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COMENTARI SOBRE LA DECLARACIÓ DEL CONSELL EXECUTIU DEL F.1I.C. 

La declaració feta pel Consell Executiu del Front. Nacional do Catalunya en cl n212 dol 
seu Butlletí d'Informació, continua essent vàlida. En ella era plantejada la problemjl 
tiea de l'oposició en relació a la lluita contra el rògim i la corresponent a la prono_ 
ció de les esquerres. Con es do rigor en una formació nacionalista, la lluita antifran 
quista i la promoció de les esquerres són contemplades des de l'angle de les reivindi
cacions nacionals que" els confereixen vigor i validesa. 

Tant la lluita contra el rògim, con la promoció de les esquerres,entonem que 
han'do,ser servides per una ferma voluntat de diàleg entre totes les forces interessa
des, i por,la,generalització del diàleg con idea reotora del procés. En la.declaració 
de referència i pel que respecta la lluita contra el franquisme, indicaven el-que al ' 
nostre entendre havia do caracteritzar l'organisme que 1'assumís amh caràcter nacional: 
una acció vigorosa en pro de la mobilització de l'opinió pública por un estat do dret. 
Si la fórmula "el caní de la unitat passa per l'acció" simplifica un context complex,no 
ós menys cort que té oi valor d'indicar un caní exigit per la circumstància i que per 
aquest camí podem anar collint ..resultats positius que probablement faran llun sobre les 
actituds ..nós convenients i nós positives on relació als futurs plantcjanents de la lluí 
ta nacional de Catalunya per la seva llibertat i per una correcta integració de la so
cietat catalana fonanentada sobro un "status" que respongui a los exigències vigents. 
Ens reforin a una dinànica socialista. 

II 
L'organisme que al .nostre entendre hauria d'assumir la lluita, -on la declaració esnen 
tada es definia con un organisme col·legiat al que entenien donar la najor rcprcsentati_ 
vitat possible i, pel nateix fet, la najor autoritat- potenciant l'os possibilitats,que 
daria caracteritzat tant por la seva ànplia representativatat con per la seva vduntat 
de mobilització cívica del país català. Això vol dir que la seva activitat on la fase 
immediata queda definida en forma gairebé específica per un programa d'acció i por la 
seva voluntat i la seva capacitat de dur-lo a terme; 

La seva representativitat, por-altra part, el fa especialment apte per al dià 
leg amb les forces espanyoles d'oposició, de cara a la coordinació d'accions conjuntes, 
en primer terme, i als' plantejaments d'estructura política do l'Estat espanyol'dinsdun 
rògim popular i representatiu, definit, con ja queda dit, per un estat de dret, que com 
a minin _h_a_̂do_ cgnporĵ ar-j3--̂  restabliment do !_'autonomia de' Catalunya. La característica 
nacional d'aquest organisme li permet assumir com a tal aquest diàleg amb les forces c£ 
panyoles d'oposició, anb independència do los afinitats dols grups que el formón. 

Uns objectius genèrics com són l'exigència d'un estat de dret que presideixi 
les relacions socials, les llibertats socials admeses arreu del món, i la llibertat 
dels hornos i dels pobles, constitueixen unes bases mínimes sobre les quals, essent des
comptat l'acord, descansa el prograna d'acció contra tot allò que los nega? contra cl 
franquisno en primer i principal terne. Insistiren encara quo aquests objectius han 
d'ésser servits per una real voluntat de diàleg i per la seva generalització. Insisti
rem encara que cal fer un esforç de situar-se dins de la realitat actual a tots els 
efectes i que cal admetre les seves exigències si no ons volen perdre en una vaga rotò_ 
rica, oposicionista, que, per cert, no ens treurà de la boca el gust anarg de la resigna 
ció a un estat de coses quo no pot admotro un treballador, ni un poble. 
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I S R A E L A l'hora d'escriure aquestes ratlles, i a jutjar per les votacions efec
tuades a l'Assemblea General do la ONU, sonbla que les propostes decla -
rant Israel agressor, no prosperaran. Tanmateix, la majoria que ha ob

tingut la proposta resulta prou eloqüent. Son nombrosos els Bstats que pensen i' voton 
Israel agressor, entre ells l'Estat espanyol, a desgrat que alguns d'ells matisen,com ex 
cusant-sc d'haver do votar. 

No direm pas que mereixi beneplàcits la conquesta do territoris per mitjà de 2a 
guerra5 ni que on mereixi la guerra preventiva basada en l'argument de fer front amb mi
llors condicions a una guerra inevitable. La major part de les vegades no os tracta do 
prevenir, ans simplement d'agredir. 

En el cas que ons ocupa, no obstant, los actituds d'Israel i dol món àrab, re_s 
pectivament,'on especial de la RAU, deixen escàs lloc a dubtós sobre les intencions agros 
sivesf sobre, es clar, a qui cal atribuir—Ics. Els testinonis de paraula i d'obra predi_ 
cant l'extermini d'Israel ens estalvien majors aclariments. 

El poble hebreu ha viscut, constituït on Estat i des do la seva fundació, sota 
una constant amenaça d'agressió i d'extermini, la qual cosa, dit sigui do passada, no li 
ha impedit de treballar en forma igualment dura sobro un sòl ingrat, ni do collir b r i_ 
llanta resultats i de forjar una societat en certs aspectes modèlica. 

La victòria israclí ve a plantejar un problema que la dels seus enemics proba
blement no hauria plantejat, almenys si hagués estat tan ràpida. No es tractaria de tor 
nar els territoris ocupats, entre altres ceses pcrquò probablement no hi hauria a qui tor 
nar-los. Indirectament, els nazis incrustats a les -elevados esferes do consell de 1 a 
RAU haurien obtingut una tardana, i renovada, satisfacció. 

L'actitud de certs Estats europeus respecte d'Israel és particularment farisai_ 
ca. A Europa, en, fprqa més o menys": larvada, pprdura encara un cert antisemitismo, que ma 
lament" roctifiec-la' mala'coH'sciòncia -d-'innombrables i seculars- persecucions do què els 
jueus han estat víctimes, culminades amb la monstruosa que sofriren abans, i, sobre tot 
durant la guerra mundial. És cort que aquests fets no lleven ni afegeixen raó als jueus 
en el cas concret de, la guerra dels cinc dies. En tot cas donen major relleu a la guerra 
d'extermini pregonada per part dels àrabs, que ha estat, sens subtes, una considera ble 
desfeta militar i un error polític do primera magnitud. La mala consciòncia dols curo 
peus, sí, però que obligava a proporcionar una llar al poble hebreu, i que la promesa de 
donar—los-la era aproximadament un deure. Ho es pot dir que no hagin fet rendir la rea
litat de la seva nova i ensems antiga llar. No sabem si estan nets do culpas cl que sí 
sabem, però, és que n'estan on relació als beLligerants que se'ls oposaven i als Estats 
que subrepticiament han atiat els uns i els altres * 

Estan per veure'les conscqüòncies do la victòria. No creiem que poble tan in— 
tolAigpnt perdi el sentit de la realitat i a cavall d'aquesta fulminant victòria cerquin 
explotar-la, com molt probablement haurien fet els seus-enemics. A canvi dol reconeixe
ment de la seva-independencia-amb les degudes garanties, sembla que estan disposats a a£ 
ceptar, i a fer, proposicions raonables. 

La fornia realment "u.grossiva" com es denunciat Israel agressor per part d els 
àrabs i dels Estats contemplants, està fora de-lloc, tal com n'està de fer la víctima por 
part dels^dorrotats* Aquesta guerra que í'no val" si escoltem als qui han encaixat la part 
pitjor, te la validesa do demostrar la voluntad d'indepondòncia d'un poble i d'advortir-
al mon quo si hi ha d'haver un nou holocaust, serà força més sonat que l'hitlerià. El 
plantejament por part dels àrabs i dols seus valedors, actualment resulta inadmissible i 
os com. un camí sembrat de minos. Es d'esperar que passats els primers apassionaments re 
vonjistes s'imposarà oi bon consell i oi bon criteri i que oi poble implantat com un Es
tat en terròs antigues viurà en pau amb els seus veïns. 

La guerra és perillosa i a vegades plena do sorpreses. La guerra ha d'ésser 
bandejada del mon. És cosa aquesta que-guarden com una lliçó ben apresa els grans, els 
puixantss la URSS i els EEUU, I essent així resulta encara més vergonyós que. tolerin, 
quan no atien, els pobles petits a fer-la, per veure si encara, barallant-se Ois altres, 
es poden arrodonir bons negocis. No se'ns escapa que Ics guerres "limitades"' constituci_ 
xon un dols reprobables fets que van afitant-cl prooés d'acomodació dol món actual aunes 
noves dimensions, a una nova situació croada pel desplegament d'energies que la moderna 
ciòncia i la moderna tecnologia posen a disposició de l'home. Les energies són actuals, 
les relacions són antigues i el desfasomont entre les possibilitats humanes i les idoes 
vigents encara de relació entre els pobles produeixen aquests esclats. El "realisme" p£ 
litio servit-por la capacitat de destrucció actual comença a ésser una forma aberrant de 
fer política, i on certa manera, mesura la manca d'imaginació d'uns dirigents presoners 
d'aquest realismo quo defineix uns interessos més aparents que reals. La idea quo o i s 
dirigents os fan dels interessos do llurs pobles, és totalment antiquada. 
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