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Llibertat Caries Castellanos 
Caries Castellanos i Llorenc va ser detingut 

per la Guardia Civil a la Universitat Autónoma 
de Barcelona el dia 3 de maig d'aquest any. Es en-
ginyer industrial, professor de l'EUTI (UAB), 
coautor del diccionari cátala-francés, francés-
cátala de l'Encicíopédia Catalana i dirigent his
torie independentista que, després de ser mal-
tractat i torturat a l'empara de la llei Antiterroris
ta, fou empresonat sense cap prova acusatoria 
per voluntat expressa del jutge Carlos Buerén. 

L'aplicació de la llei Antiterrorista té una 
intenció clarament repressiva i indiscriminada 
en contra de les opcions polítiques que qüestio-
nen el marc polític i social ara vigent, a mes d'una 
voluntat d'intoxicar i atemorir l'opinió pública 
del país. Aquesta legislado vulnera, així mateix, 
els mateixos principis que l'Estat espanyol ha 
subscrit en la Declaració de drets humans de 
l'ONU. 

Malgrat les accions repressives, el Govem 
central no ha aconseguit, amb la seva estrategia 
de criminalitzar l'independentisme, d'aíllar-lo 
socialment tal co és el seu objectiu. Ben al 
contrari. Son molts els actes de suport i moltes 
les mostres de solidaritat a Caries Castellanos: El 
Col.legi d'Advocats de Barcelona, nombroses 
organitzacions polítiques catalanes i de fora del 
nostre país, gran quantitat d'ajuntaments, cora 
ara els dArbúcies, St. Pere de Ribes, Calella de 
la Costa, Castellar del Valles, Sta. Coloma de 
Gramenet, Ripollet, Mollet, Cerdanyola, 
l'Hospiíalet de Llobregat, Vic, entre molts 

d'altres. 

Per acabar, només cal recordar que Caries 
Castellanos porta mes de set mesos empresonat 
per un Estat que es passeja arreu d'Europa amb 
l'etiquetade "democrátic" mentre es va carregant 
a l'esquena sacs com el de l'OTAN, cas "Nani", 
Amedo, etc. Un estat "democrátic" que no dubta 
a introduir les forces de seguretat dins la Univer
sitat Autónoma i agafar un professor per ser inde
pendentista (recordem l'article 8 de la Constitu-
ció espanyoía: "Las Fuerzas Armadas, constitui
das por el Ejército de Tierra, la Armada i el 
Ejército del Aire, tienen como misión garantizar 
la soberanía e independencia de España, defen
der su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional". 



Els dinosauris i 
No és fácil sentir-se partícep d'un projecte polític 

que té com a única déria l'explotació de les xifres 
macroeconómiques. Es un baluart útil per a politiquets 
sense imaginació, pero quan les estadístiques comen-
cen a allunyar-se de la realitat pot ser extremadament 
perillos. Per aixó, quan algún de nosaltres demana la 
paraula per explicar que dissenteix, els savis de la 
calculadora el miren de reüll i comencen a rebufar. 
Amb por que em pugui caure alguna integral peí cap, 
pero, intentaré parlar del 14-D. 

Durant uns quants anys fonamentals per assentar-se 
en el poder, el PSOE va teñir el suport incondicional de 
la UGT. La central, signava pactes socials, convenis 
ridículs, participava en la política de reconversió in
dustrial i, en definitiva, feia i desfeia al seu gust, 
obtenint com a compensació una importantíssima 
suma de diners que tots nosaltres gratávem de les 
nostres butxaques. En un moment donat, pero, la 
central sindical comenca a mirar amb recel els movi-
ments polítics del partit, que li demana que participi a 
toe de pito en una política descaradament liberal. El 
senyor Redondo es preocupa i adverteix al PSOE: 
dimiteixi del seu escó a Madrid i, advertencia mes 
seriosa, es nega a assistir com a delegat a l'últim 
congrés socialista. Mica en mica, l'habitual "quién se 
mueva no sale en la foto" es gira contra el PSOE i 
Redondo comenca a depurar la UGT. Com a venjanca 
el president González nomena un rera l'altre ministres 
procedents d'UGT en un intent de forcar la sortida de 
Redondo: és ja una batalla oberta. 

Per la seva part, CC.OO. havia volgut sempre 
mobilitzar els treballadors contra la política económica 
del PSOE. I veu en la crisi PSOE-UGT una escletxa de 
Uum. Decideix acostar-se estratégicament a la UGT 
parlant-li d'unitat i de solidaritat de classe. En aquest 
panorama, el PSOE forca el fracás de les meses de 
concertació social i el termómetre ha continuat pujant. 

Hi ha dos factors fonamentals que duen al 14-D: el 
PEJ i l'estat de cabreig generalitzat. El "Plan de Empleo 
Juvenil" és un desastre legal que, amagant-se sota el 
llencol de l'ocnpació juvenil, facilita má d'obra barata 
ais empresaris que, en el moment mes dolc deis seus 
beneficis económics, rebran una fortíssima injecció de 
diners procedent de la butxaca deis contribuents. A 
mes, institucionalitza la discriminació sindical, serveix 
en safata la manipulació estadística i, entre d'altres 
perlesmés.proposaveladamenteldesmantellamentde 
1TNEM. Es unaproposta inacceptable per ais sindicats. 
Les reaccions son immediates: CC.OO. convida la 

la reencarnado 
central socialista a convocar una aturada general, UGT 
acusa el PSOE de traíció, el PSOE tres quarts del 
mateix i, finalment, el PCE la caga una vegada mes 
dient no sé qué. El segon factor, pero, que no cal 
explicar massa, ha estat el mes decisiu i el mes difícil 
de manipular a través de la TV. 

El 14-D servirá, sembla, per ferveure ais politiquets 
que els ciutadans som pacients pero no idiotes. I 
curiosament, aquesta demostració procedirá de la 
convocatoria deis sindicats que, tradicionalment, han 
tingut una importancia mínima en el funcionament de 
l'Estat. 

Modigliani, un economista italiá, va dir que els 
sindicats s'assemblaven ais dinosauris. Algún observa
dor polític ja fa conya sobre els animalots aquests i la 
reencarnació. 

Sadurní Martí 

Alliberament nacional 
i alliberament social 
És cosa vista que, en aquest nostre país, qualsevulla 

manifestació independentista és sempre envestida i 
agredida pels agents del sistema establert. Uns agents 
que arriben d'arreu i que, indubtablement, compten 
amb tots els medis possibles per a realitzar el seu 
treball. Una de les seves primeres consignes és enfortir 
la idea tan irrissória d'associar el fenomen independen
tista amb l'expansió del terror i la por de les armes i, per 
tant, d'afavorir la idea que l'independentisme és un 
fenomen perillosíssim respecte l'avenc de la democra
cia. —Quina democracia?— em pregunto. —Per 
ventura, no será l'espanyola?, la democracia tan "ben 
farcida" per l'Estat espanyol imperialista i tan aplaudi
da per les postures provincianes o catalunyeses que es 
realitzen des de la "comunitat autonómica de Catalun
ya"?—. Quin tip de riure!... Aquests agents no practi
quen altra cosa que el terrorisme blanc, aixó és, el 
terrorisme d'Estat. Aquest terrorisme que comet infi-
nits delictes deis quals, curiosament, els mitjans de 
comunicació no en donen mai noticia. 

D'ací la persistencia de la nostra lluita per a 
l'alliberament nacional i, alhora, social per bé que 
configuren un projecte comú d'emancipació del poblé 
treballador cátala. 

Roger Costa-Pau 



Universitat i reconstrucció nacional 
Una de les comedies americanes mes interessants deis 

últims temps, titulada horriblement en espanyol Desmadre 
a la americana, es centra en la vida d'un club deis pitjors 
estudiants duna universitat. Al final de la pel.lícula, unes 
rápides escenes presenten qué arribaran a ser en el futur els 
protagonistes, i és de remarcar que el personatge interpretat 
admirablement per John Belushi, que era el mes entrama-
liat, ronyós, barroer i repetidor de cursos, acaba essent 
senador i casat amb una de les noies maques. 

Les aparences mai no enganyen: només cal saber-Íes 
interpretar. Seria un entreteniment ben profitós mirar 
d'endevinar el futur d'estudiants a partir del seu comporta-
ment a la universitat. Fixant-nos-hí bé descobrirem la 
persona amb iniciativa, amb capacitat crítica, capac. de 
replantejar-se i ferreplantejar ais altres la visió de la realitat 
que ens vingui donada, davant de la que es limita a recopilar 
informació peí que pugui servir, incapac. de qüestionar-se 
res del que li baixa de dalt; distingirem el que intenta fer 
alguna cosa nova en la seva vida (per difícil que li ho posin) 
del que passa per les aules i pels llibres com a trámits per 
buscar feina; separarem els que están afeiíats a les rutines 
intel.lectuals i moráis deis que son atents ais nous signes 
deis temps a venir. 

Probablement el carácter d'una persona és influi't d'una 

manera decisiva per l'ensenyament primari i secundan, i els 
seus hábits d'estudi, d'aprofitament del temps, les seves 
ambicions i els seus projectes de futur arrelen en una etapa 
que acaba en l'adolescéncia. Pero el temps d'universitat és 
el temps de consolidado deis comportaments i el temps en 
que es forgen els ideáis que determinaran tota la vida adulta. 
Malgrat els innombrables defectes que ni puguem trobar, i 
malgrat que teñir títols no és garantía de res, hem de ser 
conscients que la nostra universitat, la universitat catalana, 
és per on passen la majoria deis futurs dirigents (deixem de 
banda ara els privilegiáis que estudien a l'estranger), empre
sarial, polítics, intel.lectuals, etc. i que és aquí on han 
d'adquirir els coneixements, els hábits de treball i les idees 
motrius que informaran la vida de la nostra col.lectivitat en 
el futur próxim. 

Els que creiem que la nostra plena realització com a 
poblé i dones com a persones passa per un projecte 
d'alliberament nacional som conscients del paper clau que 
ha de jugar-hi la universitat (no la universitat com a suma 
d'uns programes d'assignatures a assimilar per fer curricu
lum, sino la Universitat en majúscula, com a lloc transmis-
sor i generador de coneixements), d'on indefectiblement 
han de sortir els responsables de conduir aquest país per 
camins de llibertat i cultura. Si no, deixarem el nostre futur 
en mans deis imitadors del malaguanyat Belushi. 

Secció: Historia d'O 

El cómic en cátala sota mínims 
Recentment ha tingut lloc a Girona 

l'exposició "Barcelona en el cómic", 
organitzada peí Saló Internacional del 
Cómic de Barcelona i la Fundació 
Caixa de Barcelona. Dins aquesta 
exposició han tingut cabuda autors 
d'aquí i de fora, des de principi de segle 
fins ais nostres dies... Pero el mes 
significatiu és que constitueix una 
mostra representativa del que stia fet, 
s'está fént i, malgrat tot, es fará en 
cómic a l"Estat espanyol i mes concre-
tament a Barcelona. I dic malgrat tot 
per una rao molt senzilla. Tot i que 
Barcelona és actualment el centre 
neurálgic quant a autors i publicacions 
en cómic de l"Estat espanyol, resulta 
que el que fa predominantment és 
cómic en castellá. El cómic catalano-
parlant és una mera anécdota. 

Quan pensem en cómic en llengua 
catalana, quins noms ens sonen? Ca-
vall Fort (que encara es manté per la 
via de les subscripcions), Tretze-
vents, Patufet (revistes fracassades 
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"Els drets humans", un recull d'autors 
d'aquí i de fora editat en cátala. 

comercialment); les aventures de Tin
tín, Astérix o Charlie Brown, l'Eric 
Castel; les aventures d'en Massagran o 
d'en Fullaraca —ostres!, aquests son 
d'aquí—, les cases sota la sorra o sota 
la térra; alguna historieta a l'Avui, al 
Diari de Barcelona o a El Temps; 
l'avortat intent de Cul de Sac de fer una 
revista satírica per a adults o la reapa-

rició de El Drall, i poca cosa mes, a 
part de la pubücació de diverses histo
ries locáis, la mes recent de les quals és 
la de Palafrugell. A tot aixó, hem 
d'afegir que lliivern passat van aparéi-
xer els primers álbums de Mortadelo i 
Filemó i Zipi i Zape en cátala. En 
definitiva, cómic infantil i juvenil. 

El cómic per a adults, pero, que és 
el que es fa en castellá, l'encap^alen 
revistes com Cairo, Cimoc, El 
Víbora o El Jueves o editorials com 
Norma o Complot, entre altres, que 
difonen el treball d'autors valencians, 
catalans i mallorquins, alguns d'ells de 
renom internacional. Entre els mes co-
neguts hi ha Mariscal, Daniel Torres, 
Miquel Beltran, Sentó, Max, Roger, 
Montesol, Nazario, Tha, T.P. Bigart, 
Gallardo i Pere Joan. I segur que ens en 
deixem. Tenint en compte que a Cata
lunya hi ha editorials prou consoüia-
des amb capacitat de disposar d'autors 
de prou prestigi, jo em pregunto: no 
podrien tots plegats fer un pensament? 

Tónia 



Qué és L'AEIU? 
L'AEIU és una organització universitaria. La 

universitat no ha de ser, pero, un clos tancat. 
Com a independentistes hem de potenciar en tot 
moment la máxima interrelació entre la univer
sitat i el conjunt de la societat catalana i cal 
oferir propostes a les seves necessitats. Tampoc 
no ens situem al marge de la institució univer
sitaria, sino que treballem perqué acabi assu-
mint el model que defensem: 

— Una universitat catalana en llengua i 
continguts, excloent qualsevol tipus 
d'espanyolització. 

—Oberta i participativa, rebutjant els nume
ras clausus o qualsevol altra práctica restrictiva 
que limiti l'accés a la universitat i potenciant la 
gestió conjunta deis afers per al conjunt 
d'estudiants, personal docent i PAS, evitant el 
burocratisme. 

— Atenta ais problemes del país. 

L'AEIU és una organització independentista 
perqué considera fonamental d'avancar en el 
procés d'alliberament de la nostra nació. Com 
a universitaris creiem que cal combatre enérgi-
cament les agressions que rebem contra la 
nostra identitat: 

— L'intent de reduir la nostra llengua i la 
nostra cultura a un nivell residual i folklóric 
rnitjancant un seguit de practiques discrimina^ 
tóries (bilingüisme, diglóssia...). 

— La manca d'órgans d'autogovern polític. 

— L'esquarterament de la nostra térra en 
provineies, regions i departaments. 

—La submissió militar, judicial i económica 
a estats aliens. 

— Crítica, cercant sempre la investigació. — La destrucció deis recursos naturals i del 
medi ambient. 

— Amb qualitat, comptant amb els mitjans 
necessaris per oferir un alt nivell —L'empresonament deis patrio tes catalans 
d'ensenyament i recerca. peí sol fet de defensar la nostra sobirania. 
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AEIU, Ap. Correus, n° 629. Girona 
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