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ITALIA

de les forces polítiques Fraga parla a "Le Monde"
Ja és decidit: les eleccions es
faran a Itàlia el 20 i 21 de
juny vinent, un any abans de
la data fixada per la Constitució. Per primera vegada des
del 7 de maig de 1972, es votarà per renovar la composició
del Parlament. A l'illa de Sicília es votarà al mateix temps
per unes noves autoritats regionals i, a nombroses províncies i ciutats com Roma, Gènova i Bari. per nous governs
locals i Ajuntaments.
L'última vegada que hi va haver
eleccions a Itàlia va ser el vuit de
juny del 1975. però no s'hi renovava el Parlament, sinó les autoritats
regionals i locals. Els comunistes i
socialistes van passar a dominar
en cinc de les vint regions que formen Itàlia: Umbria, Emília-Romanya, Toscana, Ligúria i Piemont.
La regió del Laci ha passat a l'esquerra més recentment, i èl total
ha pujat a sis. Ligúria i Piemont.
junt amb Lombardia, formen el
triangle industrial", on es -concentra el gruix de la indústria i les finances del país.
CIUTATS GOVERNADES
PER L'ESQUERRA
A més, en regions on ha continuat la coalició de centre-esquerra
(demòcrata-cristians,
socialistes i
republicans) t algunes ciutats capitals com Milà, Venècia i Nàpols,
són governades per l'esquerra. El
juny els votants seran pels voltants
de quaranta-un milions i per prirner cop votaran els ciutadans de
divuit anys per renovar la Cambra
de Diputats. Per als senadors es
mantindrà l'edat anterior de vint1-cinc anys, perquè no hi haurà
temps d'aplicar la nova llei electoral que rebaixa l'edat a vint-i-un
anys.
Si les eleccions de juny de l'any
Passat van ser un cataclisme inesperat. que va, rebaixar els vots obtinguts per la Democràcia-Cristiana al 35,5 per cent i va augmentar
els del Partit. Comunista al 32 per
cent,; aquesta vegada el nou daltabaix ja és previst per a mòlts observadors.

Les previsions indiquen una polarització de forces més accentuada
que no fins ara. En aquest panorama
preelectoral es poden distinguir dos
grans agrupaments pol'tics: d'una
banda, la Democràcia
Cristiana
(amb 267 diputats i 136, senadors) i
de l'altra als partits comúniste (179
i 74) i Socialista (61-i 33). Després
hi ha la resta dels partits representats al Parlament: el MSI-DN (Movimiento Sociale Italiano-Destra Nazionale. que va sorgir de la unió entre neofeixistes i monàrquics) amb
56 diputats i 26 senadors, i els partits "laics": Liberal (20 i 8). Republicà (15 i 5), i Social-Demócrates
(2§ i 11).

CONDICIONS CRITIQUES
PER A L A DC
El problema, ara, per als partits
és de no perdre força sinó concentrar-la. La Democràcia Cristiana,
partit catòlic de masses que governa
el país des de fa trenta anys, és la
que està en condicions més crítiques.
La DC ha sofert una constant erosió provocada per la seva mateixa
estructura interior, en la qual coexisteixen nombrosos corrents que
van des de l'extrema dreta, prop
del feixisme i aliada a la Màfia, fins
a l'esquerra socialitzant.
A una DC que va a les eleccions
amb un rostre pansit, s'hi oposen els
comunistes en aliança no proclamada però tàcita amb els socialistes.
Fins fa pocs mesos, la sola idea d'un
Govern d'esquerra era considerada
una fantasia política. Avui és quasi
un lloc comú. El PCI, el partit que
més va guanyar a les eleccions del
juny passat, explota a fons les cir-^
cunmstàncies. La seva línia del
"compromís històric" amb la DC, és,
per a algun® observadors, un pla
diabòlic per a fer que la Democràcia
Cristiana es pengi amb la seva mateixa corda si rebutja qualsevol
acord àmb els comunistes, homes, de
"les mans netes", que volen el progrés del país. Pera d'altres, les victòries comunistes són expresió de la
"ràbia" ...de sectors cada vegada
més amples de la petita burgesia sota- el cop delg augments de preu i
de l'atur. També seria un estímul a

l'augment de vots de la classe mitjana als comunistes, el desenllaç
de la guerra del Vietnam i el fet que
"els rojos van entrar a Saigon i no
van matar ningú".
4
SOCIALISTES, TERCER
P A R T I T DEL P A I S
El paper dels socialistes en aquest
quadre polític ha crescut en importància. Són el tercer partit del país.
són els que més presssió han fet per
les eleccions anticipades. En això tenen un objectiu comparable amb el
de Mitterrand a França: desenvolupar una aliança de govern amb els
comunistes a base de prendre'ls vots.
El panorama electoral es fa més senzill amb la seva polarització. Fora
de l'esquema DC - PC - PSI. es
mouen els neo-feixistes amb la perspectiva de prendre alguns vots per
la dreta a la DC i als liberals. Els
liberals republicans i social-demòcrates, tenen por de perdre vots i estan fent alguns acords per presentar-se tots tres junts enun front laic.
Dels tres, solament els republicans
amb Ugo La Malfa, expert en economia. tenen possibilitats de guanyar
posicions, segons els observadors. En
el camp de l'ultraesquerra, no representada al Parlament, sembla que
aquest any anirà a eleccions amb un
front electoral. Si això es produeix,
serà per als comunistes, una brossa
a l'ull, tenient en compte que l'any
passat els grups de l'ultraesquerra
van assolir un total d'un milió de
vots, si bé endebades.
Per últim, hi ha els feministes, un
moviment que en els darrers mesos
ha crescut de forma al·luvional, per
mor del descontent de les dones que
treballen i estudien i que volen anar
al Parlaïnent a imposar la legalització de l'avortament i la igualtat de
salaris, entre altres coses. Els nombrosos grups que organitzen les femiinstes en tot el país. encara discuteixen como participaran a les
eleccions. L a línia, del "Partit Feminista" sembla que ha quedat en
segon pla. S'ha imposat ia línia de
cridar a votar el partit que més plagui, sempre que sigui d'esquerra.
A L Í C I A FAJARDO

PORTUGAL, CAP AL FUTUR ( 1 )

Socialistes: governar només ells
de vot donaren una victòria al Par- Comunista, que -cada dia insisteix
tit Socialista, que l'impedirà go- a empènyer una mica més el país
vernar sol, per manca de prou es- vers l'abisme? —deia abans de les
cons en una Cambra de Diputats eleccions l'òrgan oficial del Partit
trossejada. D'això fa més d'una Socialista. Els portuguesos que vosetmana, i els socialistes insistei- len la pau i l'estabilitat no es deixen en la seva teei: o governem xaran impressionar pel Partit Cosols, o passarem a l'oposició, però munista, sinó que votaran pel Parno ens aliarem ni amb les dretes tit Socialista Portuguès per damunt
ni amb l'esquerra representada pel de tota ideologia, perquè aquesta
Partit Comunista.
no fe una hora d'ideologies sinó
No calia, però, que les enquestes d'opcions concretes i serioses perDels catorze partits que forma- d'opinió preelectoral romanguessin toca nts al futur del país."
ven el ventall de tendències sorgi- secretes, si no era per a evitar llur
I, quan a la dreta, tot referintdes a la llum del sol en la nit me- incidència en el vot, car els par- se al Partit Popular Democràtic,
nys fosca de la història moderna tits que preveien de bell antivi el "els membres del PPD se serveide Portugal (Grandola, vila more- desenllaç, han estat desenvolupant xen dç mitjans i de procediments
na/terra da fraternidade/o povo e les campanyes de cara a deixar ben que els són molt pròxims, d'acord
quiem mas ordena), quatre comp- planer l'accés al poder en el eas amb aquells que l'Assemblea Nataven amb possibilitats suficients d'una victòria socialista.
cional de Marcelo Caetano predide triomf: la dreta (anomenada
cava a la PIDE com a terapèutica
Mentre els comunistes, en veurà
centre-dreta) dels P P D (Partit Poper a aplicar i per a castrar le»
que Mario Soares i els seus seguipular Democràtic) i CDS (Centre
realitzacions de l'esquerra portudors no podrien governar sols, preDemocràtic i Social) i l'esquerra
guesa. No és debades que alguns
sentaven que l'única opció possible
(afegiu-hi els que volgueu) dels
dels actuals líders del Partit Poper
als
socialistes
era
governar
pSP
(Partit Socialista) i PCP
pular Democràtic de Sa Carneiro
amb 1'"altre" gran partit d'esque(Partit Comunista).
s'asseguessin abans del 25 d'abril en
rra, si hom no volia caure en l'òraquella cambra. De qualsevulla mabita dretana, els dretans CDS i P P D
nera, ei poble portugus no se n'assafeien saber que s'avindrien a goVICTORIA SOCIALISTA
benta ara, perquè ja hosap de fa
vernar e « eí marc d'una eoalició
temps, quina é§ la mena de demosempre que en quedés exclòs el
Els vots hi feren cap en allau, Partit Comunista, perquè el consi- cràcia que li esperara si un partit
car s'observà un baixissim nombre deraven antidemocràtic. I els vots que s'autoanomena "Popular" i
d'abstencions, a desgrat de l'asso- han donat un cert avenç a les dre- "Democràtic" algun dia comptés
lellada jornada, que constituïa un tes e nrelàció a les darreres elec- amb la hipòtesi de governar a Portugal. bé tot sol o bé acompanyat
'"Put perfecte per tal que là pla- cions.
Amb
aquesta
empenta,
nificació capitalista del, lleure de doncs, els socialistes s'ho poden pels altres partits que també proven, mitjançant les sigles de Dur»
les masses posés a la carretera els pensar.
noms respectiu», qualsevol mena
utilitaris de les middle dass urbaR es portugueses, tan subdesenvolud'aproximació a les connotacions
democràtiques t populars".
pades com es vulgui, però tanmaEI. N O SOCIALISTA
teix motoritzades.
Els qui això digueren, barrant
Però el vot hi fou.
tota mena de camí a là possíbOltBt
, I les eleccions donaren la mà*iCom podria el major partit d'un Govern de coalició, obtingueJ^ria relativa al Partit Socialista portuguès, en l'exercici de les res- ren el triomf electoral de la maPortuguès, tot propòrciònat-li una- ponsabilitats de governant, accep- joria relativa. Qwè farà, el Partit
™ è r i a també relativa.
tar de eol·locar-ie en nna relació de Socialista?
™a més d'una setmana que els dependència, ni qoe simi parcial,
Portugueses, bo í exercint llur dret de te nrttida « m a m a * del Partit
ALBERT A B R I L
Ja fa més d'una setmana que,
en aquest 25 -d'abril els portuguesos exerciren llur rovellat
dret de vot per tal d'omplenar
els dos-cents seixanta-tres escons de la cambra legislativa
que segons les previsions legals,
des del mateix moment en què
restà oberta la jornada electoral, hom anomenà l'Assemblea
de la República.
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Defineix l'oposició com a polítics frustrats
El vice-president del govern
espanyol, Manuel Fraga Iribarne, ocupava ahir les dues primeres planes del suplement
mensual "Europa" que publiquen el mateix dia " L e Monde"
de París, "La Stampa" de Torino. "The Times" de Londres
i "Die W e l t " de Frankfurt.
"Fraga, responsable de les llibertats públiques a Espanya és
l'home fort del govern de Madrid. Es tracta d'un intel·lectual
liberal a qui agrada molt el poder. Els seus adversaris diuen
que
dominador i sense pietat,
però per als seus partidaris és
un home capaç de conduir a Espanya pel difícil camí que porta l ' a u t è n t i c a democràcia",
aquesta és la llarga descripció
que de la personalitat del ministre feia ahir " L e Monde".

En Fraga comença Tesponent per
la negativa: " N o volem riscos", "no
volem revolució", "no volem precipitació", "tenim a la nostra dreta
gent que preferirien no fer res. i
una oposició que ens diu que anem
massa a poc a poc, però j o crec en
la política del centre". Tot explicant aquesta política, que els mat e i x o s mitj ans oficials francesos
Consideren com un reformisme del
franquisme més que com una autèntica política de centre tal com es
practica als països europeus. Fraga
Iribarne fa un balanç del passat
dient que s'ha aconseguit de revisar el Codi Penal i de modificar la
llei antiterrorista. A més, aviat s'aprovarà el projecte que permet les
associacions polítiques, les reunions
públiques i la llibertat d'expressió.
Així es crearan les condicions per
al referèndum d'octubre i les eleccions legislatives. De tota manera,
a una pregunta del periodista David
Spanier, el ministre de la Governació es veu obligat a precisar que hi
haurà "tres grups d'individus que
uo seran tolerats. Són els moviments que preconitzen Ja violència"
—i aquí aprofita el Fraga pèr dir
que està combatent l'ETA amb bon
èxit— "eis grups que fonamenten
llur programa en el separatisme"
—4 aquí aprofita per dir que l'autonomia regional és diferent del separatisme—, i finalment "prohibició
de tot partit comunista perquè és
essencialment totalitari".
Fraga encara concedeix un altre
paràgraf als comunistes i els tracta literalment de "totalitaris, antidemocràtics, maquiavèlics, i beneficiaris dnn ajut fOraai". No hi k
hagut encara cap reacció oficial dels
dirigents del Partit Comunista que
encara Testen a París en resposta a
aquest atac. Peró un periodista de
"Le Monde" ens deia ahir que en
una festa de la joventut celebrada
el dia de pasqua, un dirigent comunista havia dit que des de fa més
de quinze anys el PCE no rep absolutament cap subvenció econòmica de Moscou.

QUELCOM A
A REBRE

DONAR

I

MOLT

Sigui com sigui, Fraga diu que en
aquesta primera fase de reformes
els comunistes no seran reconeguts
però que després la situació pot canviar. En parlar de primera fase es
refereix a un any i mig des de la
mort de Franco. Aleshores s'acomplirà, segsn Fraga, la integració a
Europa, "a la qual —diu— tenim
quelcom a donar i molt a rebre'n".
El periodista que l'entrevista li
pregunta finalment per les detencions, els presos polítics, i els morts.
Fraga considera els esdeveniments
de Vitòria com un "accident seriós"
degut als atacs amb barres de ferro
dels manifestants en contra de la
policia. Quant a la detenció de Camacho, diu que "s'havia dedicat a
fer provocació o agitació", però es
mostra especialment dur contra els
grups polítics de la Coordinación
Democràtica: "Es tracta d'un grup
de polítics frustrats que somien conquerir ©i poder i desseguida". I afegeix: "però no l'assoliran".
L'entrevista de Fraga ja ha començat a fer soroll. Hem tingut ocasió de pulsar els ambients oficials i
de l'oposició francesos. Als primers
els agrada la seguretat i fermesa de
Fraga, encara que no es priven de
dir que el ministre Areilza ofereix
més garanties democràtiques í preferirien que fos aquest el dirigent i
home fort de la línia reformista d «
govern espanyol.
L'oposició francesa va parlar ahir
per mitjà d'un socialista declarant
que els atacs de Fraga contra la
Coordinación Democràtica no són
polítics sinó personals i mancats de
sentit democràtic.
ELS FUGITIUS DE

SEGÒVIA

A part de l'entrevista, Fraga ha
estat darrerartient en contacte amb
el ministre de l'Interior francès
Poniatowski, per solucionar el problema dels quatre escapats de la
presó de Segòvia, que la policia
francesa va retenir dissabte i díi>menge i que ahir desterrà. Els quatre que van arribar ahir a l'IB* de
Yeu junt amb la noia basca de vxnti-dos anys que formava part del <50mando d'ajuda als evadits de la presó de Segòvia, no van poder estar
ahir a Paríg en una conferència organitzada per l'ETA. Però es dïgriS
que el govern francès els tindrà reclosos a 1111a fins que no M hagi
un altre paíe earopeu —exclòs Espanya— que els aculli. A no ésser
que, com han dit alguns delg pocs
habitants de lllla, alguna nit MOUsegueixin escapar-se". En efecte, es
difícil de vigilar pam a pam els
trenta-sis quilòmetres de coste s d'aquesta illa Atlàntica.
ERNEST

Per a un poble
que sap beure..
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Un autèntic cava.
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