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((Nova L/eida)) nasqué en la clandestini
tat, en la Iluita antifranquista. El PSUC alesho·
res era una veu forta i potent, per bé que ocul
ta en les caves de la resistencia. AvUl~ ara ma
teix, el PSUC, en plena reconstrucció del seu
projecte, compromes amb la lIum de la Iluita
democrática, impulsat pels desigs de mlllorar
I'entramat social, enceta amb la segona epoca
de ((Nova L/eida)), una responsabilitat nova,
una voluntat multiplicada de servir, de ser al
servei del poble, esfor,;ant-se amb el seu es
for9, aplanant els seu!; camins, recollint-ne les
inquietuds, projectant-ne les propostes.

Molts han dit que I'ideari comunista ja no
és una solució per a I'occident europeu. No
saltres sabem, en canvi, que la millora de les
condicions socials, la cultura, la redistribució
de la riquesa, I'alliberament nacional, la solida
ritat humana no són teoremes exclusius per al
tercer món. Són, encara, un repte per al
nostre país, una possibititat que tenim just da
vant, a frec de les manso ((Nova L/eida)) hi vol
contribuir. I aquesta és la seva estrella polar i
I'estrella polar -no pas un somni infantil- del
PSUC. . .

Tot comen9a per les petites coses, per les
menudes ocasions... Tot creix, com els blats
rera la pluja.

Que tinguem sort!

el. Majar, 64
Telef: 24 23 15
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Electrodomestics

Discs
Cassetes
C.D.

So

Treure a lIum un instrument informatiu
que usa la lIetra com a principal vehicle de co
municació 8mb· els seus destinataris,. ma; no
ha estat cosa fácil. I avui potser és encara més
difícil, atesa I'afecció per tots els mitjans
audiovisuals i el pobre índex de lectura deis
concíutadans.

Tanmateix, calia arriscar una empresa.
Calia que el PSUC a L/eida, fas capa9 no no
més d'informar els seus milítants i simpatit
zants, sinó de donar a les comarques ponenti
nes un instrument més d'opinió polítíca, de
diáleg i contrastació respecte deis propósits
socials, de les realitzacions cíviques i de les
utopies de la col.lectivitat.

NOVA llEIDA

EDITORIAL



FERPARTlT

Angel Izquierdo i Francesc Pané

Avam;ar en I'acció
Hlha qui pensa, fora deis rengles del PSUC, que els

comunistes som els darrers «cumbaitis» i ens cataloguen
un xic romantics. Aquesta afirmació, penso, prové deis
Que han entrat guiats per I'oportunisme en I'onada passi
bilista Que impera avui en la nostra societat, molt marcada
per elements culturals foranis al nostre pro.pi tarannti com
a poble, on l'oferta i la demanda económica vol trasva~

sar-se al terreny ideol6gic, cultural i polftic, com si fOSSIO
productes, eUs mateixos, semblants als que s'adquireixen
en el supermercat. Res més lluny de la realitat. Si som o
no els últims «cumbaitis», és una afirmació falsa i distor
sionadora de la realitat, puix les idees del comunisme,
malgrat les hores baixes que travessem en el vessant polí
tic encara són capaces de fer reflexionar un bon grapat
de gent Que creuen en la seva necessitat i espe.ren trobar~

hi un bon espai per poder-se desenvolupar soclalment. H~

ha encara molts més «cumbaitis) deis que es pensa I

d'efectes multiplicadors si els comunistes, en tot el seu
conjunt, som capac;:os de transformar, en l'acci6 política,
all6 que batega en I'interior deis treballadors, de les clas-
ses populars: la justícia, la IIibertat... .

I quí no és romtintic, quan defe.nsa causes Justes? La
Pau, la L1ibertat, la Justicia i la Sohdaritat són béns Irre
nunciables; causes nobles per les quals cal l1uitar; valors
intrínsecs de tota persona. La hist6ria és plena d'exemples
d'aquest despreniment romtintic, qu~. portat a ,la
pr~ct¡ca, ha dut a veritables transformaclons de la socle
tato

En qualsevol cas, als comunistres se'ns h.a de j~tjar

per a1l6 que diem i fem en I'indret on ens toca Vlure, hl ha
gi les dificultats que hi hagi. Aquest és el compromis que
prenem quan debatem i proposem les propostes perqué
prenguin coso És el cas de la proppassada Vlléna Confe
réncia Local del PSUC a L1eida que -penso jo- no ha es
tat de tramito S'hi ha donat un salt qualitatiu, en el vessant
extern com en I'intern, introduint-hi etements de renova
ció per dur a terme la línia política aprovada.

Respecte a la primera, valortivem positivament els
canvis que es donen a la Unió Soviética a través de la «pe·
restroika», tot assenyalant que aquesta evolució és una fi-
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ta de progrés per al comunisme i les forces progressistes
d'arreu del món: I'avene;: de la solidaritat entre els·pobles.
Estimem essencial I'acord entre els EUA i la URSS pel
qual s'eliminaran el 4% de les armes nuclears ~'abast mit
j~. Saludem I'acord d'§Squipulas per ~ la pau I ,e! respecte
als pobles centramericans tot denunclant la P?htlca opres
siva deis EUA en aquesta 'regló i en d'altres Indrets de la
geografia mundial. El PSUC de L1eida hem prés ~I c~m

'promís per a incentivar i projectar, actes de solldantat
amb els pobles que lIuiten pel seu alliberament (Nicara-
gua, OAP, Front Polisari, Xile, etc.1. . ..

En política d'estat, hem criticat la politlca sOCial I eco
n6mica del govern del PSOE, que no recull1a voluntat de
recuperació de la classe treballadora -frustrant e!s an~els

de canvi social- i que s'allunya, cada cop més, d una JUs
ta redistribució de la riquesa. Alhora, s'exigeix I'estricte
acompliment deis compromisos que prengué en el Refe-
réndum. .

En política catalana, el PSUC ha valorat com a~ropla

ció indeguda deis sentiment nacional i de catalanltat, la
política establerta pel pujolisme de la dreta enq~a~ra?a en
CiU i en el seu govern que, emparant-se en el vlctlmlsme,
paralitza el desenvolupament de l'Autonomia en tots els
seus aspectes i posa barreres a l'Autogovern de Catalu
nya. . ,

Es defensa-la ferma voluntat de vertebrar, en IniciatI
va per Catalunya, el programa d'avenc; cap a I'autodeter
minació del poble catal~ i el programa d'articulació de les
eSQuerres en el camp social, cultural, laboral i polític. Es
manifesta la voluntat del partit a presentar un programa
electoral que obeeixi a la necessitat de les esquerres.en les
comarques lleidatanes per tal que aquestes pugUln ex
pressar-se en el Parlament.

En política municipal, es blasma la política de la dreta
a la Paeria Que impossibilita i ofega els moviments cultu
rals associatius i velnals de la ciutat i que, a través del
pac~e amb forces de pensament, centralista i. provincia~is
ta, duen a terme una política pressuposttina regresslva,
especialment en el capítol d'inversions. El PSUC, com al
ternativa d'esquerres, lIenc;a el projecte d'unificar l'oposi
ció d'acord al document «Entesa Municipal d'Esquerres»
amb voluntat de preparar t'adveniment del triomf de les
forces progressistes en les properes mu~icipat~ i en, fa pa~

tíceps a totes les altres formacions polftlques f entltats CI
viques que s'hi vulguin comprometre.

Avui, més que mai, és important el reforc;:ament de
les Comissions Obreres a L1eida, com el sindicat que acull
les aspiracions reivindicatives de la classe treballadora. El
PSUC es compromet amb la preséncia activa de la seva
militancia a treballar per I'engrandiment i la millora
d'aquest sindicat.

Com elements essencials per a desenvolupar les tas
ques pertinents i de concienciació, hem valorat la suma
importancia que tenen la informac!ó i la ~ormació deis mili
tants. Respecte a la primera conslderactó acord~rem ree
ditar la revista NOVA LLE1DA, aquella en qué el PSUC, en
perlode clandesti, postila seva veu. 1pel que fa a la fo~ma

ció, el PSUC s'ha compromés a dur a terme un segult de
conferéncies i col.loquis per enriquir el nivell politic i cultu
ral deis militants i de tots els que pensen d'esquerres.

Ara el Que cal és posar-nos a treballar i afrontar la
contesa electoral Que s'aveTna amb optimisme i voluntat
de servei.

ANGElIZQUJERDO; GARCIA
Secretari Polític del PSUC a lIeida

NOVA llEIDA
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Julio Anguita i Nicolás Sartodus

JOROI GUILLOT

ho creiem, que el desig d'una direcci6 representativa, ca·
pac;:, consensuada i amb capacitat de lideratge exigía es*
collir com a secretad general Julio Anguita. Dins de I'acci
dentada dinámica que ha portat en I'elecció d'Anguita, el
PSUC s'han mantigut ferm en la proposta, perqué créiem
que representava la persona no tan sois amb més eapaci.
tat per liderar el projecte polític sorgit del XII Congrés, si·
n6 Que també garantia el neeessari treball eol.legiat i
col.lectiu de la direcei6.

Un Congrés, dones, que reclama del PSUC una coro
responsabilitzaci6 més gran amb el PCE. Aquest aspecte,
valorat autocriticament per part de la delegaci6 del PSUC,
ha de ser un deis objectius a complir en aquesta nova eta·
pa. Garantir una participaci6 més gran i una corresponsa
bilització del PSUC en els pracessos de direcció i d'elabo*
raci6 política del PCE és la manera de garantir que la políti·
ca que dissenyem per a Catalunya és part de la politiea de
l'Estat i que aquesta té en compte I'especificitat de la reali*
tat catalana.

te!. 26 48 88

fJunt de 11 ibre

el. ramon i eajal, 23
NOVA LLEIOA

A l'hora de fer un primer balan!'; del XII Congrés del
PCE el resultat és francament positiu, tant des del punt de
vista de projecci6 externa com interna. Ningú no dubta
que el PCE surt enfortii d'aquest Xli Congres: el repte es·
ta, ara, afer d'aquests resultats ¡deis estímuls que repre
senten una acció de treball continua i periódica, que per
meti la recuperació de la influencia social ¡ política del
PCE.

Es un Congrés que tanca una etapa dios la vida del
PCE. El periode de les crisis internes, les dificultats malei·
xes que ha d'arrossegar la direcció sorgida del XI Con·
grés. amb I'escissió del sector carril1ista. han quedat con
clases en aquest Congrés. Es port dir que des de fa molt
de temps dios del PCE, es guanya un Congrés no en con
tra de ningú sinó a favor d'alguna cosa.

Es guanya a favor d'un projecte polític que, tal com
va fer el nou secretad general, Julio Anguita, es pot resu*
mir en tres eixos: I'enfortiment del PCE, la potenciació i
I'articulació d'lzquierda Unida ¡ la unificaci6 comunista.
Tres eixos que na tan sois estan en perfecta sintonia amb
els del PSUC sinó que, a la vegada, incorporen -aix! s'ha
aprovat en el Congrés- els matisos i les flexibilitats ne*
cessaries per fer d'aquestes propostes generals elements
concrets d'acció política que permetin bastir les diferents
realitats i ritmes que es donen al si de J'Estat.

Un Congrés del PCE que ha enfortit el PSUC, no tan
sois perqué tot allo que és positiu per al PCE ha és per al
PSUC, sin6 pel protagonisme mateix del PSUC dins del
Cangrés i, sobretot, per la sensibilitat del conjunt del PCE
a recoUir les nostres propastes polltiques més importants.
A ningú no se li escapa la importancia que tenia per a no
saltres el tipus de definició que es fes sobre el procés
d'unitat comunista, si s'acceptava o no la proposta pre
sentada pel PSUC de matisar-Ia segons les situacions es
pecifiques com la catalana. O bé la ineorporaci6 en els do
cuments del PCE de la nostra proposta d'articulació de les
esquerres en l'Estat, per aconseguir avanc;:ar en el neces
sari procés de confluéncia amb all6 que periodístieament
s'ha denominat les esquerres perifériques (Euskadiko Es*
querra, Esquerda Galega ... l.

Un Congrés que surt amb una direcció enfortida. Des
del mateix moment en qué Gerardo Iglesias va anunciar la
seva disposició a no presentar-se de nou a la reelecci6
eom a secretari general, el PSUC va proposar, perqué aixi

El XII Congrés del P.e.E.
FERPARTIT



NOVA llEIDA

- ...._. ...

r~L~J~~

ELeida,

JOAN M. BAllESTÉ

La segona, que arriba fins gairebé els nostres dies, on
I'esquerra tanca moltes portes que s'havien mig obert, i es
caracteritza pel seu fort dogmatisme i immobilisme,
acompanyats d'unes fortes pugnes i repressi6. Els partits
comunistes comencen a patir una perdua de cridibilitat,
sorgeix amb forea una social-democracia, cada cop més.
allunyada de les seves arrels socia listes. Es una epoca de
transici6 i en la qual el capitalisme s'apropia de certes rei·
vindicacions populars i tracta d'assumir i anul.lar amb un
cert exit, alguns deis moviments més febles de I'esquerra
occidental.

PerO, a finals de segle, sembla que I'analisi de I'es
querra en societats minimament avancades canvia molt, i
els esquemes ciassics d'un partit comunista tancat i dog
minic al vel! estil, ja no s6n suficients per a copsar tot un
sector d'iniciatives i moviments socials i nacionals molt di
ferents de les etapes anteriors. Avui en dia es ptanteja la
lIuita en uns ambits molt oberts, on han de tenir cab.uda
tcts els moviments ecologistes o alternatius, juntament
amb les noves propostes de sectors molt marginats i que
comencen afer propostes i demandes concretes de canvi
i avene. Per tot aixO, els partits comunistes ens hem
d'obrir i treballar conjuntament amb tots aquests movi
ments i tractar de recollir totes les propostes que es plan
tegen en la nostra societat, sense por d'ésser titllats d'ir
responsables o d'utOpics. És la lIuita per un m6n en pau i
011' les desigualtats entre pa'isos siguin assumides i tracta
des en un pla d'igualtat. Tan soIs així farem empényer j
avanlfar una societat fortament arterioescierotitzada.

Rla Are, numo 8

Teléfono 570875
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M AY O RI S lA S DE PESCADOS Y MARISCOS

Darrerament es fan moltes critiques. sempre des d'un
vessant molt conservador, a I'esquerra d'jmmobilisme i
d'anacronisme, (com si la dreta fas molt avancada), i en
cara Que en algunas coses pUQuin ten!r quelcom de ra6,
sobretot si anatitzem els últims anys, actualment s'esta vi·
viot un fenoman molt nou i cree que esperanr;:ador per a
tes noves pautes i lIuites de I'esquerra. Pero no sempre
I'esquerra ha estat igual. ¡ a grans trets es podrien definir
tres grans époques de J'esquerra en aquest se9le.

La primera que seria des de principis de segle fios a
uns anys després de la gran revolució russa on els ja ales
hores farts moviments socials, pretenien un alliberament i
miffors condicions de treball per a les classes més desafa
vorides. Després de la revoluci6 industrial del segle XIX,
podria definir-se el primer ten;: de segle com el de la gran
esperanea.

Cap al Segle XXI
I L 'ESQUERRA, QUÉ?
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ve'inal? Quan se'n faci la historia hom descobrir¡'j el seu ca·
r¡'jcter de peoner a Catalunya. Als anys 40, el POUM, el
Front Nacional, el PSUC, el Moviment Socialista de Cata
~unya, la CNT deixaren una petjada avui oblidada pels més
joves; als anys 60 aparegueren nous sectors clutadans in
dependents i joves que, en part, alimentaren els quadres
deis partits c1andestins a finals d'aquella década ¡ durant
els 70.

Mai no es donar¡'j prou import¡'jncia el consens social i
ciutad¡'j que s'establí entorn de la campanya per l'aprova
ci6 del darrer Pla d'Ordenaci6 Urbana en I'etapa final de la
dictadura i durant la transici6. Associacions de ve"ins,
col.legis professionals, la Universitat, les organitzacions
democr¡'jtiques, joves sectors no enquadrats; tot plegat
representava una conjunci6 de treballadors, professionals
i nuclis socials que apostaven per un nou model de ciutat
integradora deis barris, amb serveis, que posés fre a I'es
peculaci6 i al creixemem sense planificaci6. Aquella lIuita,
aquell consens fou la base del primer ajuntament demo
cratic ¡ d'aqueU pacte per al progreso

La «ciutat dolc;:a i secreta)) es retrobava catalana,
oberta, amb afanys de participaci6, justicia, democracia,
amb noves ambicions culturals. Vuit anys després les for·
ces que encapc;alaren aquel! pacte pel progres han apare
gut arrenglerades en posicions diferents i fins ¡ tot antagO
niques. La dutat dolc;:a i secreta ha tornat a oferir un can·
vi. Positlu per a uns, negatiu per a altres. En tot cas,
aquell consens social de centre·esquerra deis anys 1974
1979 i que constituí la base deis dos consistoris anteriors,
ha canviat de sentit i ha perdut la seva hegemonia.

Quines s6n les raons? Es fadl de fer reuets o lamen·
tacions. PerO avui encara no s'ha fet una reflexi6 a fons i
sense partidisme de les raons deis resultats de juny de
1987. No pretenc pas fer-lo aqui. Solament voldria apun
tar que els grups d'esquerra organitzats polfticament, o in
dependents, haurien de pensar a fons sobre les causes del
canvi d'opini6 deis ciutadans. Caldria defugir la temptaci6
de pensar solament en raons polítiques.

Caldria apuntar a la crisi economica i a la reconversi6
soterta amb algunes de les seqüel.les que se n'han seguit:
desmobilitzaci6 social, atur, perdua de pes de les profes
sions liberals, augment de I'individualisme i de la ¡nsolida·
ritat, replegament de molts progressistes cap a la privaci·
tat i quan no cap a una cultura de la «culna», la frivolitat i
la «marxeta»). Inhibici6 també deis joves, silenci d'alguns
intel.lectuals. Em quedaria sobretot amb una certa crisi
cultural: la cultura de la crigí, la erisi de les (<ideologies de
salvaci6», l'individualisme, la insolidaritat, el triomf del

OPTICA

Tel. 205128Av. Gorrigues, 13

NOVA llEIDA

«Sé una ciutat lIuny d'aquí, dolr;a ¡secreta», eseriu
M~rius Torres. Secreta, probablement, perqué sempre et
dóna comportaments i actituds col.lectives difícils d'en
tendre a primer cap d'ul!. PerO «dolc;:a»? Algú creura pat
ser que més aviat {(amarga») ... Quants no vam arrufar el
nas en sortir I'eslogan «LJeida m'agrades»! Hi va haver qui
contesté'i «L1eida m'horroritzes».

Secreta també, durant la dictadura franquista, car
per sota de l'apareH oficial van aoar sorgint corrents no
oficiafs j de dissidéncia. Mentre es proclamava el «Ierida
nismo» i la immutabilitat deis «principios del Movimiento
Nacional», la societat es transformava, apareixien cor
rents culturals independents i es reconstruYen els movi
mems socials i polítics progressistes.

La ciutat semblava conservadora i adormida, més
que altres de la geografia catalana. PerO, fins a quin pum?
A la vista de I'estructura industrial de poca emitat de Llei
da, el moviment de Comissions Obreres fou ben viu; i so
bretot el sindicalisme pagés. primer amb Comissions
Pageses, després amb la Uni6 de Pagesos. 1el moviment

La ciutat
dollja ¡secreta
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Pius XII, 33, baixos

divisió entre etiquetes de «dretall i «(esquerra», i fer sim·plement ciutat, construir la «ciutat dolc;:a i secreta), sobretot més «doh;a» que secreta.
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(csalvi's qui puguin, la mandra a pensar, la mandra i la pora la responsabilitat ética.
Hi ha hagut també per part de la gent d'esquerra unacessió de la propia responsabilitat política, ciutadana i cultural a favor de I'administració. L'Ajuntament ha havia detertal: esCQJes bressol, serveis socials, casals als barris.edicions, etc. El resultat ha estat que quan més iniciativeshan estat promogudes des de ¡'Administradó, més inhibició j menys participadó deIs ciutadans. El recUrs a l'Ajuntament que ha de ter-ha tot, per tal Que sigui ben socialista, ha produrt en els ciutadans la mateixa actitud de lescampanyes benéfiques o earitatives: cmo cal lIuitar perunes estructures justes perqué ja faig carita!)), o, sigui,(voto esquerres i que facin serveis socials, i espavil!».

Caldria analitzar altres raons més estrictament politiques, generals amb una cena reacció contra determinatselements de la política socialista del govern de l'Estat, locals uns altres. Entre aquests darrers molIs militants socialistes repeteixen insistentment que falla la comunicaci6amb el teixit social. Potser també va fallar una altra cosa:creure que els ciutadans s'identifiquen vitalment amb etiquetes de dretes i d'.esquerres de manera permanent ocontinuada, i pensar que els joves. els treballadors o elspr.ofessionals inquiets s'identificaran amb qualsevol política que facin els dirigents d'esquerra. Oblidar Que per alsciutadans no es tracta de triar, assumir o percebre una política urbanistica o cultural d'esquerres, sinó simplementuna dutat identificable o més habitable, una cultura ambfa qual entrar en dialeg, al marge si J'origen n'és un gabi·net d'esquerres o dretes. Algun dissenyador també vaconfondre en algun moment (d'avantguardisme) ambI'esquerra. Una cosa s6n les etiquetes politiques, culturals, anistiques, i una altra les necessitats deis ciutadans.la situadó actual de I'esquerra, o tes esquerres, alIeida i a Catalunya hauria de servir per a un cen replantejament estratégico Si es tracta d'una esquerra marxista,aleshores caldria redescobrir el concepte marxista de rEstat que no té res a veure ni amb el model sovietic ni amb elsocialdemócrata (Vegeu la Guerra civil a Fran9a perexemplel, i, de qualsevol manera, la tradici611ibenaria deCatalunya. Recuperar la vocació de les dasses popularsde fer cultura i construir societat civil (escoles populars,corals, ateneus, cases del poble, revistes, etc.l. Sobretotdescobrir que sois hi pot haver progrés de veritat des de laIIibenat, la solidaritat i la participadó, tant quan es governa com quan s'esta a I'oposició.
Treure sacralitzad6 de la política i posar més émfasien els corrents de base de la societat, (desdogmatitzanl la
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L'individu s'adscriu al grup nacional per inl:lrcia, és a
dir, per ascendl:lncia, o perque s'hi afilia voluntariament;
és a dir, perqul:l respon positivament als estrmuls deis mi
tes i simbols o a les crides d'adhesió que es generen ideo·
Ibgicament des de multitud d'accions o comportaments
exemplars. El grup nacional, aquesta és la seva essencia
en la producció ~e mites, símbols, passions, amors, idees,
cerca sempre la seva pervivencia, taOl afirmant-se contl
nuament com provocant el seu reconeixement -que ve a
ésser el mateix-. Fixem-nos com en el procés constant
de generació de senyals d'identitat i d'adhesió hi intervé
constantment la delimitació de territoris, de limits, de
fronteres. Mireu, si no, els conflictes que es generen a
I'entorn deis Iimits de la lIengua, deis Iimits de la imatge,
etc.

Entenc, aleshores, la nació com un fet assumit o
intu"it com a entitat substantiva, empfricament observa·
ble. L'existencia de la nació cultural és previa, doncs a
I'existencia de la nació política. Pero no vull oblidar que
tota nació cultural ha forjat, al lIarg de la seva histOria,
com a element de pervivencia, un projecte polític d'auto·
govern i de formalització ue les relacions en el si de la so
cietat, simplement per donar·los l'autoritat i el prestigi da
vant qualsevol altra forma d'autoritat. Ara bé, EL PRO
JECTE O PROJE.CTE5 POUT1CS depenen exclusivament
de la bel.ligerancia de les ideologies. VulJ dir Que no és
consubstancial a la nació cultural la independencia politi
ca. Les alternatives potitiques són múltiples. A la dreta,
mai no li convindra, per exemple, la independencia; ans al
contrari, lIuitara pel colonialisme de l'Estat plurinacionat. I
fara de la cultura un vehicle d'imatge de les propies virtuts
i de manipulació sentimental.

El projecte radical de nació politica, és a dir, el que
formula que a la nació li correspon un Estat, és pensat i
elaborat tenint present, per l'experiencia de la vida quoti
diana i de la historia, que, si no és a través de la conversió
de la nació en Estat, no hi ha -no hi haura- manera de
mantenir viva la substancialitat de la nació cultural; i molt
menys davant els reptes de I'uniformisme generalitzat.
O'aquí que defensi una opció radical: cal un projecte potf
tic nacional que asseguri no solament les formes més ex
plícites de cultura, sinó també les formes propies de resol
dre temes de justicia social i de convivencia. Un projecte
d'esquerra nacional Que pugui fer la modernització del seu
espai cultural i social, sense haver de desapareixer.

MONO GRÁ F/C
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La nació -i tinc sempre com a referent la nació cata
lana i similars- fonamentalment és una enlitat cultural.
Una societat Que es defineix per lIigams culturals que no
solament constitueixen les formes i els comportaments
del seu substrat, sin6 basicament senyals d'jdentitat da
vant els altres i mecanismes d'aglutinament i d'integraci6.
Els individus de la nació cultural se senten col.lectivitat.
grup, en tanl que poden mostrar-se distints. Per tanl, en
lene que la identitat nacional és assumida principalment a
través de la cultura. I parlo de cultura tanl en el sentil de

. les formes d'intel.ligéncia, formalitzades mitjanc;ant l'e5
criptura o les formes dimensionals de I'art, corn en el sen
tit de les manifestacions psicologiques, com el ritus, els
comportaments eties, els esquemes de val.or, o els senti
ments d'adhesió a la terra, a la geografia. Es un fet a bas
tament explicitat que aquesta, diguem-ne, etnicitat cultu
ral es la que priva i es manifesta dimensionadament quan,
estructuralment, I'individu de la nació es veu amenac;:at o
ultratjat. Perque, de fet, quan s'Aív1ENA<;A la nació,
s'amenacen les cultures de la nació. I és amb la defensa
de la cultura Que es genera precisament la consciencia
d'unitat nacional, d'afirmació de grup o societat·patria.

Nació ¡cultura
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d'unes relacions de producci6 determinades i canviants al
lIarg de la historia)). De fet, aquesta teoria havia estat for
9a criticada per Stalin, pero aquest, sens dubte, I'aprofita
quan parla de la nació com d'una comunitat estable d'ho
mes formada historicament, amb una lIengua, un territori,
una vida economina i una psicologia propies que es mani
feste[l en una unitat de cultura)}. I si voleu, podeu ¡¡eure
I'entrada que del mot fa la infal.libre Enciclopedia Catala
na de la ma del socialista Josep Verde Aldea i que parla de
la «(comunitat d'individus)l que ((els porta a valer dotar-se
d'institucions politiques propies fins a constituir-se en es
tat». Finalment, volia aportar la nació que Imma Tubella i
Eduard Vinyamata exposen en elllibret Diccionario del na
cionalismo, segons la qual «La nació és un producte social
dinamic i complex en el qual intervenen d'una manera o
altra tots els elements constitutius d'una societat en evo
lució constant».

Com veieu, aquí hi ha tot un reguitzell de possibilitats
teoriques sobre el fet nacional, pensades i formulades des
de les esquerres, tradici6 i actualitat que, malauradament,
semblen oblidar-se en la societat d'avui i, en especial, en
la societat catalana d'avui. Si bé, ja en el Manifest Comu
nista s'entén que el proletariat, en conquerir el poder polí
tic pot c~nst!tuir a9uesta mateixa classe en naci6 i que
-com dlu Plerre VJlar- «(el fet nacional pot canviar de
sentit, segons la classe que ha assumeixi» (tot recordant
el que havia escrit Stalin sobre aquesta qüestióJ. O el que
diu Lenin en analitzar el cas del nacionalisme polonés que
comentava abans, «(el qual, senyoria! fa poc, s'ha fet
burges, després camperol, ... » Si bé deia, hi ha prou ele
ments per formular una teoria de la naci6 des d'una óptica
d'esquerres, és evident que en aquest estrany pais nostre,
l'hegemonia nacionalista és una hegemonia nacionalista
de dretes. La dreta nacionalista d'avui connecta directa
ment amb la dreta de la L1iga, de qui rep el suport teórlC i
la practica política, i fa l'efecte que ella sola s'erigeix en
capitalitzadora i salvaguarda de la qüesti6 nacional.
Aquesta sembJa que és la tesi que sosté Miquel Porta Pe
rales en un article recent del Diari de Barcelona (10.02.88).
Si el nacionalisme forma part de la nostra realitat social
d'avui predominantment urbana, tecnológica, avan9ada,
revolucionada pels mitjans de comunicaci6 social (Per
que I'esquerra no acaba de comprendre del tot que'el na
ci~nalisme és un deis seus assumptes7 Lo) Per que
deDl,ar, 'en safata d'or, la reivindicaci6 nacional i el nacio
nalisme a la dreta? el nacionalisme hauria de ser un ele
":Ient més del programa i la practica de les forces progres
slstes de la nostra societat». Miquel Porta advoca per un
nacionalisme d'esquerres ((Cbert, critic, tolerant, Jaic i pro
gressista». I si per si de cas una part de l'esquerra catalana
caigués en la temptaci6 de pensar que el discurs naciona
lista és, avui, obsolet -o fins i tot feixista- per a I'es
querra, tothom pot tenir presents els alJiberaments colo
nials del Vietnam, Cuba o Algl!!ria, als quals es referia el di
putat J. M. Bandrés per demostrar que no to15 els nacio
nalismes s6n reaccionaris. «(La qüestió nacional, en dife
rents epoques. serveix interessos diversos -escriu Sta
lin-, i pren matisos diversos, segons la classe que la plan
teja, ¡ el moment en que es planteja». De segur que ni Sta
lin, ni Lenin, ni Marx, ni Engels, no s'acabaven de creure
tot plegat, peró, al capdavatl, aquests eren, en bona part,
els teórics, i una societat canviant pot assumir perfecta
ment el repte de la transformaci6 de la realltat· també de
la realitat nacional. '

M'ha semblat Que era una bona manera d'encapcalar
aquest escrit amb una de les cites que Manuel VázCluez
MO'ltalbán o Rafael Rib6 eoLloquen a l'inici del IIibre Ra
fae/ Ribó: I'optimisme de la raÓ. La pregunta que em faig
és si cal continuar filosofant sobre aUb que és la nació, el
concepte de lIengua nacional, nacionalisme, nacionali
tat, ... o si existeix una mínima possibilitat de transformar
el m6n des d'una perspectiva nacional.

Tenim una infinitat de propostes tebriques que volen
arribar al cap del carrer amb el eoneepte extremadament
complex de nació: des de les idees de Marx i Engels arran
de la qüestió irlandesa, que els fa dir allb de «Un poble que
n'oprimeix un altre no es pot aJliberar a el! mateix» fins a
algunes de les idees que expressa el mateix Rib6 en el 11i
bre citat fa un moment: (d'universalisme de que parla el
marxisme no vol dir tothom igual, en el sentit de perdre la
seva identitat, sinó aportar les identitats en aquest enri
quiment col.lectiu». I encara cal citar Stalin, a qui Lenin,
encarrega un article sobre aquest tema I'any 1912. O el
mateix Lenin, a qui I'exemple de Polbnia el fa reflexionar
sobre la qüesti6 nacional i el fa polemitzar amb Rosa Lu
xemburg, la qual creia que s'havia de sacrificar els interes
sos nacionals a la lJuita de classes, i recordeu que ja Marx
i Engels havien deixat escrit en el capital primer del Mani
test del Partir Comunista que ((La histbria de tata la Socie
tat fins ara és la histbria de lIuita de classe». Otto Bauer
també hi havia dit la seva quan explicava que el caracter
nacional no sortia del no res, sin6 que era «el resultat
d'una historia, d'un dialeg fet en comú, entre els homes
d'una societat i la natura, en lIuita per la subsistencia,

Per una dialéctica
del nacionalisme

Els (/1650'S no han tel res m~s que interpretar el món de
maneres diferents; ara es eracta de canviar-Io.

KARL MARX._ Tesi sobre Feuerbach
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Per una nació solidaria

FRANCE5C PANÉ
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Es facil entendre que els pobles Iliures i democratics
han de ser solidaris amb la l1uita per la IIibertat deIs pobles
que viuen dictadures, o colonitzacions, o ocupacions. Qui
més, qui menys, se sent sentimentalment obligat amb la
lIuita del Front Polisario, del Sandinisme o de I'OAP deis
combatents palestinians. Des de Catalunya, els ciutadans
progressistes vivim les situacions d'opressió nacional com
si es tractés de la nostra propia historia recent o actual.
Tanmateix, la practica solidaria deis catalans amb el com
promís de j'al1iberament de les terres germanes de Valen
cia, el Rosselló i les lUes, cada cop és més feble. Com és
més feble el nostre compromis amb els gallees í amb els
bascos, redu"it a I'atenció, més o menys habitual, deis es
deveniments que allí ocorren.

Més ene;:a de les grans lIuites deis pobles i de les na
eions históriques, Catalunya té -irresolt encara, després
de quaranta lIargs anys- el problema de les dues comuni
ta15 de cultura i parla distinta, convivint en una mar a vol
tes calma, a voltes onejant.

La Constituci6 Espanyola no ha donat la solució que
mereixem. I I'Estatut de Catalunya no ha pogut resoldre,
ni de molt, I'ambició legítima del nostre poble a decidir la
seva sobirania. Pero, certament, ni el Govern de I'Estat ni
el Govern de la Generalitat, amb les seves polítiques, no
han incidit, en el més mínim, en la resaludó de les dificul
tats que mantenen les dues cultures existents a Catalu
nya. Per a alguns, la cosa es redueix a un problema lin
gíiístic, per a altres la integració ja és un fet inqüestiona
ble. Per a pocs -pocs malgrat tot- la dificultat més gran
de la Catalunya actual són els problemes de solidaritat en
tre els seus habítants.

No és solidaria una política autonomica que no millo
ra, substancialment, les condicions de vida en els barris
periférics de les grans ciutats, condicions imprescindibles
perqué els seus habitants sentin la dignitat propia com la
dignitat mateixa del país on treballen i estímen. No és una
política solidaria la que no proposa solucions reals, efica
ces i valentes, per frenar I'atur laboral, sobretot, a favor
deIs més humils per raons de cultura, d'integraci6 social o
de manca d'oportunitats de reciclatge d'habilitats ¡ conei
xements laborals. I no és una política solidaria aquella que
no afronta de cara el problema lingüistic. Ni s6n, val a dir
ha, actituds solidaries aquelles que, per una banda o altra,
sacralitzen I'impossible bilingüisme, contemplen impassi
bies la insalubritat deis nostres barris amb majoría de per
sones vingudes d'altres indrets de la geografia peninsular
o pregonen una Catalunya lHure sense atenci6 efectiva a
les diferencies que, ara com ara, perviuen en el país.

Pero la solidaritat nacional interna no s'aeaba aquí.
Només cal repassar I'estat de les comarques per entendre
que ens queda un lIarg camí cap a la redistribució de la ri
quesa interior, de les possibilitats sanitaries, d'ensenya
ment, de comunicacions, d'industrialització, de repobla
ció humana ...

També I'alliberament nacional exigeix la practica re
volucionaria -ingrata, certament- de la solidaritat amb
els propis conciutadans, menys heroica peró més neces-
saria i eficae;:. .

NOVALLEIDA

Aquest concepte que fou bandera de revolucions
-singularment de la soviética - i Que gaudí d'un fondo
predicament a tombants de segle en tota Europa, és avui,
poc més que un element de retórica parlamentaria, un
mot d'ús obligat en el discurs de les ~squerres, perqué, en
tant que concepte moral, ha perdut I'energia, el tremp, la
torca que significa la seva aplicació real.

o La solidaritat, afixada a I'alliberament nacional, és, tal
vegada, la concepció més controvertida del terme, la ~e

mes dura controversia i, alhora, la que mes esfore;: exigelx
en la seva concreció, en la seva aplicació.

Si algun concepte d'etica ha caigu! er: desgracia dar
rerament, 8quest és el de la «solidaritat». Es ciar que ¡'am
plitud de la seva significaci6 eos o.bligaria a múltiples defi
niciaos que abrar;:arien particutars més o menys amplis
tíos a universals que ratllarien la utopía més estricta. La
solidaritat, per exemple, comenC;a entre individus d'una
mateixa familia, d'una camunitat sentimental o ideologica
o estética, passa per ser un vincle entre tots els que inte
gren una camunitat nacional Que els uneix i els enforteix,
passa per I'ajuda que els humans donen als elements que
compasen la seva geografia natural -flora, fauna i ter
ra - ¡acaba essent un comprornís moral d'ajuda mútua
entre eomunitats nacionals, races o estaments internacio
nals.
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reformar-lo ¡ defensa, tíns i rot, la necessitat d'adequar laConstitució a un futur Estat federal.
Afirmar avui que una nació té el dret de governar-sesense tutel.les ni vigilancies superiors obliga. perO. a compromisos més seriosos i ¡mmediats. Catalunya esta 50tmesa a pressions internacionals d'estrategia militar, politica i econcuñica que condicionen la lIibertat actual i futurade les seves decisions. La memoria recent conserva, perexemple, el rebuig majoritari del poble cata la a la permanencia dins el pacte atlantic. Com, quan, i on pensen canalitzar els partits potitics, aquesta demanda popular?L'organitzaci6 interna d'una nació, que gaudeixi deles eines necessaries i propies per governar-se, estableixles bases per a aconseguir un model de societat. Laprimera inc6gnita que cal desvetnar des de les diferentsideologies és, sense hipocrites posicions cor'!iunturals, eltipus de societat que es proposa. La definició, per exempIe, d'un model participatiu i igualitari ha d'acompanyarse de mesures concretes que granteixin de manera perma·nent la participació i control popular de les institucions.Perque no n'hi ha prou de conquerir instrumentsd'autogovern per garantir les transformacions socials i laindependencia de les resolucions. Hom pot utilitzaraquestes eines per congelar la democratització i estimularI'autocracia. Hom pot usar aquo~t~ 'l1itjans de colonitzarsecretament un país. Hom pot encarar·los a augmentarI'ordre de desigualtats.

Tal vegada els partits donin per fetes i assumides lesdefinicions que han de bastir el debat sobre I'autogovernde Catalunya i l'organitzaci6 de l'Estat. 1, víctimes de lespresses electorals, renuncfin a estimular una reflexi6col.tectiva i permanent més enlla de la propia militancia.Resulta, pero. difícil de concebre Que defensin tactiques i mesures eficients per a la situació actual si perdende vista el projecte mareo
La discussió que ara se'ns proposa corre el perill deser flor d'un dia, de gratar només la superficie de la pell.Llavors, el contingut del missatge s'extravia i es condueixla voluntat deis individus mitjanlfant l'atractiu de la consigna irreflexiva o la por. Ila nació esdevé un camp erm,sense cap mena de canvi.

ARTICLE5 DE FE5TA

Prrncep de Viana, 28 . T 24 57 57

~C._d:(/J1IÓ.~H~.f'I/IfIrL·,'__..._ _ !t-.,dri< ¡»ó/tsf/ftlÍJJMiln
í dtJ rotH'tpIt~51»H!J t11tPlJ..~",.__,*,¡,,_c~

ltUttisdt/ljJSJiW.

Autogovern aCatalunya

ENTREEEDATMn'JA1":4
1ELS TEilfPS MODERiVS

Les torces politiques de distints signes han escollit elmomen! present per impulsar un debat social sobre I'aprofondiment de I'autogovern de Catalunya. Les propostessemblen formalment diferents, des de la dreta tradicionalque va complida amb I'actual Estatut, encara que en de·nuncfi els retalls d'aplicaci6. tíns I'esquerra que malda per
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frastructura politico-culturallcom ara beques de creació,
suficients premis literaris. revistes, editorials, etc.).
AQuest fet ha marcat dues actituds caracteristiques: 1'05
tracisme i el desarrelament. El primer suposa una auto
marginació Que produeix la nul.la incidéncia de robra pu
blicada en el marc nacional, degut príncipalment a
l'abséncia de promoció d'autor i obra i a I'amament res
pecte deis corrents literaris més actuals. El desarrelament
ve de la necessitat de formar pan del gran col.lectiu d'es
criptors i suposa el fet d'haver de sotmetre's a les exigén
cies editoríals i de mercat per tal de poder afavorir la difu
sió de I'obra i assegurar-se algun benefici economic.

En tercer lIoc, I'escriptor lIeidata es veu afectat no no
més per un desarrelament fisic, sinó també literarí, per tal
com la tradició literaria en la literatura de Ponent és més
aviat esquelética. A aixo s'ha d'ategir el desinterés -o im
possibilitat- de les poques persones que estaven en con
dicions d'exercir un mestratge directe a les generacions
més joves. cosa que ha fet que aquestes hagin evolucio
nat en la més completa orfandat.

Com a últim pum, Josep Vatlverdú ha assenyalat que
al10 que caracteritza els escriptors de Ponent és un deter
minat ús de la t1engua, caracteritzat per la manipulació
constant que mena a un cen barroquisme. Es traCta d'un
tenomen l6gic en aquell autor Que comen<;a a escriure a
partir d'una realitat Que considera provinciana, cosa Que
el duu a cercar l'originalitat de la seva obra en el forca-
ment de l'expressió. .

Malgrat els inconvenients, cal fer constaJ que d'un
temps enc;:a s'ha fet palesa I'activitat d'un ampli grup de
joves creadors, caracteritzats per la seva ori9inalitat i per
una tasca cada dia més reconeguda en tot I'ambit catala
mitjanr;:ant premis, publicaci6 de lIibres, etc. Es tracta
d'una série d'escriptors prOu extensa com per poder parlar
d'un revitament de I'activitat literaria a les terres de Po
nenl. Entre els noms que poden citar-se esmentem només
les figures de Josep ColI, ja per la tercera edici6 del seu re
cull Quan Judes era fadri i sa mare festejava tEI Mall, Bar
celona, 19871; I'arbequi Vidal Vidal, guanyador I'any 1986
del premi d'assaig «Josep Vallverdú» amb el llibre Rutes
de Ponent (Edicions de n.E.t., L1eida, 1987), del qual
n'apareixera molt aviat el segon volum; la narradora Mer-
cé Canela, de Sant Guim de Freixenet, guanyadora deis
premis «Folch i Torres)). «(Critica Serra d'Go), «L'Espar
veo), «Guillem de Colonya), entre altres; Francesc Pané,
conegut sobretot per la seva obra poética, pero que ha
publicat recentment el volum de narracions E/l/avis de •
Pandara tEI Mall, Barcelona, 1987); el mequinensi Jesus
Mancada. que, a més de guanyar un parell de premis lite
raris, ha obtingut un gran éxit de critica amb El cate de la
granata lLa Magrana, Barcelona, 1985); el poeta Jordi Jo
vé. guardonat amb el (Miquel de Palol)) pel seu reculll985
(Columna, Barcelona, 1986); etc.

El ferm treban que estan duent a terme aquests es
criptors suposa indubtablement el rellan<;ament cultural
de les nostres terres i ve a enriquir de manera valuosa el
conjunt de la literatura catalana amb t'evidenciaci6 d'una
perspectiva, la ponentina. que ben pac sovint ha estat po
sada de manifest amb el talent. la voluntat i el ban ofici
que es mereix.
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Escriptors de Ponent
Sembla obvi que -dedicar-se a I'activitat d'escriure

dios d'aquests Iimits ambigus que anomenem Ponent
comporta una série de circumstftncies. característiques i
servilismes. Arribar, no obstant, a una definició rigofosa
del terme (escriptar de Ponent» i fer-ne un inventan ex
haustiu 56n activitats tan dificultases com innecessaries.
pel tet que encara en aquests moments és ben evident la
inexisténcia d'un grup d'individus que s'atribueixi el terme
o que hagi estat determinat amb ell per part de la crítica.
Es cert que existeix tal un seguit d'escriptors, com ara
Jordi Pamias, Josep Vallverdu, Guillem Viladot o Jaume
POOl, en els quals és jusI reconéixer un important arrela
ment ponenti; pero amb aquesta etiqueta també podría
parlar-se tant d'escríptors simplement nascuts a les terres
lIeidatanes (posem per cas Manuel de Pedrolol: com
d'aQuet1s Que mentenen trets titeraris especificament po
nentins; com també d'escriptors Que, tot i no ser fms
d'aQuestes terres, s'han identificat amb la seva reatitat i
construeixen la seva obra des de Ponent (tal és el cas del
poeta Pere Roviral; etc.

Malgrat la manca d;un contingut definitori útil, la
condició d'escriptor a Ponent ha estat determinada per
una séríe de Qüestions Que cal tenir presents. Potser el pri
mer i més valuós element integrador hagi estat l'omnipre
sent mala consciéncia, de Qué malhauradament pocs
s'han lliurat, del provincianisme, sens dubte heréncia deIs
corrents (<lleidatanisme» i <deridanismOl), Que s'esde"in
gueren sota el franQuisme.

En segon t10c s'ha d'esmentar la importancia que té
per a I'escriptor ponentí el fet de no tenir a I'abast una in-



TERRES OCCIDENTAL S

MONTAGUT:

cela lerra
per aQui la treballa»

El cas de Montagut ha omplert, de ¡'aoy passat enc;a.
una ¡nfioltat de planes de diaris, instancies, de recursos le
gals... L'apinió pública ha estat, en part a favor deIs apar
cers, ¡en part -com en tates les coses del món- a favor
d'Agrotleida 0, simplement, g/ha abstingut d'opinar. La
veritat és que qualsevol cas conflictiu sempre suscita la in
diferencia d'un sector. les ¡res contra la eonflictivitat d'un
ahre sector i, sovint minoritariament, la solidaritat d'un
tercer grup de ciutadans.

Pe! que fa a Montagut, el que més manca és, precisa
ment, informacjó. Informació de te15, hist6ria, confirma
ció de dades que s'han esgrimir i que, en general, no han
pas estar conegudes per l'opini6 pública.

El PSUC, per ser solidari amb la lIuita deis aparcers,
reprodueix I'historial de les terres objete de ¡¡tigi, a partir
de documents fets públics per la Unió de Pagesos. Potser
aixi contribuirem a I'esctariment d'aspectes que s6n es·
sencials en la comprensi6 del dret que assisteix als page·
sos de Montagut.

1958:
Es declaren d'interes públic les terres regables pel ca

nal de Catalunya-Arag6 que s'ha creat recentment. Les de
Montagut, en la seva majoria, són susceptibles de ser re·
gades amb poques transformacions. Encara s6n propietat
de la Canongia. El Concili Vatica 11 demana que l'Església
es desprengui de les terres de la seva propietat en favor
deIs qui les cultiven.

1968:
El 30 de juliol s'estén I'acta d'expropiació de les ter-

res.
Un sector eclesiastic encapcalat pel bisbe Aurelio del

Pino s'oposa a la dita expropiac16 a pesar de la demanda
del Concilio Alguns aparcers compren terres al Capitol, no
subjectes a expropiaci6 perqué no eren regades pel canal
de Catalunya·Arag6 sin6 per la sequia de Pinyana.

L'empresa FARCAM en compra 187 Hectaries.
El total d'extensi6 de la finca de Montagut era de

4.665 Ha. de les quals només les expropiables eren 3.880.
La Canongia substreu a I'expropiació, amb artima

nyes i confabulacions, un total de 1.680 Ha.
L'I.A. Y. O.A. -lnstitució expropiadora- el 16

d'agost (en realitat setze dies després de la declaraci6
d'expropiaciól veu com la recent creada empresa AGAO
LLEIOA compra als canonges les 1.680 Ha. no expropia
des.I.R.Y.O.A. fa silencio

1969:
I.A.Y.O.A. mura als aparcers una concessió provisio

nal prorrogable de les terres que cODreaven mentre espe·
raran la parcel.lació definitiva i la colonització de les ter
res, teoricament expropiades i en poder de l'Estat. Els
aparcers en desconeixen la venda efectiva a Agrotleida,
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S.A. en la qual hi ha capital associat de Banca Catalana, i
de Vall Companys.

1970:
El 30 de juliol es llenc;:a la proposta de permuta de ter·

res lIaurades per indrets d'erm (de propietat de l'Agrollei
da) que pertanyen a les 1.680 Ha. no expropiades.
Aquests erms estan situats a la zona que s'ha anomenat,
tradicionalment, ((el coscollanl. Sembla ser que els apar
cers (aleshores 43) no s'assabenten de la permuta ni per
part d'I.A.Y.O.A. i d'Agrolleida. Segueixen pagant a
I.A.Y.O.A. -ja no propietaria de les terres- el deure de
terratge historie establert des d'antic amb els conreadors.
Com si res no hagués canviat i com si la intenció de I'orga
nisme estatal fos de parcel.1ar ¡donar opció de venda als
pagesos. Cal recordar que les terres ja no són de
I'LA.Y.O.A. per més que, il.legalment, en cobri el terrat
ge.

Aquesta mena d'engany dura set anys i els aparcers
poden perdre efectivament el dret a opció de compra.

19n:
Agrolleida, S.A., després de 7 anys de I'oferta silen

ciada de permuta, comunica als pagesos que han de desa
1I0tjar les terres, que pertalwen a aquesta empresa.

Deis 43 aparcers, 14 accepten les indemnitzacions
d'Agrolleida i ocupen els terrenys del «coscollarn. Alg1,Jns
esdevenen treballadors d'Agrolteida.

1978:
I.R.Y.O.A. adjudica el «coscollan> als aparcers. No

tots signen el document que esmenta el mot «(permuta»
pero que no en defineix I'abast.

Comencen els judicis de desnonament contra els que
no s'avenen a signar el document de permutació de ter
res, i aquests inicien tramits legals contra I.A.Y.O.A. per
falsedat i corrupció, i en perden els plets.

Agrolteida, aquest temps havia de lliurar «el cosco
llar» en situació de reg per6 no ha acompleix. A canvi, lliu
ra tretze milions set-centes mil pessetes a I'I.R.Y.O.A.
perque les obres les faci aquest Organisme. I.A.Y.O.A.
accepta. Les obres costaran, finalment, més de 49 milions
que es carreguen en els canons de terratge que han de pa
gar els pagesos aparcers.

1986:
Agrotleida, demana al jutge -després que s'han re·

solt els contenciosos interposats pels aparcers- el desno
nament de les terres.

1987:
Els mesos de gener i febrer es produeixen les mobiJit~

zacions promogudes per la comissió de seguiment: apar·
cers, E.A.C., P.S.C., P.C.C. i P.S.U.C. i sindicats U.P.,
U.G.T. i CC.OO. i la Federació d'Associacions de Ve'ins
de Lteida. S'eviten els denonaments primers a pesar de la
presencia policial.

El mes d'abril, el jutge, per sorpresa, pren possessió
d'un bon nombre de finques amb la Uaurada i destrucció
de cultius de part d'aquestes.

EIs aparcers, a pesar de tot, segueixen treballant les
terres fins al moment presento

Ara hi ha pendent una demanda interposada pels pa·
gesos aparcers que s'acullen a la nova lIei d'arrendaments
rústics mitjanc;:ant la qual demanen l'accés a la propietat
de les terres que comeen. O'aixo en fa un any i el cas en
ca~a no s'ha vist en el tribunal competent de justicia. Men
trestant, Agrotleida ha demanat de nou el desnonament.

COMITÉ LOCAL OEL P.S.U.C. DE LLEIDA

NOVALLEIDA



A CA TAL UNYA ARA

15

P1a9a Cervantes, 6 - Teléf. 273793

LLEIDA

• FOTOCOPIES
• EDICIO D'APUNTS
• AMPLlACIONS
• REDUCCIONS
• ENQUADERNACIONS

AMB ESPIRAL PLÁSTICA
• PLASTIFICACIONS

autonOmiques perO aixO no vol dir que oblidarem el nostre
treball d'extensió i de desenvolupament d'le en les Terres
de Ueida.

No amaguem les dificultats a les quals ens afrontem
perO tenim molt ciar que la nostra pignoració és la consoli
dació i eixamplament d'IC.

En la darrera reunió de la Comissió Política d'IC a Llei
da acordarem celebrar les segones jornades d'IC a la nos
tra ciutat. El compromís de tots els seus components va
ésser la d'endegar la campanya de 50.000 ciutadans amb
Iniciativa per Catalunya (a les Terres de Lleida ens pertoca
fer·ne 1.300).

En aquestes jornades tractarem I'elaboració del pro
grama electoral específic per a la «provincia) per a res
autonOmiques del 29 de Maig, puix el programa general ja
I'hem aprovat el proppassat 12 de mar~ en les quartes ¡or·
nades d'IC per a tota Catalunya. I també ens comprome
térem de posar en marxa diterents comissions sectorials
(Sanitat, Ensenyament, Cultura, Joventut, Pau i Sofidari·
tat, etc. J. que permetran no sois el desenrotHament d'lC a
Ueida, sinó també la cimentació d'aquesta, incrementant·
se la seva credibilitat a través de propostes de política sec·
torial i de trebal! concret.

Així, dones, el PSUC, els membres que en son fede
rats en IC, hem apostat fortament per aquest projecte. Ar
ribada I'hora, sera moment de fer·ne balane;:. A través
d'aquesta tribuna m'atreveixo a convidar tots aquells que
des d'un pensament d'esquerres es volen posar al servei
de les idees transformadores i de progrés i cal que passem
a I'acdó. Fem·ho en Iniciativa per Catalunya.

ANGEL IZQUIERDO i GARCIA
President d'lniciativa par Catalunya a Ueida

~__-?,OPISTERIA
L,__..4fu;;i:JNIVERSlTARIA

AMENGOL

Iniciativa
per Catalunya

Constatem a Catalunya un espai polític abert, plural i
unitari parque hi faci foral un projecte estrategic, dinamit
zador i articulador de les esquerras. Un projecte que es fo
namanta en l'acci6 per a transformar la societat cap a un
repartiment jusI de la riquesa, assegurant un traball digne
per a tothom i el benestar social; per Uuitar contra la car
rupció i els abusos; la defensa deis drets humans i clvics;
la defensa activa de la pau i el desarmament i la solidaritat;
el desenvolupament de I'autogovern per poder exercir en
el futur el dret a l'autodeterminació. Aquests serien els
elements definitoris d'lniciativa per Catalunya com a pro
jacte estratégic de gran abast que sigui capac; d'articular
les esquerres.

Aixf dones, el PSUC, tenim el nostre propi projecte
que compartim amb I'ENE i el PCC; amb persones inde·
pendents de pensament d'esquerres de oiversos limbits i
d'entitats cíviques, culturals i socials. No és un simulacre
per a la unitat deis comunistes, encara que aquest ens pot
ajudar i ens ajuda; ni tampoc no és una sopa de lIetres en
forma coaligada. És, ni més ni menys, un gran intent per a
ter possible, en el futur, I'alternativa d'esquerres que Ca·
talunya necessita i poder disputar I'hegemonia política i
cultural al pujolisme. Es un projecte diferenciador quant a
les diverses opcions polítiques existents a casa nostra que
no s'aixopluga en el remolc socialista sinO que tracta
d'obrir-se camí, amb la seva prOpia identitat; en el Densa
ment i I'acció d'esquerres, impregnant la societat d'una
altra manera de ter polftica, una altra manera de ter cultu
ra, una altra actitud davant les institucions, una altra ma
nera de ter front a les injustícies i a la insolidaritat.

Ara bé, aquest projecte, és prou ambiciós per a poder
engrescar molta gent d'esquerres que esperen canvis im
portants en I'actual panorama polític cata la.

En primer 1I0c, cal obrir escletxes d'organirzació amb
formulacions molt obertes i flexibles per a la participaciO
social.

En segon lIac, tenim el pie reconeixement que en el
terreny polític existeixen més subjectes i voluntats políti·
ques que no pas en els partits i per tant hem de recollir to
tes aquelles manifestacions que aspirin a superar I'actual
societat i evidentment que sigui molt més que la suma
meclinica deis partits.

En tercer 1I0c, Iniciativa per Catalunya, a través de les
seves propostes generals i/o sectoriáls, té perfil propi ¡les
impulsa amb missatge en c1au positiva.

El nostre objectiu, doncs, en aquest període im
mediat, vindra marcat par la preparació de les eleccions

NOVA LLEIDA
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ELS TREBALLS DEL TREBALL

Eleccions sindicals en la Administració Pública
- Correus (Estat!.
- Administració Central (Estatl.
Els resultats han estat els següents:

EDUARD MATA i JORDI AlBENDEA
CC.OO. de L1eida

Cal sumar, a aquests resultats, i pel que fa a l'Admi·
nistració AutonOmica, 11 delegats de CC.OO., 5d'U.G.T.
i 5 de S.A.S.E·. que foren escollits I'any anterior en I'hos
pital «Amau de Vilanova».

Les eleccions, dones, del10 de desembre de 1987, in·
dependentment deis guanys de cada formació sindical,
han significat primerament, un avene;: pel reconeixement
que fa l'Administració Pública deis drets sindicals deis
seus treballadors. En segon Iloc, l'alta cota de participació
general, mostra com els funcionaris -la majoria no cor
porativitzats- han pres consciencia que s6n, com tots els
treballadors d'altres sectors no públics, trebal1adors, amb
tOt el pes de la paraula.

Si bé a I'Estat es nota la corporativització amb el
triomf de formacions sindicals grogues, més associacions
professionals que altra cosa, a Catalunya I'avene; deis sin
dicats de classe entre els funcionaris és un feto

I és un fet I'avenc de les posicions de CC.OO. que ha
resultat la Central Sindical, en termes globals, més vota
da.

D'aquí que, en el si de CC.OO. ja hi ha veus que indio
quen i assenyalen la responsabilitat que tenim afer efica¡;:
el sindicalisme de dasse entre el personal de les Adminis
traeions Públiques, a fer -a pesar deis inconvenients de
la lIei sindical, que no reconeix el pie dret a la negociació
col.lectiva, entre altres traves- que la Iluita sindical signi
fiqui, a curt termini, una millora en les condicions del tre
ball ¡ en el poder salarial deis funcionaris.

Es un repte de CC.OO. haura d'afrontar -i vol afron
tar- per demostrar quina és la seva capacitat i quina la
seva voluntat solidaria.

IAOMINISTRACIO AOMINISTRACIQ 1 CORREUSENSENVAME..r ~UTONOMlCA CENTRAL
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Semblava eSlrBny que, després de tant de temps
d'exercici de les llibertats democratiques, havent recobrat
els sindicats obrers el seu protagonisme en I'esfera del treo
ball ¡ de I'economia de l'Estat, els treballadors de I'Mea pú
blica encara no poguéssin exercir el dret a associar·se per
a la defensa deIs interessos Uurs, a escollir els seus repre
sentants sindicals ..

A Catalunya -l'Estat ha havia 1et uns dies abans
per tí g'abria la possibilitat de votar. Les organitzacions
sindicals, algunes clarament corporatives, altres de clas
se, ahres sectorials i alires nacionalistes, s'han mobilltzat
extraordinariament per aconseguir que la participació en
les eJeccions de Delegats sindicals fas, contra el que se
suposava, representativa. Es temia que els funcionaris no
respondrien a la crida sindical. 1, en canvi, la participació
ha estat una veritable lIic;:ó de voluntat: a Catalunya, al
guns sectors del funcionariat, han arribat al 70-80 % en la
participació a les urnes... i aixo que la lIei sindical per al
funcionariat és més aviat descoratjadora ¡ discriminatOria
respecte deis col.lectius altres deis trebaUadors.

Lleida ha respost majoriUlriament. En algun sector
s'ha assolit la més alta cota participativa de tot Catalunya.

Comissions Obreres, que partia en la campanya amb
reals dificultats tant per a la confecció de llistes com per
poder arribar a tots els centres de treball, ha pogut ser
present en tates les convocatories de funcionaris, excepte
en l'Ajuntament. Parlem, naturalment, del cas de L1eida,
on l'estructura organitzativa i I'afillació deis funcionaris a
CC.OO. és encara un pel feble. Tanmateix, s'han muntat
Ilistes en els següents sectors:

- Ensenyament no universitari (Generalitatl.
- Administracions autonomiques (Generalitat).
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ser I'executora, a Gaza, de la demolici6 de 1.800 vivendes
en dos mesos, de l'expropiaci6 deis terrenys i de la depor·
taci6 deis seus habitants. Els palestins saben que després
de Moshe Dayan, Ariel Sharon és el més decidit defensor
-conjuntament amb el partit ((Likud»- de la colonitzaci6
deis territoris que, segons el pla de partició, havienrde
constituir I'estat palestl. Ariel Sharon i els seus (goriLles»·
no tenien cabuda en la zona i1rab de Jerusalem.

Des de fa dos mesos, I'estat d'lsrael estil en guerra
contra una poblaci6 civil desarmada i disposada a morir en
defensa del seu dret a I'autodeterminació. I davant
d'aquest fet, cal denunciar, com s'estil ja fent arreu del
m6n. i a rinterior del mateix Israel alió que les torces
d'ocupaci6 estan fent a Palestina. Cal denunciar que Is
rael esta condemnant nens de dotze anys a catorze mesos
de presó per haver l1en~t pedres sense que no hagin pro
dUlt cap lesi6; cal dir que a Palestina es judica els seus ha
bitants en base a «proves secretes» que namés s6n cone
gudes pel jutge i I'acusador, fent aixf, impossible, el dret
de defensa; cal denunciar que a Cisjor.ditnia i Gaza s'aplica
la pena de deportaci6 per infraccions que no arriben a la
categoria de delicte i que els deportats s6n expropiats de
lIurs possessians i lIurs cases s6n enderrocades; cal de·
nunciar que en les casernes on se celebren els t<judicis»)
sumaríssims es tortura de forma sistemiltica. I cal denun
ciar, sobretot, que aquesta situaci6 continuaril, malgrat la
lIuita a mort deis palestins, tins que la comunitat interna
cional no intervingui activament impedint que l'ajut incon
dicional deis EE.UU, segueixi garantint la polftica annexio
nista d'lsrael.

EL POBLE PALESTI HA DE REBRE LA NOSTRA
SOUDARITATI

Avgda. Blondel, 35 (Edifici AISSI
Tel. 26 36 66

VIATGES

~S8N8--DE1tIlISME'-SOCIAl....=
cc.oo.

HOSTAL - BAR - RESTAURANT
carrer Magl Morera, 15 - tel. (973) 150250

ARBECA . LES GARRIGUES (Uelda)
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Amb una precisió gairebé matematica, com si d'un
genocidi controlat es tractés, els morts palestins, cauen
diariament sota les bales de I'exercit d'ocupaci6 israelia
des que va comen¡;ar la revolta palestina als terrltorls ocu
pats de Cisjordtmia ¡ Gaza. Cada día en moren dos, j a
dies, més.

Bales contra pedres. úniques armes de qué disposen
els palestins. El David contra el GoHath -símil que tant
agrada d'evocar a Israel per il.lustrar la seva «precaria si·
tuad6» front al m6n arab hostil- es mostra ara en la seva
justa proporció.

Els mitjans de comunicaci6, malgrat els impediments
que els ha posa! Israel en la seva labor informativa, han
ensenyat al m6n sencer la repressió indiscriminada,
brutal, desproporcionada tot descobrint el veritable carilc·
ter de les forces d'ocupació sionistes i la violació f1agrant
deis més elementals drets humans palestins.

Israel, segur del poder dissuassori del seu exércit al
qual els EE.UU. proveeixen amb el més sofisticat arsenal
béUic, no esperava aquest esclat nacionalista perqué con·
fiava que la política de fets cosumats es consolidaria en
els territoris ocupats fins a l'annexi6 definitiva. De fet, la
treva que s'ha viscut en els darrers anys en que l'OAP
semblava submergida en un impas, a causa de la passivi
tat internacional, i a la insolidaritat deis pa'isos del seu en
torn, podia avalar aquesta contianca d'lsrael.

Quins han estat, doncs, els detonants de la revolta
palestina? Molts factors han influ'it: vint anys d'ocupaci6,
la impotencia deis joves el futur deis quals es limita a ser la
mil d'obra bara1a de I'estat d'lsrael, el fet de comprovar,
ditlriament, I'increment de les colOnies jueves en els terri
toris ocupats, etc. Tots aquests factors han influ·it. PerO
m'atreviria a dir que el desencadenant tou la prepotent de·
cisió del General Ariel Sharon, responsable deis atacs a
Sabra i Chatila, de traslladar la seva residencia a la zoña
tlrab de Jerusalem en una manifestació més de la voluntat
sionista de no retornar els territoris de Gaza i Cisjordilnia.

Els palestins tenien moit present la tristament famosa
t<unitat 101)) que, comandada per Sharon, I'any 1967 va

Gaza i Cisiordania



seva terra. Ja se sap més que de sobres, quin és el fusti
gament constant de la c(contra» i el desconcert social que
aixo és capa~ d'originar si segueix l'ajuda als contrarevo
lucionaris per part deis Estats Units d'America.

Les persones progressites de les terres de L1eida han
de demostrar-se a elles mateixes, i han de demostrar a
I'opinió pública, allo que significa i a qué compromet la
solidaritat" Seria bo que no es Iimitessin a aportar un sol
granet de sorra, sinó que s'animessin a participar en els
projectes d'aquest Comité.

es del tot obvi que el poble de Nicaragua agraeix, ca
da dia, amb la seva l1uita difícil. el nostre recolzament i el
de tots aquells paIsos que es comprometen solidariament,
amb la seva causa.

Donem les referéncies de la seu del Comité i deis nú
meros deis comptes corrents, a fi que les persones que
vulguin ajudar, d'una manera o altra, sapiguin on adrecar
se o on adrecar la seva aportació:

• Seu del Comite de Solidaritat:
Estudi General de L1eida. C/. Bisbe Messeguer, s/n.
Despatx 2-13. Telf.: 26 43 76, ext. 416
L1eida.
• Compte Corrent núm.: 1087-21 de I'oficina 100 de
la (cCaixa de Barcelona)) - LLEIDA.
• Compte Corrent núm.: 110197-96 de I'oficina 004
de la Pla~a de la Sal de la ccCaixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis) - LLEIDA.
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Quan tal el món és pendent de.l'inici d'una nova'tan
da de converses i negbciacions entre el Govern de Nicara
gua i la «COntra», un comité de solidaritat amb aquesta
nació centramericana comenca, a L1eida, una campanya
humanitaria.

El Comité és integral per individualitats, persones
que se senten IIigades amb la Iluita del poble nicaragüenc
per solidarit8t, que ja han promocionat diversos actes en
les terres lIeidatanes a favor de ['ajuda als habitants del
pais on el Sandinisme ha fet possible I'alliberament deIs
homes j de les dones. Ara, els que forme m el Comité, te·
nim la voluntat d'eixamplar·to. de far·la més arralat en la
societat Ileidatana. Per aquest motiu estem tem erides al
suport a diversos cot.lectius de la ciutat: Associacions de
Vei'ns, grups culturals, grups de cristians i partits i sindi
cats d'esquerra.

La campanya ara endegada pretén -de recollir ali
ments basics per a la població nicaragüenca: lIet en pols,
arros, lIegums... aliments que es conserven bé durant dies
i que suporten els lIargs trajectes. També es vol recollir di
ners que seran lIiurats al Consolat de Nicaragua amb seu a
Barcelona, un cop la campanya hagi acabat.

El dia quatre de mar~ passat, tingué 1I0c a l'Estudi Ge
neral de L1eida, un acte de presentació d'aquesta iniciati
va. I durant aquest mes i el d'abril se'n faran d'altres a di·
versos barris de la ciutat.

La necessitat de donar supon i recolzament a la lIuita
del poble de Nicaragua cal que sigui estesa a tot l'Estat Es
panyol, als pa"isos d'Europa i, en la mesura que sigui pos
sible, a tot el món on existeix una consciencia certa que el
Sandinisme és la llibertat de la gent del país centramerica
ara tan amena~atper la guerra i la miseria.

Aquesta vegada, la iniciativa sorgeix de L1eida i cal
que la resposta sigui majoritaria a fi que els nicaragüencs
puguin seguir treballant per treure del caos econ6mic la

Anton; Cobero i Negre
Joon Arnedo ¡Rejas

NICARAGUA:
Solidarilal encara



L 'ESTAT DEL 'ESTAT

El culte al monetarisme

RAMON MORELL ROSELL

19

DR. COMBELLE5. 39. T. 27 35 41. LLEIDA

NOTA: Una vegada escrites aquestes ratlles s'ha fet pú·
blic I'informe del «Fondo Monetario Internacional» sobre
l'economia espanyola, en el qué es recomana el canvi de
control de la inflaci6 a través de'la política monetaria.

Es tacil constatar com, en aquests moments, no es
parla tant de la repercussi6 en els costos productius d'un
augment salarial, sinó del perill d'aquest últim sobre el
trencament de 1'~ullibrí monetarí i, per tant, sobre la
inflaci6. No és d'estranyar, doncs, que en aquestes condi
cions les Centrals Sindicals s'oposin a la política economi·
ca oficial i, fins i tot, es desgastin inútilment en la conse·
cuci6 d'un pacte social que sembla molt més condicionat
per la incidencia de la massa salarial sobre la quantitat de
diner que no sobre els costos de producci6, la qual cosa
significa que sota I'enfrontament entre la CEOE ¡ els Sindi
cats, hi ha la necessitat prioritaria del Govarn de mantenir
taxes d'increment salarials que no trenquin la seva política
monetaria. O'aquí a manipular, des del poder, l'acci6 sin
dical hi ha, només, un paSo

El que succeeix, pero, és que en el creixement de
I'oferta monetaria hi ha altres variables de tant o més pes
que el salaris. L'increment net de divises, l'evoluci6 del
credit i, sobretot, el financament del déficit públic, incidei·
xen de forma molt més notable en els actius liquids totals.
Estem assistint, doncs, a una progressiva reducci6 del sa
lari real a costa de mantenir creixements més accelerats
de les altres variables esmentades que conformen l'oferta
monetaria.

Seria convenient que I'analisi económica estigués per
sobre de I'analisi comptable. El Ministeri d'Hisenda no pot
ésser un conjunt de comptables amb manegots. Cal rei·
vindicar una alteració de les prioritats económiques del
Govern, car mantenir, per damunt de tot, el control de la
inflaci6, via oferta del diner, suposa un endarreriment en
el procés de les conquestes socials i una separaci6, cada
cop més acusada, de tes diferéncies entre rendes.

Es podr~ estar d'acord o no amb la política economi·
ca del Govern socialista, es podra defensar, amb més o
menys encert, la impossibilitat de seguir ahres camins que
no siguin els de la praxi deis nostres governants, es podra,
fins i tot, recolzar I'augment de la dependencia de la nos
tra economia respecte deis centres de poder internacio
nals que fa practicament inviable de separar-se d'uns ca
mins classics que no siguin els d'un cast ah de servitud.
Pero si que des d'una posici6 d'esquerres cal fer un seri6s
debat sobre la validesa o no -després de cinc anys i mig
de govern - de seguir tan preocupats per l'equilibri manetan com a mecanisme -dissuasiu- del control de preus.
Es a dir, els socialistes creuen que I'oferta mor:etaria (la
quantitat total de diner existentl és l'element que cal regu·
lar per tal de controlar la inflació.

Podríem parlar, així, de preocupacions, excessiva
ment comptables, deis nostres governants economics. Si
fa ja més de 50 anys Keynes va trencar amb la idea del
pressupost equilibrat, a nivel! d'ingressos i despeses ordi·
naries, seria convenient t'aparici6, en aquests moments,
d'un element similar que manifestés que un control indi
recte deIs preus a través de mantenir l'equitibri monetari
és quelcom que pot frenar un programa de desenvolupa
ment i millores socials, la qual cosa suposa no estar en
contra d'una Huita contra I'increment de preus, sinó en
contra de la utilització única i e,,:c!usiva de la quantitat de
diner per tal de con trotar la inflació.
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