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BÚSTIA

Forces centrífuges del socialisme
components de la «crida per la Unió dels socialistes catalans» hem
Elscontemplat
impotents —n'hem quedat sotraguejats— com cada intent

d'unió provisional o pacte entre diversos grups provocava noves divisions
i escissions. Si un espai polític ha quedat deteriorat davant l'electorat
català, ha estat el dei socialisme democràtic.
Què dir en aquests moments als qui ens donaren l'adhesió? Quina és la
nostra anàlisi actual i la previsió de futur?
El procés més normal era que els grups socialistes d'obediència
catalana s'articulessin en un sol bloc amb tendències i que des d'aquesta
posició de força anessin a recollir o donar la mà a la Federació del PSOE
i del PSPC. Això, ho hauria trobat correcte tothom, sense exclusió. Això
evitava tant el temut i tímid lerrouxisme com el sigilós però fort
sucursalisme. Només s'havia de deixar que les coses caiguessin pel seu
propi pes. Aquesta era la proposta de la nostra "crida.
Però d'aques. es afinitats c'entrada, que sol·licitaven espontàniament
una federació socialista catalana, amb un alt respecte i esperit democràtic,
n'han aparegut pactes forçats o contra natura i una dispersió de forces tal,
que és fàcil afirmar que avui cap socialista no està còmode allà on
actualment és. S'ha sentit arrossegat per tamborinades i corrents
subterrànis disgregadors a causa de personalismes, sectarismes, puritanismes ideològics (que tot d'un plegat s'han abandonat sense vergonya)
i triomfalismes fofos que posaven en evidència les febleses que pretenien
tapar i dissimular. L'espectacle no ha pogut ser més dissonant i estrepitós.
Catalunya no s'haurà clarificat políticament fins que hagi estructurat
amb respecte tots els corrents reals de contingut socialista. En engrunarse aquest conglomerat, el projecte ha quedat endarrerit i postergat. El
socialisme català no ha mostrat un rostre humà. Ha aparegut crispat, amb
trets i rictus histèrics. Ha estat un exponent d'immaduresa col·lectiva.
Heus aquí el resultat dels moviments centrífugs incontenibles que s'han
originat dins el seu àmbit amb motiu dels pactes forçats.
1) El pacte del PSC (C) amb el PSOE ha provocat:
a) L'escissió de Jordi Gil amb la creació d'un nou partit socialista:
Esquerra Nacional.
b) La sortida dels Colomines —pare i fill—, que passen a CDC.
c) La crisi i el trencament de la Federació de Partits Socialistes a nivell
d'Estat.
d) El cisma tolerat del grup de Fèlix Cucurull.
e) L'escissió de la majoria de l'antic PPC al voltant de la figura de Garriga
Trullols, que s'integra en el «socialisme no sucursalista» del Front
d'Esquerres i abona el Pacte Democràtic per Catalunya.
f) L'aillament del col·lectiu Partit Socialista d'Andalusia, vetat pel PSOE
d'entrar en la candidatura d'Unitat Socialista. Ara, Acosta Sànchez milita
en el Pacte Democràtic per Catalunya.
g) La irritabilitat del PSPC de Tierno Galvàn, apartat també de la
candidatura d'Unitat Socialista per imperatius del PSOE.
h) El desencant de molts militants dins el mateix PSC (C), que volen
corregir aquest pacte exclusiu d'infeudació en el PSOE.
Total: El PSC(C) ha perdut credibilitat catalana a causa d'ésser fortament
condicionat pel pes del PSOE estatal. Ha volgut evitar un discutible
lerrouxisme i ha entrat dins una xarxa sucursalista de difícil escapatòria.
2) El PSC(R), en constituir el Front d'Esquerres amb ERC i EC, ha
provocat:
a) La sortida del grup de Rodolf Guerra, que no ha pogut integrar-se de
cor i de ple al PSC(C) per la presència problemàtica del PSOE. Es un
col·lectiu independent que abona la candidatura d'Unitat Socialista.
b) El pacte del Front d'Esquerres amb el Front Democràtic ha provocat
l'escissió d'ERC i Estat Català.
c) La dimissió i apartament de Xavier Casasses del PSC(R)
d) Que l'escissió de Reforma Social de Catalunya al voltant de Josep
Merino no pogués integrar-se al PSC(R) i s'hagi quedat independent, com
un col·lectiu més.

Total: El PSC(R) ha perdut credibilitat socialista a causa d'ésser
fortament condicionat per CDC. No ha volgut perdre la seva catalanitat
autonòmica, però ha afeblit i difuminat la seva imatge socialista.
3) L'Esquerra Republicana de Catalunya trencà les negociacions amb
CDC i s'escindí del Front d'Esquerres a causa de la posició de Jordi Pujol
—diuen— que demanava dos terços dels noms de la candidatura per al
Front Democràtic i un terç per al Front d'Esquerres.
Aquesta escissió última dins l'àmbit socialista:
a) Divideix més el socialisme català moderat.
b) Obliga ERC a cercar aliances fora de la seva àrea i un pacte amb el
Partit del Treball, d'ideologia marxista-leninista.
Total: ERC ha perdut credibilitat davant del seu electorat històric.
Difícilment podrà evitar l'acusació de sucursalista i de company de viatge
del comunisme esquerranista, malgrat la política decididament catalana
del Partit del Treball.
Els partits socialistes catalans no han sabut entendre's. Eren propers,
però ha prevalgut el sectarisme i l'odi per damunt del respecte i l'entesa.
Ha mancat esperit democràtic. La conclusió és una: el gran partit
socialista de Catalunya ha quedat per fer.
Els compoennts de la Crida per la Unió dels socialismes catalans,
després d'aquesta anàlisi, creiem que la feina que ens proposàvem, ara és
més necessària que mai. Però ja no és un problema d'urgència. La primera
oprotunitat, l'hem perduda. Ara s'ha tornat una qüestió de paciència. Per
a aquestes eleccions les diverses hipòtesis de treball ja estan encarrillades. Hem d'esperar els resultats.
Davant la dispersió de forces la nostra feina modesta i provisional serà
abonar el Pacte Democràtic per Catalunya des de fora estant. Decidirem
no entrar en la seva candidatura per mantenir més neta la nostra
indpendència. Aquesta decisió recolza en dos motius fonamentals:
a) Creiem que el socialisme català s'ha de bastir des de la instància
d'obediència catalana. I aquest bloc —PSC(R) i FN— ha quedat
momentàniament dins els Pacte Democràtic per Catalunya. Per això no
podem abonar la candidatura d'Unitat Socialista amb un PSOE que dicta
condicions i s'imposa. No ens sembla bé que el Felipe Gonzàlez de torn
es passegi per aquí i ens vulgui arreglar les nostres coses per més
socialista que sigui. Que tingui cura de casa seva. No necessitem que faci
una defensa altisonant de l'autonomia de la nació catalana. En això, en
fa un gra massa. En tindríem prou que cedís l'autonomia al PSC(C). Així de
fàcil. Després podrem entendre'ns amicalment.
b) —Ens trobem en una situació de clara discriminació com a poble.
Catalunya no ha recuperat ( Estatut del 32, mentre Castella ha recobrat la
democràcia del temps de la República. Això fa que l'alternativa avui sigui
Catalunya, Estatut i retorn del president Tarradellas i no pas democràcia
cristiana, socialisme o comunisme.
La llei electoral amb els seus mecanismes tècnics afavoreix aquella
candidatura que tingui més vots. A aquella que en tingui molts, encara li'n
donaran més dels que en proporció li toquen. Això fa que sigui més
rendible per a Catalunya potenciar aquell corrent català que previsiblement serà majoritari. Amb això coincidim els de la Crida, amb l'Esquerra
Nacional, de Jordi Gil, que també dóna suport al Pacte Democràtic per
Catalunya des de fora a fi que no hi quedi confosa la seva independència.

subscrit per la Federació Socialista de Catalunya (PSOE) i el PSC. Malgrat la nostra disconformitat amb el contingut d'alguna d'elles^ no
ens ha semblat oportú de replicar quan el
contingut es mantenia dins l'àmbit de
l'opinable. Creiem que cadascú té la seva
opinió i el dret de manifestar-la públicament.
Tanmateix, a «La carta oberta al senyor
Felipe Gonzàlez». del senyor Joan Prats Sobrepere, publicada el dia 10, les opinions —
que respectem— anaven acompanyades
d'afirmacions completament falses, que
treuen tota credibilitat al senyor Prats.
L'esmentat senyor diu que, en lloc de dos
partits socialistes, ens trobem amb tres, quan
en realitat els que diu han existit sempre i
d'allò de què tracta precisament és de
convertir-los en un de sol mitjançant un procés
d'unificació obert i transparent en les seves
resolucions, tal com l'opinió pública es mereix
i els socialistes reclamen.
Pel que fa al front comú que desitja el senyor
Prats, es convenient de recordar-li que aquesta opció ha estat defensada, sota la forma
d'una candidatura unitària per al Senat, pel
PSC i la FSC (PSOE). Han estat els altres
partits —entre eHs el PSC(R)— els que han
preferit optar pels seus interessos de partit.
Per altra banda, l'actitud del PSC sobre les
relacions amb els altres socialistes de l'Estat
ha estat sempre la d'una opció lliure. De
passada cal afegir que entre socialistes ningú
no es menja ningú. Les relacions són sempre
solidàries
transparents
per a qui té interès a
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PERE CASTELLS i TAULATS
(Manlleu, Osona)
SALVADOR GINESTA
Salvador Ginesta i Batllori,
guia-intèrpret i professor de
català, no té res a veure amb
Salvador Ginesta i Mata, el qual
es presenta per a diputat a Corts
per un determinat partit polític.
SALVADOR GINESTA
i BATLLORI
(Barcelona)
PAIS BASC
Altre cop tornen les «campanades negres» a trencar
l'atmosfera del País Basc. Altra
vegada han caigut uns homes
lluitant per la llibertat de llur
poble.
No c a l e n
laments.
Cal
memòria. Cal objectivitat. Ah! Si
us plau, a l'hora de votar,
recordeu-vos dels qui han caigut. O, si més no, dels qui els
han fet caure.
< LAIA MARTIN i MARTY
(Barcelona)
VIATGE A SANT CEBRIÀ

Se sentiran —qui més qui menys— fora de casa com a catalans o com a
socialistes. Aleshores sabrem a què atenir-nos quant a clarificar camins
per a la formació del Gran Partit Socialista de Catalunya. Veurem si és
possible. Queda davant nostre l'exemple de França i d'Itàlia. No és gens
clar que el socialisme català emergeixi amb força en el futur immediat.

Vull adherir-me a la iniciativa
del senyot Manuel Masdéu i
Miró («Bústia» d'AVUI, 14 de
maig). Després de trenta-vuit
anys, resultaria apassionant de
tornar a recórrer la ruta de la
nostra derrota, fins Argelers i
Sant Cebrià.
En una excursió col·lectiva,
encara hi podríem
coincidir
molts dels qui vam lluitar, amb
les armes a la mà, per Catalunya
i la llibertat.

conèixer-les i no es limita a donar una ullada
als diaris. Que jo sàpiga, el company Felipe
Gonzàlez mai no ha dit que el PSC hauria
d'integrar-se en la FSC (PSOE), i si el PSC va
desmentir aleshores l'acord, com ho vam fer
nosaltres, va ésser perquè llavors no s'havia
realitzat i ningú no podia assegurar que
s'aconseguiria.
Tampoc no és cert que al míting del dia 30
d'abril nosaltres limitéssim les pancartes del
PSC; més aviat diria que va ésser tot el
contrari, ja que un altre tracte hauria estat
contradictori amb els esforços d'unitat que es
manifesten a l'acord subscrit per les dues
organitzacions.
Si, per una altra banda, nosaltres no «tanquem la botigueta» del PSOE a Catalunya, és
perquè els partits responen a una realitat
social, i a Catalunya existeix una realitat
social i una organització que respon a la sigla
del PSOE. Tan socialistes som els de la FSC
(PSOE) com els del PSC, i tan catalans, segons
crec, acceptant que hi hagi qui opini el
contrari. El que tractem amb el PSC és
d'establir precisament un tipus d'articulació
dels socialistes a nivell estatal, mitjançant
fórmules no concretades e n c a r a . Si,
contràriament, el PSUC ha establert amb el
PCE el caràcter de la seva articulació, és cosa
dels comunistes catalans. Nosaltres no tenim
per què establir el mateix procediment
d'articulació.
El senyor Prats té raó a assenyalar el
caràcter de les pròximes eleccions. També és
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El 15 de juny ja el tenim aquí.
El futur del nostre poble ha
entrat a la «ruleta». Fem una
crida des del nostre diari a tots
els partits polítics i al poble
català, en el sentit que hem de
votar per Catalunya-1932. Fem
saber a tot el poble que votar per
Catalunya-1932 significa votar
per Catalunya-2000. Fem saber a
tot el poble que votar per
Catalunya-2000 significa votar
els d i f e r e n t s
noms
que
encapçalen les llistes electorals
dels partits catalanistes. Fem del
dia 14 de juny (i/o abans) unes
diades de nacionalisme català
en què posem les quatre barres
a tot arreu. Fem campanya, fem
tot això i més, o estem ben
llestos, per ara.

Després de les eleccions veurem el panorama com queda. Presumiblement. el malestar dels diversos grups socialistes es posarà més en relleu.

JOSEP DALMAU

Puntualitzacions a una carta oberta
la pàgina tercera del diari AVUI han
Aaparegut
diverses opinions sobre l'acord

ELECCIONS

veritat que els partits que han tingut problemes de legalització han estat en alguns casos
per la seva opció nacional, però és cert que la
no legalització es deu també a uns altres
criteris. Són criteris del govern, que nosaltres
rebutgem, i així ho hem dit sempre.
Compartim l'opinió del senyor Prats sobre la
solució federal per a l'estructura de l'Estat. Es
el criteri del PSOE, que repeteixo per si el
signant de l'article no se n'ha adonat. El nostre
partit té, a més a més, una estructura federal,
i no comprenem per què, al senyor Prats, li
molesta que tot el PSOE defensi l'autonomia
de Catalunya. «.Li molesta el suport que els
socialistes del PSOE de tot l'Estat puguin
prestar als interessos de Catalunya? Que jo
sàpiga, cap partit d'àmbit estatal no ha estat
tan terminant i tan clar a l'hora de precisar la
defensa que els nostres companys de fora de
Catalunya faran del nostre Estatut. En aquest
sentit, Felipe Gonzàlez va ser categòric quan
va afirmar que a les futures Corts el PSOE
defensarà l'Estatut, i no un de nou, sinó el que
ens va ésser pres. I no podia ser cap altra la
nostra posició, perquè el socialisme és llibertat, llibertat dels homes i dels pobles.
Per acabar, solament voldria afegir que la
meva total oposició a les afirmacions del
senyor Prats es deu, com deia abans, al fet
que són completament falses. Les atribueixo
exclusivament a un problema d'informació;
d'altra banda, el conjunt de l'article no seria
comprensible.
MERCE AROZ

JOSEP PUJOL i CARCASONA
(Barcçjona)
POLÍTICS
Crec que estarem d'acord que,
en el ventall polític, Catalunya
no ha sortit amb gaires beneficis: diversos fronts i cadascun
pel seu cantó. Sembla que els
interessos polítics personals
han ultrapassat els col·lectius, i
encara sort que els darrers moments s'han aconseguit unes
esperançadores coalicions. Ara
bé, t e n i n t en c o m p t e la
semblança de llurs programes,
la feixuga tasca portada a terme
durant la llarga nit del franquisme, la catalanitat i nacionalisme
que defensen i aquesta carregosa lluita diària no es comprèn
com no han aconseguit una
candidatura única per a Catalunya amb la qual els dretans
franquistes s'haurien sentit totalment marginats. Malgrat això
estem obligats a donar-los tot el
•

Passa a la pàg següent

(En aquesta secció només seran publicades les cartes que
siguin breus i diguin nom i
adreça de l'autor. Ens reservem
el dret reduir-les, si no sens
indica altra cosa.)

