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DISCURS D'ARIAS

Quatre punts concreten el programa

Les Corts constaran de dues cambres: Congrés i Senat
El president Arias Navarro
pronuncia ahir, a les 21.80, una
al·locució a través de la Televisió Espanyola i la Ràdio Nacional d'Espanya, en la qual anuncià la celebració d'un referèndum sobre la reforma constitucional i la convocatòria, d'eleccions generals
Arias lliura, personalment el
text de ,ix seva declaració als
directors cels diaris de Madrid,
a les agències d'informació i als
corresponsals d'agències estrangeres. Amb aquest motiu, els
convidà a un dinar a la presidència del govern, al qual
també assisliïen el ministre d'informació i turisme Martín Gamero, i alt» funcionaris d'aquest
departament i de la presidència
del Govern, en total eren trenta-dues p«r?c.nes.
El text extractat del discurs
del president Arias és el següent:
No pretenc pas irgnorar que l'anunci de la meva comparescència davant les càmares de lia T V ha estat
acollida amb molt d'interès i expectació. I no peiquè espereu de mi
ur. gran discurs polític, molt abundós de novetats sorprenents, sinó per
« u è existeix un estat generalitzat
d'ansietat que està reclamant que
s'aclareixi el cerfusionisme promogut i inflat per persones interessades.
L A GUIA DE FRANCISCO FRANCO
Í í a n passat tres mesos des del 28
gener darrer data en la qual
vaig exposar crvant les Corts les
línies bàsiques dci programa del govern. S'havia clos. amb gran sentiment de la nació, una llarga etapa
històrica, que amb l'esforç i el sacrifici de tots i sota el guiament expert i segur dtr Francisco Franco,
havia donat líurn i consolidat una
Espanyà radicalment diferent.
La legimitat d'origen i la form a monàrquica de l'Estat, així com
l'encarnació de la monarquia en la
persona de don Joan Carles I, constitueixen el nucli vital i el punt de
partida d'aqufcsta nova etapa de la
vida nacional. Résten fora del nostre univers polític qualsevulla idea
revolucionària c> ruptura i qualsevulla petició <J obertura d'un perío»
é e constituent.
Com tothom sap, la reforma política té un doble abast i s mstrumenta amb un doble procediment:
Quan es tracti de l'aprovació de
textos que impliquin alguna modificació de les institucions representatives regulades per les noves lleis fonamentals, s'acudirà a referèndum
de la nació. No es recorrerà
-™A a" la consulta popular per a la rectificació
d'aquelles normes de menys importància que afecten al desenvolupament de les llibertats reconegudes en
«1 nostre ordenament constitucional i
flue necessiten un tractament d'acord
amb les exigències d'un poble que
comença a caminar vers una plenitud democràtica.

ris, els que atemptin contra la unitat
de la pàtria i els que admetin o preconitzin la violència.
Pel segon projecte de llei, es procura la adequada regulació dels
drets de reunió i manifestació reconeguts en les nostres lleis fonamentals.
I ei tercer, que ve a complementar
els dos suara esmentas, significa
una profunda revisió del Còdig Penal en aquells articles que fan referència als delictes de reunió, manifestació il·lícita i propaganda il·legal. Per tal de garantir i protegir el
dret al treball, es qualifica de delictiva l'obstrucció o l'impediment intencionats.
CONGRES I SENAT
Volem que les Corts espanyoles,
òrgan superior de participació del
poble en la tasca de l'Estat, responguin plenament a les necessitats actuals. Així doncs, i com ja vaig tenir ocasió d'anticipar, anem a constituir les cambres colegisladores.
Les Corts espanyoles estaran compostes per dues cambres: el Congrés
i el Senat. La cambra baixa estarà
constituïda pels representants de la
família, elegits per sufragi universal, igual, directe i secret. Cada província comptarà amb un nombre de
diputats, incrementat amb un nombre adicional que sigui proporcional
al seu cens de població. El Senat,
a més de les seves pròpies competències, hereda la funció del Consejo Nacional. Estarà integrat pels
membres permanents, els designats
pel rei per a cada legislatura, i els
elegits per les altres vies previstes
per les lleis. S'arbitrarà el procediment adequat que reguli les relacions entre els dos cossos legisladors.
També es preveu la creació d'un
tribunal de garanties constitucionals, com una sala del Tribunal Suprem, i. en lògica conseqüència de
la reforma, serà canviada la composició del Consell del Regne.
Una nova llei electoral tancarà
aquest cicle legislatiu de reforma
política en els seus aspectes més
transcendents. A més de les seves
finalitats més específiques, tindrà
la virtualitat. absolutament convenient en aquests temps, d'assenyalar-nos indubtablement quins grups
polítics compten amb una veritable
força i quins, en canvi, no són més
que unes pretensioses sigles destinades al ridícul i a l'oblit.
Em cal afegir unes paraules s o b »
el món sindical i el fenomen regional. En ambdós casos el govern s'ha
proposat respectar les diferents iniciatives. _En el seu afany d'autentiC it a t, espera que l'organització sin<üCal, després de consultar àmpliament la base, li proporcioni els criteris oportuns. Desitja també que li
formulin les propostes adients les
comissions creades per a estudiar la
problemàtica de les províncies de
Guipúscua, Biscaia, les Illes Canàries i la regió catalana, així com les
altres comissions que es formin més
endavant per d'altres províncies.

L A REFORMA JA H A COMENÇAT

ELS PROJECTES A B A N S
DEL 15 DE M A I G

Ara i aquí vull fer constar que la
reforma ja ha començat. I no solament amb la preparació dels treballs
preliminars, molt avançats ja en
aquests moments, sinó també amb la
redacció de projectes i amb l'aprovació d'algunes disposicions. En
aquest ordre de coses, una de les primeres mesures del govern, traduïda
per les Corts en un text legal, fou
la d'introduir en la llei del règim
local una modificació que, inspirada
en pincipis democràtics, permet_ d'escürçar eís terminis de renovació dels
ajuntaments i les diputacions. De la
mateixa manera, fou revisada la normativa legal de la prevenció del terrorisme en el sentit d'encomanar als
jutges naturals el judici de les conductes delictives en aquesta matèria
i de precisar amb cura escrupulosa
ler garan.ies penals i procesals.
t a poc. el govern ha enviat a les
Corts tres projectes de 1 ïei d'innegable importància Considero l e la
tnàxima trascendència el que defineix el camp i les regles del joc polític, és a dir, el que regula el dret
"d'associació política. La delimitació
postiva està determinada pel respecte a l'ordenament constitucional i als
principis inspiradors de la declaració
dels drets humans. Resten, per tant,
«sclosos de la legalitat política els
q » e cerqui» ANS ÍHM totaüta-

Amb el desig que els nostres propòsits quedin clars avui, davant vostre, vull anticipar-vos el calendari
de la reforma, tant en la configuració del seu marc, com en allò que es
refereix a la participació dels ciutadans. Així, doncs, us anuncio:
Primer: Abans del pròxim 15 de
maig, estaran enterament elaborats
tots els projectes de llei sobre la reforma política que he esmentat, llevat del pertocant % la llei electoral,
que serà enviat a les Corts abans
del 15 de juliol.
Segon: El govern reconeix i valora la ingent tasca que pesa sobre
les Corts.
Confia tanmateix que aquestes
hagin acabat els seus treballs amb
temps suficient perquè el Rei, si ho
creu convenient, pugui sotmetre a
referèndum al mes d'octubre la reforma parlamentària, i les modificacions aue afecten les nostres Lleis
Fonamentals.
Tercer: La convocatòria de les
eleccions generals
parlamentàries
abans de finalitzar d'any actual i la
seva celebració els primers mesos
del 1977.
Quart: La renovació de les corporacions municipals i provincials mitjançant el corresponent proeès electoral, q u « sincronitza amb el ja es-
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mentat per a la elecció dels senadors
i diputats, de manera que no es produeixin interferències. Per tot això,
resulta inevitablement utòpic i inadmisiblement audaç qualsevol tipus
d'intent de ruptura.
NO ENS E N G A N Y A R A N
No caurem en la ingenuïtat de
construir un sistema de llibertats
amb la col·laboració d'aquells que la
neguen, la menyspreen i cerquen la
seva destrucció. No permetrem que
ens enganyin les seves manifestacions, ni que ens desorientin els seus
pactes o aliances ocasionals.
Els cinquanta milions d'hores de
treball que s'nan perdut en dos mesos per causa de les vagues constitueixen un gravíssim atemptat a l'economia nacional, un inqualificable
menyspreu, de les justes aspiracions
del treballador, una vergonyosa traició al nostre poble. Tots els conflictes poden tenir solució si hi ha bona
voluntat per a resoldre's. El Govern
insistirà sempre en la necessitat d'esgotar totes les possibilitats de diàleg i conciliació. S'ha d'evitar les
penoses situacions de què són sempre les primeres víctimes els treballadors fortament pressionats pels
qui, com està plenament comprovat,
cobren grans quantitats per portarl9s a la pobresa i la desesperació.
Reafirmo una vegada més la nostra determinació de reformar substancialment el sistema tributari.
ORDRE I P A U
Volem mantenir, a tota costa, l'ordre
i la pau, sense dimitir ni una mica
de l'exercici de l'autoritat; volem actualitzar les lleis i institucions perquè responguin a les exigències dels
temps. Volem l'efectiva participació
del poble en les tasques de govern.
Volem el ple reconeixement de les llibertats polítiques, sense altres exclusions que la d'aquells qui pretenen la conquesta del poder per tal
d'imposar la tirania. Volem potenciar
la personalitat de les regions per a
un millor enriquiment de la unitat
de la pàtria. Volem que el nostre
sindicalisme respongui en les seves
estructures a les inquietuds del món
del treball. Volem comprometre'ns
en una política social de gran abast
i posar el major interès en la plena
ocupació, la Seguretat Social, l'habitatge i l'educació. Volem una societat més justa, amb equitat en la
participació de la riquesa nacional i
en el repartiment de les cargues comunes. Volem una Espanya en pau,
unida i pròspera, alegre i segura dels
seus destins sola la Monarquia encamada pel rei don Joan Carles L

J . Andr eu Abeüo (Wiïfc "Sap novetat p r
al poble català"
EI senyor Arias Navarro ha fet « i
discurs que evidentment podia fer.
D'una primera lectura, e n dedueixo
que no representa una novetat per al
poble català. Per a mi, el més important és quan diu ''per a nosaltres, únicament el poble eom a protagonista del seu destí és l'intèrpret
de la seva pròpia voluntat", si
aquesta afirmació es converteix en
el dret positiu del país, crec que trobaria la coincidència de tots els catalans.

Francesc de B. Aragay (ÜOC): "tjuasi acusa
el poble de manca de paciència"
Decepcionant. i més enllà del que
ja esperàvem. I això és molt greu
políticament. El senyor Arias quasi acusa el poble i els polítics democràtics de manca de paciència;
quan el que s'ha valorat ha estat
justament la maduresa del poble
en les presents circumstàncies de
tensió sòcio-econòmica i política.
El discurs se cenyeix premeditadament a una línia reformista, condemnant repetidament tot rupturisme i volent basar el futur en
una pretesa i indiscutible legalitat.
Penso que mentre no hi hagi un
sincer i autèntic retorn de la sobilada per l'equip demòcrata-cristià
lada per l'equip demòcrata-cristià
de l'estat espanyol, no sortirem de
l'impàs polític que arrossega el sòcio-econòmic. Pot semblar positiu

Agustí de Semir
(A. de C.): "Sorprèn
la democràcia
sense poble'
És soprenent que qualsevol eamí
per a la democràcia es pretengui fer
sense la presència activa, inicial del
poble, sense reconèixer-li de manera immediata l'exercici ple de la sobirania i sense substituir per aquest
concepte el vigent de "sobirania de
l'estat". Per tant, globalment, considero que no obre cap nou finestral
a l'opcsició, per moderada que sigui,
si aquesta està arrelada a la idea de
la sobirania popular. En resum, ni
amnistia, ni sobirania del poble, ni
reconeixement del pluralisme nacional en l'àmbit de l'estat espanyol.
Crec, com a independent, que no es
pot intentar construir la democràcia
més tímida solament "assistits pel
suport i l'acompanyament del nostre poble",

el pas adues cambres, fet però partint de les deixalles actuals. Podria
ser un pas el tribunal de garanties
constitucionals (de quina constitució?). Però amb una llei electoral
sense definir, amb una reforma fiscal amb prou feines al·ludida i amb
un referèndum a posteriori per a
confirmar el que hagin deixat surar els cedassos de l'actua oligarquia, no penso que es pugui donar
l'adequada resposta política a les
presents i greus
circumstàncies.
Tampoc en la qüestió "regional" hi
ha cap resposta política de la necessària alçada davant d'un poble
que clama al carrer per l'Estatut
i d'uns polítics de l'altura que comporta ei darrer comunicat conjunt
del president Terradelles i el Consell de Forces Polítiques.

Joan Armet (PSAN): "El problema de fons
continua sense resoldre's"
En primer lloc no hí cap sorpresa.
Cal reconèeixer que Arias continua
coherent amb els seus postulats coneguts. Es especialment desagradable al discurs els atacs ferotges que
fa a l'oposició democràtica, no crec
que actituds d'aquest tipus reforcin
el reformisme, ans al contrari. L'oposició està demostrant un grau de responsabilitat molt gran i és rebutjada.
Les reformes concretes que anuncia no poden donar solució als problemes existents. Si està tant segur
de l'adhesió del poble al sistema,
,,per què rebutja un període constituent?. El problema de fons continua sense resoldre's: tornar la sobi-

rania al poble. Es el poble el que *
través de la lliure expressió de la
seva voluntat dirà democràticament
ai cal rebutjar a algú i quins límits
creu legítims en el problema de les
autonomies o de la llibertat sindical,
per exemple. Arias ha parlat contra
la ruptura, però no li ha arrabassat
la seva raó política. Democràcia per
a tots, amnistia per a tots, poder polític immediat per a les-nacions i les
regions que així ho reclamin. No
atendre urgentment aquestes exigències democràtiques és tal com diu en
el seu discurs, "tan sols es reforma
el que es vol conservar". I això Ja
sabem tots el que és.

Josep Benet (A. de G.): "Inútilment agressiu"
Crec que és un discurs inútilment
agressiu contra una oposició democràtica que fins ara ha demostrat
una moderació
i una
maduresa
exemplars.
No és així com s'invita el poble a

Josep Fargas (SOC): "Haurem de seguir lluitant"
El senyor Arias ha estat coherent
f m b la línia reformista anunciada
pel Govern i, com molt bé ha dit,
"només es reforma el que es desitja
conservar". La diferència entre ell i
nosaltres és que ell voldria conservar
el sindicat en els seus pressupostos
bàsics de control dels treballadors i
nosaltres no. No creiem que de l'actual OS en pugui sortir res que representi la voluntat dels treballadors.
En parlar de les vagues que dar-

Cal asessaltar l'anunci d?un pamÉSS*
Tribunal de Garanties Confrtítueft*
mals que serviria per a la ilttt»
quil·lítat dels ciutadans que
vegades s'han sentit maltractats
interpretacions
absurdes d'algTOte
funcionaris, i l'anunci d'un possitífe
referèndum abans de f i d'any 1
d'unes eleccions democràtiques pess
a primers de l'any 1977, que espero
que seran amb dret de vot a partí»
dels 18 anys i amb totes les garanties d'un país democràtic.

rerament han fet els treballadors, ha
oblidat que són l'expressió dels treballadors i la seva reacció davant
les situacions injustes en què viuen.
Moltes vegades hem sentit les promeses que avui ha repetit que aquest
país seria el regnat de la justícia i la
democràcia; sincerament ens costa
ereure ja que això serà així a través
seu.
No hem trobat una afirmació clara
que la soberania seria retornada als
seus propietaris: el poble; què hi hauria realment llibertat d'expressió,
reunió i associació per a tot i per
a tots, i això és previ a qualsevol
altre plantejament.

Joaquim Molins: (C. C.):
:»Ï
«I
'Per fi, calendari'
Al costat d'afirmacions que entera
poc elares i que no comparteixo, particularment les que es refereixen al
judici que emet sobre determinades
forces polítiques que actuen a l'estat
espanyol, entenc que existeixen dos
p>unts que poden ésser positius: 1. Per
fi es determina un calendari clar per
a la reforma, cosa que fa més creïbles sens dubte els propòsits de canvi democràtic. 2. L'anunci d'un referèndum per a l'aprovació d'un canvi a les lleis fonamentals, i particularment la constitució de dues cambres, una de les quals serà elegida
per sufragi universal, igual, secret i
directe.
Sobre aquest referèndum, vull reafirmar l'opinió expressada recentment pel Centp» Català,

participar en la democratització d®
l'Estat. El senyor Arias ha enterrat
les possibilitats del reformisme democràtic. No es pot organitzar democràticament l'Estat sense comptar amb els demòcrates. Ara, per
anar cap a la democratizació només
resta oberta la via que ofereix l'oposició organitzada. Dissortadament,
costarà molt arribar a un règim democràtic.

J . I. Urenda (CSC):
it
El darrer president
del franquisme"
En línies generals, sense entra»
ara en l'anàlisi detallada que cal
fer, hom pot dir que Arias no arriba a connectar, un cop més, amb
les reals aspiracions democràtiques
que, per tots els mitjans pacífils a
llur abast, han estat expressant tots
els pobles d'Espanya. És curiós el
earàcter plebiscitari que el president atribueix a algunes expressions
populars (les que es refereixen a la
pretesa adhesió a formes perietitades d'exercir el poder) i els qualificatius que en canvi dedica a bor»a
part de les lluites democràtiques.
Refusar l'obertura d'tm procés
constituent, que no figura a l'univers polític del president, però gi «ft
canvi al de les més importants forces democràtiques, fa pensar que «fl.
president eludeix el mitjà idoni de
conèixer realment la voluntat popular a què apel·la, mitjà que ens lliuraria a tots de l'obligada relació a
les manifestacions com a mitjà de
detectar i expressar la voluntat popular.
Pel que fa a punts concrets, no M
ha sorpresa. Però es troba a ma»car algun signe de voluntat nego*
ciadora amb les forces rtemoerètiques com a resposta al procés de cohesió creixent que aquestes
assoftn.4

