no es troben entre nosaltres, essent nítidament
apassionat en l'exaltació de les trajectòries inequívoques en
defensa dels treballadors i Catalunya. Finalment, el llibre es
clou amb dues curtes, profundes y polèmiques aportacions
entorn al fet cultural i a la necessitat d'actituds individuals
presidides per una ètica.

La sortida d'aquest llibre és un fet rellevant per a una
Catalunya mancada d'obres d'aquestes característiques. Cal
esperar que ens serveixi d'estímul a tots nosaltres i obri un camí
que permeti que l'activitat creadora sigui un element de
constant referència entre els socialistes. •

* Secretari de Cultura i Informació del PSC (PSC-PSOE)

2.a Quinzena de gener L'Opinió Socialista 23



Cultura

Xavier Rubert de Ventos, filòsof

Polònia: "un assaig
de presa del poder.99

Xavier Rubelt de Ventos ens parla, a casa seva, reposat en una butaca
de color granat, amb cafè i tabac a mà, de tot un seguit de temes un pèl
dispersos, potser, per la inevitable síntesi que sempre ens obliga. En
arribar a casa seva encara dinava i, aquest fet, precipita una mica els
esdeveniments que seguiran. Està nerviós, potser excitat, i de primer
seu a la butaca i juga amb les mans; però a poc a poc es va centrant, i el
neguit s'esvaeix a mida que la conversa va prenent cos.

És migdia de diumenge, i per la
finestra de l'esquerra entren les
darreres llums de la tarda. Comen-
tem breument el seu recent viatge a
Mèxic i a Nova York, on ha realitzat
un seguit de conferències, cursets i,
fins i tot, algunes relacions interuni-
versitàries amb la UAM, la Universi-
tat Autònoma de Mèxic.

Però de fet, la nostra conversa
comença pel Col·legi de Filosofia de
Barcelona, que Rubelt de Ventós va
fundar junt amb Trias, Vicencs i
Llovet. "L'escola ja saps que va néixer
fa un quant temps; ens trobàvem una
colla de gent interessada en la filosofia,
tots fora de les facultats, i ens va semblar
que calia trobar un marc no marcat per
res, ni institucionalment ni confessio-
nalment. Un lloc físic des d'on parlar
tèricament, des d'enlloc. Perquè jo crec
que parlar de filosofia és parlar des
d'enlloc: no pas des d'una instància
transcendent sinó des d'una instància
inexistent; sense legitimacions ni coar-
tades-de cap mena."

"Els qui vam fundar l'escola de filo-
sofia no ens assemblem necessàriament,
tenim un comú tarannà, el de no parti-
cipar de cap estricta observancia filosò-
fica, ni creure en alternatives o doctrines
globals, totalizadores, que serien al-
hora teòrico-pràctico-científico-morals i
vés a saber què més. Cal acceptar, per
exemple, que les nostres opcions políti-
ques són opcions personals, i que no
necessàriament pon opcions que van
amb la història. Es niés, jo diria que tot
aquell que intenta justificar la seva op-
ció com una opció científica i històrica
està cometent un idealisme ferotge. Es
del que parla Coletti, referent al mar-
xisme: com més dialèctic sóc, menys
materialista seré; i com més materialista
sigui, menys dialèctic seré. Si penso que
la natura i la matèria tenen finalitat
efectiva i requereixen un procés, cometo
exactament l'error de confondre catego-

ries de la realitat amb categories lògi-
ques. I aquest és l'error que va cometre
Hegel i varen continuar els seus deixe-,
bles, de dreta o d'esquerra."

"Amb tot això el que vull dir és que no
podem cercar una cobertura lògico-on-
tològica a les nostres preses de posició
individuals; una macroteoria que ens
proporcioni directrius ètiques, estèti-
ques, morals, polítiques, etc. Per aquí,
penso, comença el feixisme."

"Aquests canals, o marcs generals
que en deia abans, estan en crisi, i fins i
tot als països del tercer món. Mentre he
estat a Mèxic he parlat amb nicaragüencs,
cubans, etc., i tota la coherència de la
seva posició els ve donada per la presèn-
cia de l'enemic; el veïnatge amb l'impe-
rialisme americà, i la necessitat de de-
fendre-se'n és l'agent de la seva cohe-
rència, perquè la veritat és que el discurs
marxista que fan de la seva situació és
deplorable, en el sentit que hi ha un greu
distançament entre la seva situació real i
el duscurs teòric que en fan. El f et que el
marxisme fos pensat fa més de vuitanta
anys, el fet que fos pensat a Europa, amb
una certa alergia al lumpen —no obli-
dem que Marx creia en la classe obrera
organitzada, i els pagesos o el lúmpenja
saps..."

Les contradiccions ideològiques
constitueixen, en efecte, una realitat
que ens és prou coneguda, ï més en
el marc d'una situació de cri f i total,
i 110 només econòmica. La pregunta
ingènua i esperançada, tímida, per-
què no es pot plantejar d'altra ma-
nera, és la de la sortida d'aquesta
situació. Però la filosofia no dóna
fórmules, ans al contrari planteja
"nous problemes" o ajuda a replan-
tejar els vells.

Quins són els nous problemes que
se'ns van plantejant? Doncs són, per '
exemple, el fet de la inèdita ampliació
dels aparells polítics, dels imperis nu-
clears i, a un altre nivell, dels professionals

"No podem cercar una macroteoria
que ens proporcioni directrius. Per

aquí comença el feixisme."

(dels metges, per exemple) sobre els ciuta-
dans; la desaparició de l'àmbit pròpia-
ment social emparedai entre l'àmbit
polític i l'àmbit íntim; l'ampliació del
poder científic sobre la vida —des d'atu-
rar la mort fins a mantenir un embaràs
extrauteri—. Tot això planteja problè-
me òbviament nous".

"Abans els problemes d'aquest dar-
rer tipus no es plantejaven perquè
transcendien l'àmbit del nostra poder o
intervenció sobre la realitat. Eren, en tot
cas, problemes «especulatius», teològics
o escolàstics: el començament i la fi de la
vida, «la guerra justa», etc. Des del
nostre sociologisrne-marxisme aquests
temes ens sonaven a xinès. Però el
desenvolupament científic i tècnic trans-
forma en èticament i teòricament pro-
blemàtics alguns sectors que no ho eren
pels moderns i que, curiosament, si que
¡s'havien plantejat els filòsofs medievals.
Per exemple, hi ha una discussió d'un
teòleg espanyol del segle XVI, que es diu
Sanchez, que tractava el tema de la
interrupció de l'embaràs. Afirmava que
un embaràs no volgut és com un intrús
en el cos de la dona, que expulsar' quan
així ho aconsella l'estabilitat anímica de
la mare o «l'escàndol» que del fet es pot
seguir."'

En aquest punt Rubert de Ventós
ha encès una de tantes cigarretes i
s'ha mig incorporat damunt de la
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seva butaca. Ara reposa els colzes
damunt dels genolls, i el to de la seva
veu sembla més serè, més fred, pot-
ser. Mentre Rubert de Ventós era a
Amèrica, l'exèrcit polonès atacava
seriosament els aparells de l'Estat,
amb l'aparent intenció de fer un cop
d'Estat sense sang. Rubert de Ven-
tós va viure aquests moments, an-
goixants per a tothom, des de Nova
York. Allà va estar en contacte amb
els darrers membres del sindicat
Solidaritat que havien pogut fugir
del seu país.

"Aquests representants de Solidari-
tat intentaven vendre als americans que
la Polònia del 81 era l'Espanya del 36.1
ho feien perquè pensaven que pels ame-
ricans la guerra d'Espanya va ser l'últim
referencial que va unir tots els «progres-
sistes» d'aquell país, i en el que encara
somnien nostàlgicament. D'altra banda,
un d'ells suggeria que el que ha passat no
és més que un assaig per a la presa del
poder per part de l'exèrcit soviètic; pre-
sa del poder que es duria a terme quan
morís Bresnev. De fet ja fa temps que a
l'URSS es parla d'una "statoscràcia" —
"statos" vol dir exèrcit— creixent.
El que és cert és que la burocràcia del
Partit de l'Estat és ineficaç, mentre que
l'exèrcit és potser l'única institució que
s'ha vist obligada a ser realment eficaç,
per la competència amb els altres exèrcits,
especialment el dels USA."

"També és evident que amb els fets
de Polònia, l'URSS ha donat un pas
important: del colonialisme al néocolo-
nialisme, és a dir, substituir els exèrcits i
els mecanismes de dominació colonials
pels autòctons. Per ells aquesta és una
nova fórmula de dominació, ja que fins
ara només l'havien emprada els ameri-
cans i els europeus, i és diferent dels
cassos xec i agf à. Jo penso que tot plegat
és l'indicador del poder creixent dels
exèrcits, especialment del rus, als països
de l'Est; aquesta concentració de poder
en els exèrcits ve acompanyada de la
consegüent desideologització d'aquests

països: el poder militar com a via socia-
lista a la tecnocràcia."

En aquest sentit s'imposa una re-
flexió. D'una banda tenim les infor-
macions, cada cop més documenta-
des, del sector social dirigent,
anomenat pomposament "Nomen-
klatura", del que sabem no té caç
estructura orgànica i una renovació
humana gairebé cenyida a l'herèn-
cia familiar. D'altra banda veiem
com l'exèrcit intenta desplaçar
aquesta "Nomenklatura", per a
substituir-la. I la qüestió que se'ns
planteja és qui guanyaria aquesta
guerra pel poder o, més concreta-
ment, si l'exèrcit, com a força es-
tructurada i eficaç, és capaç de com-
batre una altra força amagada dar-
rera l'absència d'estructura i la
complicitat dels qui formen part
d'ella.

"Els agents de modernització són i
han estat diferents a cada lloc; als països
del Tercer Món, per exemple, la moder-
nització capitalista, allí on apareix, pas-
sa per l'E stat i no per la burgesia com ara
a Europa. En el cas de l'URSS la
«Nomenklatura» només s'ha constituït
com a burocràcia, mentre que l'exèrcit
ha hagut de funcionar d'una manera
eficaç per a contrapesar, com deia
abans, la competència exterior. Conse-
güentment l'exèrcit es crispa amb la
burocràcia per la seva nul.la eficiència i,
alhora, com a institució organitzada i
tecnocratitzada se sent temptada a es-
devenir l'agent de modernització del
país. Penso que a Polònia és, en certa
mida, un model a escala reduïda que
reflecteix les tensions que es produeixen
entre la burocràcia ideologitzada i
F exèrcit tecnocratitzat. En aquest sentit
crec que l'exèrcit soviètic ha utilitzat
més a Polònia amb el seu cop interior
que no pas si hi hagués estat present i
n'hagués estat protagonista directe. I
això perquè ha utilitzat la força armada
polonesa com a exercici per a veure com
un exèrcit pot prendre un E stat socialis-
ta. Penso que la victòria de l'exèrcit

damunt la «Nomenklatura» és el que
tard o d'hora acabarà succeint a l'URSS,
si bé mai de forma massa evident i més
aviat per un procés d'infiltració."

Aquest tema ens ha conduït a un
altre de diferent, la crisi dels partits
eurocomunistes, la força dels sec-
tors prosoviètics... Rubert de Ven-
tós pensa que, a partir de la crisi, els
sectors obreristes s'oposen a la re-
novació ideològica i a l'ampliació de
les bases socials dels PC europeus,
per a aconseguir, d'altra banda, un
partit més sindicalitzat, "obrerista o
«corporatiu». Paradoxalment, s'utilitza
una ideologia més «prosoviètica» per a
legitimar una pràctica cada cop més a
l'estil de les Trade Unions o, en el pitjor
dels casos, del sindicalisme groc ame-
ricà." I tot seguit enllacem amb un
altre tema. Es tracta de la difícil
situació en que es troba, ara mateix,
el nostre partit arrel de la LOAPA.
"Estem fent una exhibició d'impotència
espectacular. Si la LOAPA la vulgués-
sim realment podríem convèncer de de-
bò a la gent; els països, en alguns mo-
ments, estan disposats a fer autèntics
sacrificis, però creient-s'ho tot de debò.
Si el Partit dels Socialistes de Catalunya
tingués autoritat en aquest tema, i cre-
gués que el sacrifici que demana és
necessari, tindria èxit; això és clar. Però
els que ens estan explicant el tema de la
LOAPA no se la cruen en la seva formu-
lació actual, i per tant no ho expliquen
bé, i no poden convèncer ningú, ni els
més fidels, I, si no creient-s'ho, ho ac-
ceptessin, caldria concloure que, una de
dos, o Be no ho decideixen ells, i per tant
el que fan és manifestar la seva impotèn-
cia, o bé que estan fent amb la LOAPA
és una manifestació d'incoherència."

"La posició del PSC en relació a la
LOAPA només es podria llegir, en
aquest cas, de dues maneres: impotèn-
cia o incoherència. Perquè és un fet
innegable que la LOAPA, signada per la
UCD i el PSOE, posa en qüestió el clar
concepte de l'«exclusiva» per a les
competències autonòmiques, i també
limita la facultat autonòmica d'elaborar
reglaments. Ara bé, aquestes eren les
dues úniques bases que restaven a les
autonomies per a no esdevenir una mera
descentralització administrativa i per
poder adquirir una dinàmica pròpia. El
PSOE va signar aquests acords, i ara
nosaltres ens els hem de creure, í natu-
ralment això no pot anar així, perquè
nosaltres no podem acceptar el ser «ob-
jectes» d'un procés o una negociació en
la que Catalunya resulta afectada; cal
que siguem «subjectes» actius del pro-
cés. D'aquesta manera podríem arribar
a signar, si calgués, els «Principios del
Movimiento», però sempre, insisteixo,
sent subjectes actius de la dinàmica i
mai objectes." • Emegt ̂ ^
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Segones Jornades Socialistes d'Educació

Els ajuntaments socialistes
milloren l'escola pública

S'han celebrat les Segones Jornades Socialistes d'Educació durant
els dies 23 i 24 de gener al Centre Fonoaudiològic de l'Ajuntament de
Barcelona. Com a ponents hi van participar diferents regidors, parla-
mentaris i d'altres militants vinculats a la temàtica educativa.

Els temes que han centrat bàsi-
cament les discussions de les jorna-
des han estat l'ensenyament en re-
lació amb l'Estat de les autonomies,
l'escola pública d'àmbit municipal,
la gestió democràtica per a una
escola de tots, la llengua a l'escola,
la reforma de l'ensenyament mitjà i,
en darrer lloc, les escoles bressol.

Les jornades, que van comptar
amb una nombrosa assistència —
—superior al centenar de persones—,
tenien com a objectius prioritaris la
reflexió sobre la política educativa
socialista, i la seva adequació a les
noves realitats, legislacions, etc.; en
segon lloc la valoració crítica de la
política educativa de la Generalitat,
especialment el que fa referència als
traspassos i a les actuacions concre-
tes.

Ensenyament i Er.tat
de les Autonomies

Si la pedra de toc de la consolida-
ció de la democràcia és la transfor-

II JORNADES
SOCIALISTES
D'EDUCACIÓ

»RTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAlPSC-PSOE!

mació de l'Estat centralista en un
Estat d'Autonomies i, d'altra ban-
da, el sistema educatiu ha estat,
històricament, un dels pilars prin-
cipals on s'ha assentat el concepte
centralista i unitarista de l'Estat;
orgànicament, a més, el sistema
educatiu arrossega una organització
molt burocratitzada i una adminis-
tració que peca de gegantisme i
d'ineficàcia. "Transformar aquest
aparell —diu la ponència en la seva
presentació—, amb els seus més de
200.000 funcionaris repartits per
tot el territori de l'Estat, amb els
seus organismes tècnics i la seva
organització perifèrica, amb les se-
ves dificultats per a adaptar-se a la
pluralitat de realitats socio-cultu-
rals i lingüístiques, etc. Np serà una
tasca senzilla, i els socialistes hi
estem compromesos."

Més endavant, la mateixa ponèn-
cia segueix dient que "sembla evi-
dent que en un Estat Autonòmic
consolidat serà necessari un orga-
nisme coordinador i, a l'hora, com-
pensador de les distintes iniciatives,
i que necessitarà una certa progra-
mació general, en l'avinentesa que
la Constitució —article 27— ex-
pressa que aquesta és competència
dels «poders públics», i que aquests
són, de la mateixa manera, l'Estat i
les Comunitats Autònomes. En
aquest sentit es podria propiciar la
creació d'una Conferència Anual de
Ministres d'Educació (Administra-
ció Central i Governs Autònoms)
amb la finalitat de revisar la política
educativa global, marcar les direc-
trius i les orientacions per al proper
període anual, i establir criteris en
matèria pressupostària, fixant les
prioritats, etc. Aquesta conferència
hauria de configurar l'organisme
col·lectiu de més alta relevancia en
la política educativa de l'Estat."

Dins del mateix tema, i en conse-
qüència pel que abans dèiem, cal
avençar de manera progresiva i gra-
dual cap a la supressió dels cossos
nacionals per, així, afavorir l'orgnit-
zació del funcionariat propi de cada
Comunitat Autònoma. Naturalment
caldrà arbitrar, paral·lelament, les
mesures que facilitin la "passera"
entre tots els territoris de l'Estat, de
tal manera que les Comunitats Au-
tònomes no esdevinguin comparti-
ments impermeables. El que si s'a-
favoriria d'aquesta manera és la dis-
ponibilitat dels mestres més pro-
pers a les seves realitats i més co-
neixedors del seu mitjà socio-cul-
tural; d'altra banda això permetria
superar l'estructura corporativa de
la funció pública, tot cercant una via
de promoció més relacionada al tre-
ball professional i a la formació
pròpies.

L'escola pública des
dels ajuntaments

El tema de l'escola en l'àmbit
municipal va estar tractat princi-
palment des de la perspectiva del
necessari sanejament de la situació
escolar existent pel que fa, fona-
mentalment, a les infraestructures.
Però també es va concretai' al vol-
tant de tres propostes concretes: el
rebuig a l'Ordre d'Ús dels Centres
Públics, la denúncia de la política de
marginació de la Conselleria d'En-
senyament cap als ajuntíinients i,
darrerament, la valoració positiva
del paper dels ajuntaments en la
millora de l'escola pública.

És precisament en aquest darrer
punt on s'encadena el tema del
sanejament de les infraestructures,
concretant-se en la millora dels cen-
tres i de les instal·lacions, i la millora
de la gestió dels serveis auxiliars. En
sentit contrari, de lamentació, s'ex-
prsa la ponència afirmant que "si bé
el manteniment dels Centres pú-
blics forma part de les competències
atribuiries als ajuntaments, cal que
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insistim un cop més en la despro-
porció entre la despesa que això
comporta i la dotació pressupostà-
ria de les hisendes locals". I amplia
el tema tot seguit: "un estudi enca-
rregat per T anterior Conselleria
d'Ensenyament i Cultura sobre els
costos de l'Ensenyament estatal a
Catalunya ens permet afirmat, amb
precaució, que sense comptar la
cessió preceptiva de terrenys per la
construcció de centres d'EGB, i vo-
luntària en molts cassos per centres
de BUP i FP (Formació Professional),
les hisendes locals aporten un 20%
de la despesa corrent sense tenir en
canvi el mateix nivell de participació
amb els Pressupostos Generals de
l'Estat".

Més endavant, i en el sentit de la
millora generalitzada que han pro-
piciat els ajuntaments, la ponència
esmenta el fet que "s'ha orientat
l'augment de la oferta o, millor dit,
la pressió per fer augmentar la
quantitat de places escolars, tant a
nivell d'ensenyament bàsic com se-
cundari i també pel que fa a ensenya-
ments no reglats (art, música...) o no
considerats com a tal per part de
l'Administració educativa (Escola
Bressol, escoles d'adults...)".

Un altre dels capítols a remarcar,
quant a millores, és la "responsabi-
litat que han demostrat els socialis-
tes des dels ajuntaments en intentar
garantir que el començament del
curs es caracteritzi per la seva nor-
malitat". Per bé que la Conselleria
no hagi vist aquesta actitud més que
en forma de recels.

Les Segones Jornades Socialistes d'Educació valoren positivament el paper dels
ajuntaments en la millora de l'escola pública.

La gestió democràtica

El text de la ponència afirma que cal
"impulsar la constitució dels Con-
sells de Direcció i Juntes Econòmi-
ques en els centres escolars d'EGB i
BUP i FP". Simultàniament, i en
sentit contrari, es critica la Conse-
lleria justament per la no impulsió
d'aquests consells i juntes.

En aquest mateix tema, la ponèn-
cia reivindica també el suport al
procés de consolidació de les APA's,
així com al Sindicats de Mestres.

El tema de la llengua a l'escola és
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una d'aquells que tothom està fart,
ja, de tractar. La història se'ns faria
molt llarga en el cas que intentéssim
exposar-la aquí; però el que sí hem
de dir, i ben fort, és que ens oposem
a la creació de dues xarxes escolars a
Catalunya. Tal és la intenció de la
Conselleria d'Ensenyament per a
"resoldre" (?) el problema de la
llengua: la duplicitat de la xarxa
escolar, una catalana i l'altra caste-
llana. Les Segones Jornades Socia-
listes d'Educació han rebutjat ober-
tament aquesta proposta conver-
gent, que no ens aconduiria a cap
altre lloc que el divorci definitiu de
la nostra cultura i del nostre país.

En darrer lloc, i com a capítols
d'interès de les jornades, volem des-
tacar la "incredulitat respecte la
Reforma de l'Ensenyament Mitjà"
que manifestaren els participants i,
d'altra banda, "la necessitat de pres-
sionar per tal que la Generalitat
assumeixi la problemàtica de l'Es-
cola Bressol, tot destinant partides
pressupostàries al respecte". Per-
què tot el conflicte suscitat a Bar-
celona quant a les Escoles Bressol
no és altra cosa que les conseqüèn-
cies evidents que comporten la no
assumpció, per part de la Conselle-
ria de la Generalitat, dels deures
públics que impliquen unes compe-
tències ja transferides i no desen-
volupades. •
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Millorar la LOHPA
. per Ernest Lluch * •

E l desenvolupament del títol Vili de la Constitució sobre
les Comunitats Autònomes ha estat i serà difícil

sobretot perquè trencar un Estat centralista presenta
enormes dificultats reals. El seu desenvolupament i realització
comporta també dificultats a causa de la seva ambiguïtat i
natura. Una ambiguïtat deguda als tres corrents que li donaren
naixement: la descentralització moderada, els particularismes i
foralismes, per últim, el federalisme progressista. Una natura
que en tractar-se d'una^Constitució ha d'ésser forçosament
genèrica. Una concreció del títol Vili de la Constitució
semblava necessària a moltes forces polítiques i hom recorda,
per exemple, afirmacions en aquest sentit de CDC el març del
1981.

Una altra cosa és, evidentment, que hi hagi acord en els
termes de com concretar el desenvolupament de les autono-
mies i el trencament amb l'Estat centralista. La mecànica de
l'harmonització és l'habitual en aquests casos. Així tenim ben
aprop el cas de la Comunitat Econòmica Europea que avança
mitjançant harmonitzacions. Això no treu, òbviament, que hi
hagi harmonitzacions bones i harmonitzacions lessives.

La LOHPA fou establerta mitjançant un acord entre el Govern
—recolzat per UCD, CD i CiU— i el PSOE. Cal constatar que fins
el moment cap de les forces que recolzen el govern no ha vist
en el fet que el president del Govern signés la LOHPA i el conjnt
d'acords autonòmics, motiu per retirar-li el seu recolzament. La
polèmica que ha seguit a la signatura dels acords ha estat més
de crits i proclamacions que de discussió concreta sobre
articles. Més electoral isme que treball constructiu. Més parau-
les que fets. '-.'.-'

Els Socialistes de Catalunya vam participar en l'elaboració
de la LOH PA pel fet que oi vocal d'autonomies del PSOE era en
aquells moments, Raimon Obiols i que dos parlamentaris
feiners com Joan Prats i Eduardo Martin hi introduïren millores
quan s'estava a la recta final. Un cop signats els acords
autonòmics era, doncs, normal que el Consell Nacional del PSC
(PSC-PSOE) proclamés el seu recolzament i que ho fes el
Primer Secretari del Partit. Els acords autonòmics no vulneren
l'Estatut de Catalunya i donar respostes més concretes pot
permetre una autonomia amb menys tensions. Demostració
que cal rebaixar tensions és que malgrat l'escassa tasca del
Parlament i de la Generalitat hi ha 26 afers davant del Tribunal
Constitucional i aquest noés el sistema de funcionar í sobretot
de tenir tot el temps per treballar.

Els mesos transcorreguts han passat en bona part en va. Tal
com dèiem crits i exagaraoions són maneres d'electoralisrnes
però no d'anar per feina ni fer-la ben feta. Durant aquest temps
els socialistes de Catalunya hem reflexionat i rn'atreveria a dir
que els que hem tingut una visió crítica de la LOHPA hem
arribat a les següents conclusions: 1.a El sentit general de la llei

i dels altres acords és correcte i cal mantenir-lo, i 2.° que alguns
punts cal millorar-los per a fer-la escrupulosament constitucio-

;' nal i autonomista. Un revisionismo de la LOHPA per dir-ho
d'una manera clàssica.

Aquest revisionismo quedà concretat en unes esmenes per
iniciativa de Joan Prats, en primer lloc, d'Eduardo Martin i per jo
mateix. El conjunt del Partit les assumí en la seva totalitat.
Pràcticament així ho féu el PSOE i tant és així que a la
renegociado de la LOHPA per part del PSOE només ha
defensat les posicions dels socialistes catalans. Deixant al marge
problemes que potser han existit per manca d'informació o
d'actituds nervioses, cal afegir que també la renegociació —en
la qual hi estan d'acord, penso, tots els socialistes catalans—
ha estat una iniciativa socialista catalana. I així estan les coses:
mentre alguns segueixen protestant, el PSC (PSC-PSOE)
d'acord amb el PSOE està treballant per millorar la LOHPA. ¿No
seria millor per part d'altres forces un diàleg concret sobre
punts específics? El camíque nosaltres hem adoptat ¡que en un
moment determinat m'obligà a jugar-me-la pot portar més de
280 vots mentre que els dels Socialistes de Catalunya sols
només en pot portar 16 i els altres partits catalans encara
menys. '

Treballar ara amb eficàcia portant el nostre combat amb
duresa. Molts fets estan donant la raó als socialistes. Per
exemple que per l'Estatut de Benicàssim, els acords autonò-
mics són l'única via que el pot fet realitzable al País Valencià.
Salvaria llengua, el nom del País i les competències. L'ofensiva
contra les autonomies dels alts funcionaris de l'Estat ha quedat
concretada en un document de 100 pàgines que porta
precisament el títol d'"Anti-LOHPA". Hi estan en contra
perquè la controvertida llei assegura les autonomies i aminora
el monopoli dels funcionaris.

I què hi fem els socialistes en mig de tot això? En part hi
estem per ésser la principal —i a estones única— formació
política que assegura a tot Espanya la democràcia, l'autono-
misme i el progressisme en uns difícils moments que conti-
nuen essent difícils. Intentem portar a terme el nostre paper de
tenir un gran pes amb la màxima dignitat. Tot i que sabem que
és difícil no voldríem caure en posicions com ERC que quan era
majoritària els anys trenta va acceptar quo l'Estatut de 1932
digués que Catalunya era una regió. Responsabilitat del nostre
pes però sense cessions que poden ser justificades parò no
acceptades. Fer política vol mans fermes que mantinguin i
avancin tot el que és possible sense perills de retrocés, sense
pensar en al "què diran". Sempre m'ha impressionat la frase
de Galileu Galilei a l'obra de Bertolt Brecht: "millor mans brutes
que buides". U

* Diputat al Congrés
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Debat

Els nous cèsars
• per Joaquim Llach i Mascaró

F a pocs dies em vaig trobar amb un vell amic, un d'aquells
amics amb els quals conversar constitueix un plaer, i que
al mateix temps és una persona força interessada en el

tema de les Caixes d'Estalvis. Tots parlant-ne vam tocar, de
passada, el rol de llurs Directors Generals.

I davant de la meva sorpresa em va dir: "Amic Joaquim, els
Directors de les Caixes són els cèsars d'avui dia". I dic que em
va sorprendre, perquè no em pensava que filés tan prim, en un
tema que aparentment hauria de desconèixer.

Jo, naturalment, ja ho sabia.
Efectivament, els Directors de les Caixes —amb les honro-

ses excepcions de rigor i salvant el respecte que m'han de
merèixer com a persones— tenen un "status" professional i
social tan envejable, com inexpugnable. Gairebé diríem feudal.
I no em refereixo a llurs sous —que no tenen parió en cap altre
sector— sinó al poder real que han acumulat.

Un poder que, paradoxalment, no els ve fruit de llur nissaga
patrimonial, sinó de la gestió d'enormes volums de recursos
d'altri.

Un poder que, en virtut d'una legislació aberrant i de
complicadíssims tràmits administratius, es converteix gairebé
en vitalici. I que ultrapassa el del propi Consell d'Administració,
que sol exercir de convidat de pedra.

Un poder, que la major part d'ells han heretat del franquisme,
procedent d'alguns dels sectors més reaccionaris del país. Cal.
dir que en la C.E.C.A, hi ha un cert contingent involucionista,
que no és clar el paper d'algun dels seus màxims dirigents en els
fets del 23 de febrer, que hi havia més d'una cara coneguda en
la manifestació del 22 de novembre a Madrid i, en fi, que la seva
Patronal l'ACARL, es nega rotundament a acceptar l'ANE, amb
una actitud insolidària inadmissible en un sector amb brillants
resultats, que podria crear nous llocs de treball i que es nodreix
fonamentalment dels migrats recursos econòmics de les
masses populars, les més colpejades per l'atur.

Un poder que el nostre partit volia deixar en el seu just
context, retornant els Directors a la seva condició de simples
mortals, amb la presentació d'un Projecte al Congrés dels
Diputats que feia contemplar llur figura com uns tècnics
contractats amb contracte civil, renovable cada quatre anys.
Projecte que ni tan sols es va discutir per l'oposició de la dreta,
entre ella CiU.

I paradoxalment, en funció de com s'ha produït la transició
democràtica, la majoria d'aquests dirigents privilegiats han
assolit un poder que mai no haguessin somniat d'aconseguir
durant els darrers anys de la dictadura.

I la raó és molt simple. I tanmateix ben amarga.
La democràcia, ens agradi o no, ha arribat més per desinte-

gració del règim anterior, que per vitalitat pròpia. Ha nascut
feble i dissortadament continuà encara feble.

I amb ella han nascut febles els partits polítics i les centrals
sindicals obreres. I també els Ajuntaments democràtics.

Pera consolidar-los han estat necessàries ingents quantitats
de diners. Les Caixes han esdevingut les panacees d'aitai
penúria i llurs Directors s'han convertit en els taumaturgs de les
nostres organitzacions.

No hi ha partit polític, no hi ha central sindical, no hi ha
Ajuntament, que no estigui endeutat fins el clatell. No cal dir
que bona part dels Directors no han mirat massa prim. Per què?
Si justament el seu poder resideix en llur generositat? Per què?
Si d'aquesta manera, a l'ensems d'obrir amb llarguesa la caixa
de Pandora dels diners, han penetrat subtilment al sí de les
nostres institucions tots els mals que la servitud del diner
comporta?

I, en conseqüència, sembla com si haguéssim posposat
l'objectiu final de control i dinamització de les Caixes, per

l'immediat d'assoliment d'una línia més o menys esplèndida de
crèdit.

No cal dir que parlar públicament de les Caixes d'Estalvi des
d'una perspectiva d'esquerra no sempre és fàcil. Perquè, com
entendreu fàcilment, els tentacles d'aquest enorme pop econò-
mic, arriben també als propis mitjans de comunicació.

I, en canvi, és urgent que se'n parli.
Per exemple, és curiós que cada vegada que l'esquerra vol

ficar el nas a les Caixes, s'aixequen veus indignades de la dreta
que clamen per que "no es polititzin" (que tot sigui dit de
passada és el que sempre ha fet la dreta, en profit propi).

Quan a finals del 1979, el nostre Partit va presentar el
Projecte de Llei de Reforma dels Òrgans de Govern del qual us
parlava, brillantment defensat per l'Ernest Lluch, recordo que el
Sr. Fraga va escandalitzar-se cridant com fa sepre: "això és fer
política". No sense ironia, algú des de l'esquerra, li va contestar
que què s'hi anava a fer al Congrés, sinó política.

En canvi Convergència i Unió va dir que no votaria a favor
perquè allò fóra restar capacitat decissòria al futur Parlament
de Catalunya, que havia de tenir competències estatutàries en
el tema. Però sorprenentment, ara que tenim Parlament, ara
que governa o mal governa CiU, la reforma sobre l'estalvi català
resta encara als llims.

I quan el nostre portaveu, Lluís Armet, en una magnífica
intervenció, posa contra les cordes al Sr.Trias Fargas i li exigeix
la resposta a una interpel·lació feta un any abans (I), el
Conseller de Finances s'exclama i etziba la coneguda sonsònia
que "els socialistes el que volen és polititzar les Caixes".
Curiosa coincidència, oi?

Però el més sorprenent de tot és que cada vegada que la
dreta acusa l'esquerra d'això, l'esquerra innocentment s'ho
creu, s'acomplexa i es paralitza, com drogada incomprensi-
blement perquè albira molt aprop un poder econòmic, que
sempre s'havia mirat de lluny, de massa lluny.

I el que pot passar, és que amb aquesta actitud, un sector
fonamental per al redreçament del país, per a la consolidació
de la democràcia i per a la superació de la crisi, serà abandonat
a la seva sort, o millor dit a la sort dels qui fins ara se n'han
aprofitat.

Què fer, doncs? Jo diria que simplement actuar en coherèn-
cia allà on puguem.

Per exemple, sense anar massa lluny, a la primavera vinent
s'ha de procedir a la renovació estatutària dels càrrecs'dels
Òrgans de Govern, President inclòs, de la Caixa d'Estalvis de
Catalunya, designats per la Diputació de Barcelona.

No oblidem que la Diputació de Barcelona és de majoria
socialista-comunista.

Doncs bé, per molt incomprensible que us sembli, ja existeix
el nom d'un candidat que no es descarta per a possible
President, que respon al d'un conegut personatge neo-liberal,
ideològicament tant a la dreta com el mateix Ronald Reagan,
enemic declarat dels socialistes, i que sent una visceral aversió
contra tot allò que procedeix de l'esquerra i dels sindicats de
classe. Repugnància, però, que suposem que passarà per alt si
aquesta esquerra que ell menysté és tan innocent d'oferir-li el
càrrec.

Què fer, doncs? Jo diria, què no fer?
L'amic del qual us parlava abans, que certament no és

socialista, sinó un lúcid i avui amargat conservador, maldava
perquè els socialistes actuem com a tais i ajudem a transformar
en allò que ens sigui possible un país que ens cau de les mans
per decrèpit i que la incapacitat de la dreta està deixant en
runes.

No cal dir que nosaltres maldem pel mateix. •
* membre del Consell Nacional
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Partit

Carta abierta a un compañero

Después de leer el número 64 de nuestro portavoz "L'OPINIO
SOCIALISTA", segunda quincena de noviembre, pág. 26,
pensé por un momento que no podía ser cierto lo que había
leído, así que volvía a la lectura y empecé a sacar algunas
conclusiones sobre algunos puntos que previamente había
subrrayado, unos con lápiz negro y otros con rojo. No he podido
resistir la tentación de responder, además de que también, de
alguna manera, me siento obligado por algunos compañeros a
dirigirme a ti. Compañeros que piensan igual que yo política-
mente, en términos generales se entiende, pero que por eso
que pensamos de que "otros lo harán" no lo hacen; a estos
compañeros les digo que se animen aprovechando la ocasión y
contesten a escritos que por su temática lo merezcan y en tu
caso, compañero ORTEGA MONASTERIO, merece algo más
que eso que se llama "EL PALO". En tu caso, sinceramente creo
que merece ser llevado a Comisión de Conflictos, pero no voy a
ser yo quien la presente, y no por falta de ganas, sino porque tu
escrito lo han leído en tu Agrupación, y por supuesto, todos o
parte de la Comisión Ejecutiva, que seguramente te han tenido
que llamar al orden.

Paso ya a manifestarte mi disconformidad con algunos de los
puntos de tu texto enhorno a la evolución del PSOE (nuestro
Partido Federal). i • í

Nuestro Partido tiene la obligación de alcanzar el poder a
nivel de Estado yinosbtrós, los militantes de base, a trabajar
para que eso sea una realidad. Creo que toda meta de Partido es
alcanzar el poder,'ser el, primero; nuestro Partido, que de
momento es el segundo a n ¡veí de Estado (por mi parte espero
que por poco tiempo) lucha por pasar a ser el primer Partido, yes
por ello que creo que tu crítica a poderes personales dentro del
PSOE es nociva. El Partido, y esto lo estoy constatando con
agrado, ni olvida Ini secuestra una identidad que todos los
militantes conocemos,-al ¡ menos los interesados y eso tú,
particularmente, deberías saberlo. Los llamados marginados
no son tales, sino todo lo contrario, automarginados, ya que el
poco seguimiento^qúe'le ofrecen las bases no les da pie para
algo más, y que te quode claro que soy de los que siempre
respetan a las minorías. La última prueba de esa automargina-
ción la tenemos'en Madrid (lugar donde esas minorías, al
parecer, no lo son tanto).-Añorar es muy bonito ya que siempre
añoramos lo bueno, j lò que nos hicieron o lo que hicimos; lo
malo es sembrar cizaña en el trigo como tú lo has hecho, quiero
pensar que sin mala intención, para ocupar unas poltronas que
ya fueron ocupadas en su día por algunos de los mismos que
hoy, tal vez por esa añoranza, desean volver a ocupary que, en
algún caso, ocupan esos nial llamados marginados haciendo el
vidrioso papel extremista: ¿A quién pretendes engañar?

Naturalmente que: si el (compañero Leopoldo, aunque este
nombre me suene a engaña bobos, y la estirpe revolucionaria
de la que tú presumo;: no puedes estar ni mucho menos de
acuerdo con la vieja ÜEÍS marxista, pero es que tampoco veo
claro eso de que resulta util para el Partido otra vieja tesis
marxista que hoy se;lleva'a la práctica encontrando en ella,
según dices, un terreno idóneo, ¿a qué Partido te refieres? Sigo
pensando que mo intentas confundir.

' \ \ l »
En tiempo congrosual 'del PSOE, el XXIX, para ser más

exacto, comentábamos) en mi Agrupación el daño que le
podríamos hacer a la clase obrera, a nosotros mismos, clase
trabajadora en definitiva, si en nuestro Congreso se armaran

-por Antonio Heras *

"follones" como en otros Partidos se estaban produciendo o se
habían producido. A mí, que yo sepa, no me hicieron ningún
lavado de cerebro, tal vez yo y otros compañeros como yo
fuimos haciendo ver todas las Agrupaciones y Casas del Pueblo
el comportamiento a seguir en ese futuro Congreso del PSOE.
Pero lo que ya no te puedo pasar, porque esto ya colma en
exceso, es que "una concienzuda manipulación de las bases
hizo posible ese resultado final del Congreso". Compañero que
militas gratamente, según dices, en un Partido Socialista, creo
que debes seguir reflexionando, pero en si de veras debes
militar en un Partido Socialista dudo mucho que tengas, por tus
lascivas ideas, algún seguidor que las comparta si es con este
escrito en torno a la evolución del PSOE. Cáete del carrito y
despierta, ya que si sigues soñando así lo que conseguirás es
que los sumisos infantiles se burlen de ti.

Es difícil para mí dirigirme en estos términos a alguien que
me es desconocido totalmente, salvedad, dicho sea de paso, la
de una compañera que sí dice conocerte.

Por lo que dices en otro fragmento de tu escrito, me haces
decirte que la, desgraciadamente, inmadurez política de los
españoles es harto conocida, inmadurez causada por cuestio-
nes que todos sabemos y que no es momento de plantear aquí,
que en distintas campañas electorales el voto popular se
inclinó hacia la derecha, pero que la imagen partidista de la
UCD era Adolfo Suárez y que la nuestra es Felipe González y
después de unos cuantos años sigue siendo válido para
llevarlo a cuantos lugares haga falta para atraer ese voto al
Partido Socialista, lláamese de Extremadura, Vasco, Gallego,
Andaluz,... Y aquí doblemente Partido Socialista, pero él no es
culpable de esa personalidad, sino nosotros que lo utilizamos
como "hada madrina": ¿cuántas mujeres darán su voto cuando
lo vean en TV? Pero es que, además de esa personalidad que
ofrece al voto popular, tiene el saber estar y decir en todas
partes como político número uno aquí en nuestro país, y uno de
ios primeros del mundo. Vale que los socialistas nos sintamos
un poco avergonzados, pero por lo anterior dicho también un
poco orgullosos, particularmente, yo, en una ocasión le pedíse
dirigiera a los niños que a la salida de un miting le aguardaban,
por lo que pude observar, como impaciencia, junto a personas
mayores que no pudieron entrar, y no por ello siento vergüenza
ajena, sino todo lo contrario. Esos niños dentro de unos años,
posiblemente, algunos o la mayoría, acojan la doctrina socia-
lista. ¿Que; socialista no rinde admiración y en mucho:; caso.3
"culto" a Pablo Iglesias? Tal vez, esto mismo sientan estas
mismas criaturas a esto primer secretario hoy y no sé qué mài
mañana.

Creo firmemente en mi Partido y adoro sus siglas, mejor
dicho, mis siglas. A cuantas entidades pertenezco llovó
conmigo el símbolo porque sé que no es uno cualquiera y quo
en caso de gobernar (cosa que deseo), posiblemente tenga
fallos, ya que es utopía no tenerlos, y por último creo qua la real
dirección del Partido son los Congresos y no la Comisión
Ejecutiva Federal.

Mientras tanto, nunca entre bastidores sino dando la cara,
sintiéndome socialista, cabalgando en autobús o en "metro" a
todo galope, siento que vamos por el sendero pacífico y
democrático.

Saludos Socialistas, Œ

* Militante del PSC (PSC-PSOEj
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Editorial

III Congrés:
A guanyar!

A
nem cap al tercer Congrés del nostre
partit. Hem d'acarar-lo amb la voluntat
de guanyar de veritat. Guanyar de veritat

consisteix en aconseguir culminar un congrés
que no sigui la victòria d'uns damunt d'uns
altres, sinó la victòria de tots. Que, per damunt
de tots, sigui el partit en el seu conjunt qui
guanyi.

Aquesta reflexió no és una invitació a l'unani-
misme, a la falsa unanimitat de façana que
amaga sovint mecanismes no democràtics en la
vida interna dels partits. No és una invocació a
que deixem de banda les discussions, la con-
frontació nítida de les diverses posicions exis-
tents en el partit, o el joc lliure i legítim de la
democràcia interna.

Però sí que és una invocació a la responsabili-
tat, a la contenció, al respecte, a la comprensió
mútua, i a la generositat. Aquestes actituds avui
són exigibles a tots els militants, i especialment
als que assumeixen resposabilitats. I no pas
perquè siguin partidaris d'un partit beatífic o
idíl·lic. Són actituts exigibles i cal exigir-les,
perquè el moment polític que vivim no ens
perdonaria l'escàndol d'un congrés crispat, ba-
sat no pas en la recerca democràtica d'un
projecte comú, mobilitzador i entusiàsticament
compartit, sinó centrat en obscurs enfronta-
ments personals o de grup. Aquestes actituds
són exigibles, i cal exigir-les, perquè sols amb
elles podrem consolidar un partit fort i gran. Un
partit per a guanyar i al servei dels treballadors,
del socialisme i de Catalunya.

El lema del IH Congrés podria ser: a guanyar
tots! •

Ill Congreso:
A ganar!

V
amos hacia el tercer Congreso de nuestro
partido. Tenemos que afrontarlo con la
voluntad de ganar de verdad. Ganar de

verdad consiste en conseguir culminar un con-
greso que no sea la victoria de unos sobre otros,
sino la victoria de todos. Que, por encima de
todos, sea el partido en su conjunto el que gane.

Esta reflexión no es una invitación al unani-
mismo, a la falsa unanimidad de fachada que
esconde a menudo mecanismos no democráti-
cos en la vida interna de los partidos. No es una
invocación a que dejemos aun lado las discusio-
nes, la confrontación nítida de las diversas
posiciones existentes en el partido, o el juego
libre y legítimo de la democracia interna.

Pero sí que es una invocación a la responsabi-
lidad, a la contención, al respeto, a la compren-
sión mutua, y a la generosidad. Estas actitudes
hoy son exigibles a todos los militantes, y
especialmente a los que asumen responsabili-
dades. Y no para que sean partidarios de un
partido beatífico o idílico. Son actitudes exigi-
bles y hay que exigirlas, porque el momento
político que vivimos no nos perdonaría el escán-
dalo de un congreso crispado, basado no en la
búsqueda democrática de un proyecto común,
mobilizador y entusiásticamente compartido,
sino centrado en oscuros enfrentamientos per-
sonales o de grupo. Estas actitudes son exigi-
bles, y hay que exigirlas, porque sólo con ellas
podremos consolidar un partido fu erte y grande.
Un partido para ganar y al servicio de los
trabajadores, del socialismo y de Catalunya»____^

El lema del HI Congreso podría ser: a/éa^ar^-- ì^\
todos. • /T *-
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Partit
Jornades a Reus, els dies 23 i 24

Gran participació cooperativista
Els passats dies 23 i 24 de gener es

van celebrar a Reus les primeres Jorna-
des Socialistes de la Cooperació amb
una assistència d'uns 150 cooperadors,
militants i no militants que van venir
d'arreu de Catalunya i de la resta de
l'Estat.

Va ésser una trobada que feia temps
havia de fer-se; érem conscients que la
flama del cooperativisme estava molt
arrelada als nostres companys però per
diverses raons, gairebé totes imputades
al Partit, no es va poder fer fins ara. Les
jornades, malgrat el fet ambiental, van
tenir un gran caliu, puix les ganes que hi
havia per part de tots els participants en
que sortís be i servís de primer esglaó
per futures accions en el camp coopera-
tiu, van fer superar la fredor.

L'acte va començar dissabte amb un
treball per ponències. Tres grups: coo-
perativisme agrari, de treball associat i
de consum.

A les 8, la inuguració oficial va anar a -
càrrec de Víctor Porgas, delegat general
de Cooperativisme del Consell Nacio-
nal, que va donar la'benvinguda i va
explicar que l'objectiu'de les jornades
era potenciar des del partit, sense cap
tipus d'intromissió, el moviment coope-
ratiu, tenint molt prescrit que aquest
moviment pertany única i exclusivament
als cooperativistes, deixant però molt
clar que els socialistes són i han de ser
capdevanters dintre del rnón de la coo-
peració. Pere Ayguadé, secretari de Po-
lítica Pagesa, va explicar el treball que
porta aquesta secretaria en el camp de la
cooperació i els projectés'que es tenen;
precisà que la voluntat : dels socialistes
pendrien amb força cartes de l'afer coo-
peratiu car la resposta de convocatòria a
aquelles jornades així, ho ¡exigia, amb
l'esperit de que en una propera trobada
es pugui afirmar ja que tots els projectes

OM.a Já rauta
Amadtof

Víctima d'una llarga i penosa
malaltia morí á; Barcelona el
dia 31 del passat mos de desem-
bre. Militant activa,-vá i néixer a
Portugal fa 66 anys. Vivia des de
molt jove a Catalunya i estava
nacionalitzada al nostre país de-
gut al seu matrimoni. ! !

—Els^companys déla 10.a, Agru-
pació (Poble Sec-Sant Antoni) la
recorden amb sentiment. •

els socialistes

. . . . el mah.
7WMWÇ cooperatiu

que es feien ja tiraven endavant.
Sebastian Reyna, president de la

Unió Cooperativista Obrera i membre
de l'executiva federal de la UGT va
centrar-se sobre la necessitat de donar
una alternativa a l'associació de coope-
ratives, va atacar la política governa-
mental d'UCD en el camp de la coopera-
ció de treball associat, ja que elfan servir
només per a fer veure que es creen llocs
de treball, mentre no donen contingut i
jugant contínuament amb ell: digué
també que esperava que la propera
trobada fos el congrés constituent de la
gran central cooperativa democràtica de
Catalunya.

El company Joan Codina va prendre
després la paraula i va centrar-se en el
projecte de llei de cooperatives al Par-
lament, el qual es troba en fase de
ponència acabada i encara es mantenen
totes les esmenes; es lamentà de que
quan era conseller de Treball a la Gene-
ralitat provisional, el Consell de la Coo-
peració va fer un projecte de llei de
cooperatives i es va arribar al compro-
mís de mantenir-lo amb elnou conseller,
senyor rigol, però això no ha estat així, i
tots els partits de la dreta (UCD, CiU i

ERG) estan en contra d'aquest projecte
de llei; remarcà que els socialistes hem
d'incidir en el món cooperatiu però dei-
xant molt clar que no cal fer cooperati-
ves socialistes o comunistes, sinó coope-
ratives de tots perquè de tots els coope-
radors és el patrimoni de la cooperativa.

En l'acte de clausura parlà Roger
Rameekers, president de la Federació
de Cooperatives Belgues, que va fer una
anàlisi molt interessant del cooperati-
visme europeu i belga en particular. Pep
Jai va parlar del projecte de llei de
cooperació que es tramita a l'Estat i va
afirmar que hom temia que era difícil
que s'aprovés durant aquesta legislatu-
ra, i més preveient-se un avançament de
la convocatòria d'eleccions.

Finalment, el primer secretari del
PSC, Joan Revenios va recordar que el
moviment cooperatiu té els seus orígens
als moviments obrers i camperols i que
aquest moviment precisa de la llibertat
en el sentit més ampli de la paraula "la
cooperació —digué— és la solidaritat
entre les persones que no volen una
societat de lucre i d'explotació"; va
recalcar que un aspecte important de les
cooperatives avui és la vessant econòmi-
ca ja que cal desenvolupar-les en un
àmbit capitalista i necessiten estar per-
fectament gestionades i tenir una viabi-
litat i una capacitat econòmica; es ne-
cessita mentalitzar a tothom, va afegir,
que el cooperativesme és el millor camí
per al futur, sabent que no és ni el
capitalisme, ni la propietat estatal dels
mitjans de producció la clau del futur,
sinó la democràcia econòmica i la major
participació de les persones en la pro-
ducció.

Un dinar de germanor va posar punt
final a les jornades. (I

Secretarli;! de Fonmnaciiüntn
Cursos del mes de ßibrer© de la "Escola Socialista

permanent Josep Rovira"
Días 6 y 7 de febrero - VIC - Federación 13

Restaurant "Muebles Malla". Ctra. Nacional 152 (entre Tona y Vic).
Ponentes: Raimon Obiols: Situación política/alternativa socialista.
; ! ' Santi Riera: El movimiento obrero en Catalunya y España.

Marta Mata: Lengua y política cultural en Catalunya.
Días 20 y 21 de febrero - MANRESA - Federación 11
Local de la Federación: c/. Talamanca, n.° 6.
Ponentes: Isidro Molas: Situación política / alternativa sociaista.

Santi Riera: El movimiento obrero en Catalunya y España.
José González Navas: Lengua y política cultural en Catalunya.

Inscripciones: en las respectivas federaciones.
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