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"C^L 12 de novembre« i seguint la crida 
•"que va llançar la Ccrrissió Permanent 
de 1*Aseenblea de Catalunya en la seva I 
quarta sess-ió» tinguda el raes d'ootubre, 
pela volts de tres mil per3one3 van acu
dir a Ripoll -per commemorar, amb u/y. jor
nada popular de reivindicació nacional, 
1"aniversari da la primara sessió da l'As 
seiVblea. La consigna era la concentració 
pacífica evitant l'enfrontament, con una 
de les vise poasibles per exterioritzar 
la voluntat de lluita pel trenocmsnt de 
les estructures actuéis i al retom a la 
democracia. 
T A jomada de Ripoll ha constituït l*i--
•**Jnioi d'un nou eetil ne Lluita a Cat&lu 
nya: 1*ocupació pacífica d'una població» 
davant la impotencia 5 el desconcert dels 
qui es diuen "autoritats" que es van veu
re desbordats per l'única autoritat que 
alií hi havia i que era el poble» Aquest 
és un tipus d'acció assumible per tothom, 
molt difícil de reprimir i que representa 
la participació üraota del poble en una 
operació necessària i d'un alt valor poll, 
tic co3 ós la mobilització de lee masaea 
per la oonaeouoió dele objeotius politjcs 
àe l3Assemblea de Catalunya. Pe moment 
la primera experiència ha resultat una oe 
•ostraeíé magnífica de les possibilitats 
que ta una massa de gent ¿8gura d*alia ma 
tei:ta} tranquil·la, i que sap ©1 que vol i 
és conscient de fins on pot arribar a ca
da moment. Aquesta coratjosa actuació va 
crear serióse* dificultats a les forces 
da La repressió, 
§T À concentració de la tarda a 
•^del monestir, en la gent, 1¡ 
asseguts a terra, van cantar cancona rai— \ 
vlndloativaár va ocnatituir una autèntica j 
nanifestaoió on el pobla ei* l*unio actor ¡ 
que organitzà, eutoritaà i realitsà l'ac— j 
te, amb íes forcea de la repressió Borpre \ 

la pleca 
in a.-Seria 

ees i bocabadades que van trigar molta es_ 
tona a reaccionar a la seva manera. Ira 
la legalitat d* la voluntat popular que 
e'imposava a la il·legalitat del regia o— 
pressor. Era la democracias protagonista, 
el poble. 
T A respos 5a del ragin al capdavall es 
•"va produir, i es va produir de 1'única 

manera que 11 era possible* el llenguatge 
da la força, l'amenaça d'una repressió 
brutal•!'intent de coacció per les afmes* 

| Els guardias civils que van aparèixer amb 
I les metralletes & la mà i apuntant la 
l gent| poc es pensaven que aquells homes i 
í aquelles dones estaven massa segura per 
[ dissoldre 1a c arrencar a córrer, i que 
i contràriament» amb la màxima serenitat, 
I oomenoesain a fer el que van f e n l'inici 
' de la manifestació silenciosa pels car— 
>. rars ae la vila* 

T A gentada oonoentrada a l a p laça del 
mones-sir va oomençar a d a v a l l a r , l e n t a 

| ment , s i l e n c i o s a m e n t , mater ia lment empesa 
: per unes m e t r a l l e t e s sos t ingudes per una 
i hornea perplexos i i n f in i t amen t més atemo

r i t s que l a gent i en una s i t u a c i ó g ru t e s 
ca i r i d í c u l a de l a qual e l l s mateixos ea 
devien adonar . El veseament fauna va con t i 
n u a r , en m ú l t i p l e s grups compactes, pe l s 
d ive r sos carrers .- Ho podem de ixa r de con
s i g n a r l ' impac t e que produí en tothom e i 
f e t que a l moment d ' aques ta marxa, «3 
trenqués e l s i l e n c i amb un gran repioa— 
ment de lea campanes del mones t i r , com un 
reconeixement $ com un ges t de s a l u t a c i ó 
que va s e r a g r a ï t per tothom» 
ITlOT p i e g e t , foren moments que goearíera 

< - » 

-*• qual i f io*T ¿e dramàt ica , perquè s ' h i é 
-;-' ai à -. - ben poques vegades havíem 
i ••" • na u :-' '• tan co? pi dora i p a lpa 
ble» l r ".i;c. ¿ : U ' Í çoKic ocupst i opr i 
mit que pos tu l a , com po t , l a l l i b e r t a t . 
Quatre detencions, r e s o l t e s amb viu^a mul— 
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000 ptes. oada una, van ser el 
testa icrnada• Fer ara. 
ia estat, indubtablement, una fi 

ta important en la lluita per laa Hice 
tats democràtiques que unitàriament aL 

oble reivindica a través d& i'As
semblea de Catalunya» 

LA INTEGRACIÓ POLÍTICA 
DKLS 

FAÏSOS CATA I A N S 
T 'intent d'unificació política de l'Es-
*~* tat esp&njol modern no ha pogut assen
tar—se damunt la base da la olas se social 
que el va definir i propulsar a Europa Í 
la burgesia progressista de i'èj>ooa da la 
Revolucié francesa. 
T Ü burgesia sorgida oora a classe pui-
•*•* xant del prooés de desenvolupament msj? 
oentil i industrial, pràcticament no ha 
existit a l'Estat espanyol. Sn conseqüèn
cia, ia versió de l'E3tat deaioiiberal ña 
estat una versió retorica que no hu aoon-
seguit i'ecnascar le realitat estructural 
basada fonamentalment en ia propietat da 
la térra. 
<¡\ IXI, la generació del 98 constitueix 
** ui: testimoni intel·lectual postulant 
les llibertats deiaoiiber&líss una sena d'i_ 
llot progressista a pex.es sobras Di't; in t d' 
una raar rsaccior.ària, que era ia realitat 
social espanyola de l'època^ 
"f A historia posterior ¡uostra una inesfca 
•""•bilitát profunda, refiex de le inade-
quació de la realitat social imperant, a 
1' estruoturs política.Socialment parlant» 
1 •Estat espanyol deaoliberal ha estat- uní 
ficció. 
AQUESTA é*s la realitat que explica la 
"^fallida de la unitat, cora a conseqüèn
cia del doiaini d'una classe social ultra-
reaccionaria, ensems incapaç de promoure 
el progrés i d'aturar el proocs que, icee 
rant a la zona yeogràfico-històrioa a que 
partíny, forçosament l'havia de reflectir 
en formo de crisi. 

T ES oondioions objectives por a una es— 
•*"̂  tructura demoiiberal es donaren , en 
canvi, al Principat de C&tsiunya, i cons
titueixen el nucli d'una diferenoia fona
mental que, incidint damunt uns antece
dent» histories que defineixen el país ca 
talà coca '•ana nacionalitat, desemboquen 
en la postulado de la reivindicació na
cionalista* 

B É és cert que la burgesia catalana, li_ 
mitads en part per les car&oteríeti-; 

quea dsuna industria preferentment tr&n#. 
forsariora? planteja la reivindicació en 
termes prou moderats, i, en primer lloc, 
la limita al Principat que ó? on radiquen 
sis seus Intereaeoe iiaaediats. En segon 

teme, la reivindicació asxiaallsta no 
serveix els seus Intereaeoe immedlate« 
contestáis pea* una clases obrera vigor©*" 
se, combativa i prou poli titeada,- a des~ 
grat de l'apolitioisme que 1*abandera. 
A H i ene trobem que la nostra burgesia 
rfC*practica, en les ssves postulacions« 
una doble mutllaoió, que ia defineix eos 
una classe mancada d'ambició, que contem— 
pla els seus interessos amb visió curts, 
immediata. 

L A burgesia catalans mutila, ai mateix 
' temps, les «evae pròpies possibilitats 

d© desenvolupament que haurien erigit un. 
país propi &mb un poder propi. No sa sent 
capaç de tirar endavant una aventura jolí 
tica solt suggestiva) perquè ne arriba s. 
ecnieiaplar ia perspectiva històrica ni la 
seva pròpia perspectiva a llarg termini* 

A poruguesa de la olasso burgesa cata
lana 11*v* írapsdir d'intentar dirigir 

un Sstat propi, mesurant—se amb el paper 
histèric de classe dirigent, informant 1* 
evolució crítica dfun Estat modern eapita 
lista amb totes les conseqüències, on noic 
dels seus interessos, per por de per
dre'ls. Així en va confiar ia defensa al 
poder cometiu de 1'Estat espanyol» oarao— 
teritEadament dur i retrògsd, consti tuint̂  
se en un lea-olo polític de l'Estat i, de 
contracop, sofrint-ne totes les vicissi
tuds, sense oap mena d© poder de decisió. 
La victòria aranselària que és tot el que 
va obtenir, s'ha revelas- a la llarga, 
cos una victòria pírrica. 
j 'any 1*923, trobsm la nostra burgesia 
JLi aplaudint de bon grat la Dictadura del 
general Primo da River*, perseguidora i 
torturadora de la nostra classe obrera, i 
a la qual el poble del Principat és com
pletament alié. Aixímateix. més endavant, 
la trobem embolicada, bon grat sal grat, 
ai costat de l'Estat feixista, que en el 
seu desenvolupament as revelara, a la fi, 
poc aatóble amb ©la seus interessos. 
T A iraatgs de la venda de la primogenitu 
•*^r» per un plat de lïerties, és inevita 
ble. 

y »imaediatisme dels objectius de la bar 
*-* gesia catalana i la seva raanca d'ambi
ció política -qui és que l'ha quaïifioada 
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c»imperialista?-, ha degradat la seva fun 
ció, ha malaguanyat l'eina que li hauria 
pogut obrir les possibilitats d'una iapor 
tant ©¡¿presa històrica, sobre la base ra~ 
iativ&znent aaplia deis Països Catalans; 
ei seu negoci l'ha fet aparèixer en situa 
ció d'inferioritat en les seves relacions 
aab el poder espanyol, i, per fi, ha dece 
but el poble de Catalunya davant el qual, 
en forsa^irreversible, ha perdut tota me
na d» crèdit, 
T A seve davallada inexorable as consuma 

l'any "¡931 • Davant la càrrega progres
sista áe la proelalació de la Hepúhlica 
espanyola i la vigorosa reivindicació na
cionalista dol Principat, la burgesia ca
talana ha de contemplar le distensió del 
seu srrer i ha de pagar les conseqüències 
de 1% seva manca d'audàcia i d*imaginació 
durant teta l'època en què, de fet, va te 
nír a les mans la direoció política del 
Principat* 
T & desqualificació soferta va acompanya 
,ÍJ ñ& per una desorientació molt greu que j 
la conduirà a adherir-se, de fet, a unes I 
posicions poc fidels al seu propi país i, ! 
fins i tet, al seu propi ideari» 
T A proclamació de la República espanyo— j 

la, acompanyada per la reivindicació 
nacional immediata al Principat., obre una 
etapa, que resultarà breu, a'acs&ig d'Es
tat daaollbaral que, zaanuat de base, oca 
sempre, navegarà eab vacil·lant autoritat 
antra la reaoció espanyola, aolt anisada 
pels fenòmens feixista i nasi en expansió 
a Eiiropai i l'empenta de les reivindica
cions scoi&ls postulados fermament per la 
classe obrera, aab la referència vigorosa 
de la Havolució soviètica* 
"C1 X» resultat es la guerra civil, amb la 
•^raort violenta del daBolibaralima a les 

asans del feizlaaa espanyol, i l'intent de 
genocidi contra Catalunya, que la nostra 
burgesia| bon grat mal grat, ha de ooapar 
tir, 
TEpL ferotge infantil isa-e de la victoria 

feixista l'inclina a creure que han 
guanyat per sempre amb la introducció de 
l'aberració de l'absolut i l'absolutisme 

m 

dins el procés h i s t ò r i c d'uns ijaïsos i d' 
unes societats» 

LA VEU BE L'ASSEMBLEA DE 

CATALUNYA» emissora ca ta lana . 
A partir del mes de juliol de 1.972, Catalunya disposa d'una emissora que 

constitueix el portaveu per l'espai de la veu de 1«ASSEMBLEA DE CATALUNÏà. 
Les eisisaions reflectiran el treball que duu a terme la Permanent àe i'A»_ 

sembles de Catalunya i ei seu Secretariat i són radiades amb el títol de LA 
Yï3ü PE L'ASSEMBLEA BE CATALUNYA. També contenen aquelles notíoiesimportants 
que le dictadura franquista segresta ai poble. 
Les eiai?3ions són radiades tots els dimarts» dijous i dissabtes de dos a 

tres quarta de dues de la tarda, en les onou següents» 

£í> 
14,545 qui lociclee o 20'6 metres 
12.220 " o 24'5 metres 
15,565 • o 19' 3 metres o n & Curta 
10.167 o 29»5 metres 

Esoolteu-la i feu-ne propaganda. Es un nou instruiaant incorporat a la nos 
t r a l l u i t a d 'al l iberament. 
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AMB aquesta idea pueril es defineix i 
es decreta la inexistència de les na

cionalitats peninsulars," màgicament inte
grades a 1*imperi, i de les reivindica
cions socials "classistes",pintorescament 
integrades pel sindicat vertical que defi 
neix, ahistòricament, que els interessos 
dels patrons i dels obrers són els matei
xes. 
* A desfeta es va paint, però, i ofereix 
un exercici de reflexió. El terror fa_i 

xista esborra qualsevol dubte sobre la na 
turslesa del regias as feixista, es reac
cionari i as imperialista sobre les nació 
nalitats oprimides. 
T A claredat i la reflexió, de mica en 

mica van donant els seus fruits, í la 
rèplioa no es fa esperar. 
TjEL qua respecta s la problemàtica na— 
•*• cionalista, ha quedat demostrat que la 
burgesia és inservible. EI moviment d© 
reivindicació nacional ofereix una feso
mia inequívocament antifeixista, progres
sista, combativa» La seva base de susten
tado és el poble i no els seus explota
dors. Contra el feixisme, el moviment de 
reivindicació nacional es presenta com un 
fet revolucionari de base àmpliament ponu 
lar. 
O'cbre pas l'evidència qua un moviment 

feixista hauria estat impossible dins una 
estructura política normalment descentra
litzada, formada per unitats històriques 
vigoroses. Al mateix tsmps es va obrint 
pas la idea de reivindicar la unitat na
cional catalana, a través de la qual, el 
nostre país recupera la seva veritable di 
mensió. 
' A història ha configurat la base de la 
•^nació catalana, punt de partida inesti_ 
mable, i la força dels fets ha obert els 
ulls dais catalans sobre la necessitat 
del seu restabliment. 
A IXI queda plantejada la reivindicació 
**"nacional catalanas aquesta és l'empre
sa revolucionària i reivindicativa de què 
hem esdevingut conscients, i que hem de 
dur a terme» 
T A integració dels Països Catalans apa
reix, dins del procés reivindicatiu, 

en totas i cadascuna de les seves fases, 
com una garantia contra la reacció. Com 
una força progressista assentada damunt 
una societat que repugna majoritàriament 
l'autoritarisme i l'explotació. 
O I es pot parlar de projectes històrics, 
^aquest n;és un.» Un projecte que cal 
dur a la pràctica conjuntament, solidària 
ment, responsablement. 
"Epíí ixn pròxim article intentarem abordar 
-ïjJla qüestió. 
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TOTS JUNTS VENCEREM! 
inscriu-te a 

Front Nacional de Catalunya 
preu: 10 ptes, 
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