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\ edito ría li 
FRAGMENTS DE L'INFORME POLÍTIC DEL SECRETARI GENERAL AL 

CONSELL NACIONAL CELEBRAT EL 23 DEL MES DE MARÇ DE I98O 

... Nosaltres, situats a Nacionalistes d'Esquerra 

hem de valorar no solament el resultat electoral, sinó 

el moviment popular i sobretot la nostra incidència... 

... Es evident que Nacionalistes d'Esquerra ha 

emprés un camí que ha molestat a tothom. Es una cosa 

nova que havia de xocar amb els hàbits de tots els 

grups que, sense horitzó s agiten sense trobar el seu 

camí en l'espai independentista. Però també havia d'in

comodar com una amenaça potencial els partits del con

sens. Alguns d'aquests partits ajudats per estranyes 

iniciatives i servint-se com a peons d alguns grups na

cionalistes han estat agredint constantment durant la 

campanya electoral Nacionalistes d Esquerra i el seu 

cap de llista Jordi Carbonell. També el nostre partit 

ha sofert la pitjor agressió de la nostra història ja 

llarga de quaranta anys ... 

... No obstant, el camí emprés per Nacionalistes 

d'Esquerra -que ha patit sobretot de la seva excessiva 



jovenesa- hem de valorar-lo molt positivament ja que 

posa les bases d'un autèntic moviment popular d alli

berament nacional i de classe en el qual el Front ha 

de jugar-hi un paper de primer pla. El Front es troba 

per primera vegada en un cami que és el seu . Car, 

quina altra opció podia haver-hi ?. Continuar amb 

Esquerra Kepublicana el camí de les ambigüitats, pro

posant el Br. Puigvert -amic personal del General 

Franco- per a la Presidència de la Generalitat ?. 0 

fer coalició amb CDC i UDC desertant el camp de l'in

dependentisme socialista ?. 

... Amb Nacionalistes d Esquerra el front es troba 

amb gent que és com nosaltres, en un moviment popular 

que está creant un espai polític que és ja la gran 

esperança del nostre redreçament nacional. I dins 

nacionalistes d'Esquerra construirem el nostre gran 

Partit Socialista dels Països Catalans. Tot el demés 

són petites maniobres que no menen enlloc. Poques ve

gades ha estat tan clar el futur del Front Nacional 

de Catalunya. 
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JORNADA D'ESTUDI í CONVIVENCIA 
\3 DA BRI L 4980 

El Consell Nacional de F.N.C. celebrat el dia 23 de març 
acordà organitzar una jornada de convivencia i estudi" que 
pretén ser una trobada alegre i festiva i alhora de refle
xió per a tots els militants. 

El programa,encara que hi ha diversos temes importants, 
és ágil i deixa temps a les xerrades informals. Tan sols hi 
ha previstos dos blocs, un al matí i un altre a la tarda, 
de debat programat i junts sumen unes quatre hores, deixant 
temps per a debatre i comentar entre companys diversos te
mes que sorgiran durant la jornada* 

Hi haurà servei de bar que es procurará sigui el més com 
plet possible, també una parada amb literatura d*interés 
per als militants. 

La jornada se celebrará en el nostre local del carrer 
Diputació, 333» El dinar el farem en un restaurant a la vo
ra del local a poder ser tots junts. 

P H O G K A M A 

I.- Recepció dels militants de 10 a II del mati. 

2.- Benvinguda a càrrec del Secretari General Francesc 
Espriu i exposició política que será completada amb 
els següents apartats: 

a) F.N.C. adherit a Nacionalistes d'Esquerra a carree 
del Sec. d'Organització J.M» Casablancas. 

b) Campanya i incidents a les passades eleccions a 
càrrec del Sec. de Treball J.M. Llonc, 

c) Valoració de les eleccions a càrrec del Conseller 
Nacional Jaume Domènec. 
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d) Projectes culturals a càrrec del Sec. de Cultura 
J.M. Canals. 

e) Projectes polítics a càrrec del Sec. d'Ejcterior 
Josep Guillem. 

f) Conclusions a carree del Secretari General. 

Totes aquestes intervencions seran breus aprox. 10 min. 

3.- A 2/4 de 2 dinar de germanor. 

4.- A les 4 de la tarda constitució de les comissions 
de treball: 

a) Sindical, (informe i projectes del sindicat 
català) Moderadors: J.M. Llonc i J.M. Canals. 

b) Alternativa socialista (convergencia socialista, 
aportacions). Moderadors: J. Guillem i 
J.M. Casablancas. 

c) Reforma del Règim Intern aprovat a la la. fase 
del Congrés III. Moderen: J. Camí Conseller 
Nacional i J. Royo Sec. d Expansió. 

5.- De 6 a 2/4 de 7 clausura de la jornada a carree del 
Conseller Nacional A. Malaret i Francesc Espriu. 

El Secretariat Executiu al programar la jornada seguint 
el que va acordar el Consell Nacional, fa les següents 
consideracions: el programa no és tancat, qualsevol 
qüestió pot ésser introduïda als debats de la tarda o 
si es vol d una manera més formal per escrit i lliurat 
al Secretari d'Organització. Creiem que després de la 
dura campanya que hem realitzat i dels desagradables in
cidents que hem patit, tots necessitem retrobar—nos per 
continuar el camí vers una Catalunya lliure i socialista. 
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[valoració de les eleccionsl 
Es evident que una valoració sobre les passades eleccions, 

per sumaria que sigui, requeriria un espai molt més ampli. 
Podem però, a tal de reflexió, apuntar uns trets que creiem 
força característics. 

Hi ha una forta confusió clàssica en les democràcies for
mals però en aquesta ocasió és propiciada d'una manera alar
mant. 

a) C i U es presenta com exponent màxim del nacionalisme i 
molts sectors el coregen com a tal. 
b) Sibil.lina reacció de la política espanyola, quan C i U 
no queda gaire airosa diuen que el nacionalisme català ha 
perdut i quan guanya diuen que ha triomfat el model de socie
tat que ells propugnen. 

c) E.R.C. capaç d'omplir les seves llistes d'homes milionaris 
lliberals, amics de n Franco i obtenir recolzament econòmic 
de la gran patronal i d altres fosques procedències, es pre
senta com l'opció nacionalista i d esquerres, el partit de 
Macià i Companys i dels lluitadors actuals del poble. 
d) La campanya de la unitat (es calcula el seu cost d'anuncis 
a la premsa, cartes, etc. en més de mig milió) qui la sub
venciona ? Es l'intent de lligar unes sigles i grupets des
prestigíate i perdedors d entrada amb un moviment nou que 
neix amb força i que és recolzat des de la primera hora pel 
P.S.A.N. i F.U.C. perqué el cos electoral es trobi davant 

d. una opció que no mereix cap confiança i la inoperancia i 
el desprestigi d'uns aconsegueixi lastrar definitivament els 
altres. 
e) La campanya de confusió continua i no hi són absents 
Estat Català, Jordi Gil tot acudint a Madrid per evitar que 
Nacionalistes d'Esquerra es pugui legalitzar. Partit d'es-
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querrá pagant anuncis signats per F.Ií.C. i P.S.A.N. anò
nims sense cap persona que es responsabilitzi directament, 
atacant Nacionalistes d'Esquerra. Públicament íleribert 
Barrera anomena Nacionalistes d Esquerra grollera maniobra 
de dretes. Pasquins llençats amb profusió pels carrers 
dient que Nacionalistes d'Esquerra és una maniobra electoral 
del P.S.U.C, etc. etc. 
f) B.E.A.N.-U.P. tot presentant-se com a independentista 
monta la seva campanya, que és bilingüe una part no saben 
parlar en català àdhuc capis de llista, exclusivament criti
cant Nacionalistes d'Esquerra. 

- La recuperació del vot nacionalista, més o menys enganyat 
de C i U i E.R.C. 

- La feble campanya i enfonsada de U.C.D. 
- La davallada del P.S.C.-P.S.O.E. malgrat la forta campa
nya realitzada. 

- P.S.U.C. no aconsegueix vots ni del P.S.C.-P.S.O.E. ni 
de la U.S. malgrat posar cap de llista el popular Josep 
Benet fent una habilíssima campanya. 

- La davallada d'iJ.S. malgrat la forta campanya i la unió 
de partits combatius. 

-L'enfonsada definitiva del B.E.A.N. i de'n Xirinacs. 
- Que malgrat la situació ambigua d E.K.C. (Federalista i 
lliberal conservadora petit burgesa) l'electorat l'ha 
situat en el socialisme català, doncs E.K.C. no ha agafat 
cap vot a C i U i si al P.S.C.-P.S.O.E. 

- Els vots del P.S.C.-P.S.O.E. han anat a C i U, P.S.A. i 
E.R.C. 

- Que malgrat la innegable combativitat de CC.OO. no han 
arrossegat el vot de U.G.T. cap al P.S.U.C. 

- 2/l00 més de vots que les passades votacions 

-L'arrencada amb força del moviment N.E. el seu 
vot solit malgrat els 3 mesos d'existència. 



AKUHCIS CALUMNIOSOS A LA PKEMSA 

Han continuat apareixent notes pagades a la premsa 

en les que, utilitzant el nom de Front, s'ataca Nacio

nalistes d Esquerre amb una violencia extraordinaria. 

Aquestes notes no poden obtenir altre resultat que 

aprofundir divisions i augmentar la confusió en certs 

sectors nacionalistes. El nom de Front sense que sigui 

acompanyat de cap signatura que se'n faci responsable 

ens fa dubtar de qui pugui ser—ne 1 autor. També 

aquests dies uns quanta militants han rebut comunicats 

sense signatura legible, en els que se'ls fa saber que 

són baixa forçosa dol partit -expulsats dit d'altra 

manera. 

Aquests fets els denuncieu) a tots els militants del 

partit x>erqué puguin mesurar com una política d'agres

sió que no té altre objectiu que 1 atac permanent a 

Nacionalistes d'Esquerra i als que li donem suport, no 

té res d'unitària, ni tampoc és gens clara en els seus 

objectius finals ja que en cap moment ha proposat res 

de positiu. 

Fa jjoca dies, en plena campanya vàrem resxiondre a un 

d'aquests libéis amb la nostra signatura. Per quina raó 

no van signats tots aquests anuncis pagats i que són 

tan costosos ?. 1 qui en treu profit ? 


	ara_a1980m04n03_001.pdf
	ara_a1980m04n03_002.pdf
	ara_a1980m04n03_003.pdf
	ara_a1980m04n03_004.pdf
	ara_a1980m04n03_005.pdf
	ara_a1980m04n03_006.pdf
	ara_a1980m04n03_007.pdf
	ara_a1980m04n03_008.pdf

