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EDITORIAL 
Cinc són les notícies que creiem lògic destacar del 

nostre panorama actual: 

- CORPUS DE SANG. 
- LES AGEESSIONS A F.N.C. 
- 2a. FASE DEL III CONGRES. 

- JUDICI CONTRA ELS PATRIOTES. 
- ALTERNATIVA SOCIALISTA. 

Són cinc notes de signe ben diferent però que poden 
agrupar-se en tres blocs significatius, el del sofriment 
(les agressions), el del treball (2a. fase del III Con
grés, alternativa socialista) i el de la joia (l'acte 
reeixit del Corpus i l'alliberament deia patriotes). 

El balanç as doncs positiu, en tots els temes el FNC 
hi ás com a part principal o protagonista. 

No ás objectiu d'aquesta editorial puntualitzar i ana 
litzar cada un dels temes esmentats, pcrÇ si que cal que 
quedi constància de que, malgrat les dificultats de tot 
ordre, quan els militants es proposen treballar organit
zadament i amb seriositat FNC enfoca correctament 1'es
tratègia, mostra una perfecta coherència i assoleix els 
objectius previstos. > 



Es certament el treball i la dedicació quh porten al 
triomf. Es més si no es treballa i no es lluita, no tan 
sols no reeixirem a curt termini sinó que acabarem per
dent la fe. 

El tractament d'aquests cinc temes i els seus resul
tats ens demostren que amb rigorositat de plantejaments 
i amb treball indefallent es vencen les dificultats i 
creix la fe vers els nostres objectius d Independència 
i Socialisme. 

CORPUS DE SANG 

Enguany la tradicional commemoració del Corpus de Sang al 
peu del monument a Pau Claris ha reeixit plenament. La convo
catòria de F.N.C. junt amb els companys de nacionalistes 
d'Esquerra ha portat a l'acte nombroses persones, unes 800, 
i ha resolt 1 organització tant en els aspectes tècnics com 
de servei d'ordre, d'una manera perfecta. 

Els oradors Espriu, Homs, Huguet i Magda Oranich que va 
cloure l'acte de forma magistral fent una síntesi del que 
s'havia dit assolí un alt to patriòtic. 

Francesc Espriu en el seu parlament digaé entre altres 
coses: 

... Hem fet una crida al poble perqué venim aquí a recla
mar el que ós nostre. Avui la nostra crida posa l'accent en 
que enguany quan ja tenim un Parlament i s'inicia formalment 
una nova etapa política, encara hi ha presos. Martínez Ven-ci 
drell n'és un exemple. Com tants catalans des del 1640 
-guerra dels segadors- han sacrificat vides senceres en defèn 
sa de Catalunya. Qui és Jaume Martínez Vendrell?. Militar 
brillant, iniciador de la resistència el 1940, fundador de 
F.N.C, empresonat durant set anys i ara novament a la presó. 
Tota una vida dedicada a la lluita per Catalunya mereix no so 
lament la nostra solidaritat sinó el nostre homenatge. Per 
això reclamem aquí, LLIBEETAT PATRIOTES CATALANS. 



... El Corpus de Sang va ser la resposta popular a la pri
mera gran agressió de l'oligarquia espanyola contra Catalunya. 

... 1714. segona guerra amb el propòsit d'ocupació que aca
ba amb la pèrdua total de les llibertats malgrat la resisten
cia histórica de l'li de setembre. 

.»• I936-I939 intent d'acabar amb Catalunya. Des de lla
vors és la fidelitat del nostre poble qui ha mantingut la 
flama viva de la nostra identitat. 

... Els independentistes tenim davant nostre una tasca 
enorme, llarga i difícil. En som tots consients?. Avui aqui 
no hi som tots ni els que som aquí estem prou units. 

... Crisi de l'independentisme. Crisi de creixença? Si si-
Babem resoldre-la. Existeix crispació, impaciència, moltes 
vegades manca d'étioa perqué en el pou de les dificultats que 
ens trobem aquesta sembla sobrera. 

... Nosaltres tenim la gran responsabilitat de trobar el 
camí de l'alliberament. 

El carai de l'alliberament és el de la lluita popular, és 
el camí de la democracia a ultrança. Llibertat i democràcia 
són dos mots inseparables. No hi ha llibertat sense democrà
cia. No hi ha democràcia sense llibertat*. El nostre poble és 
demòcrata. Acostem-nos al nostre poble. Anem Catalunya endins. 
Visquem conscients de les nostres febleses però també de la 
nostra força. Examinem les febleses i no despreciem la força 
de l'adversari. 

... Reforcem el moviment popular, deixem-nos de petiteses 
i detalls. Veurem com la catalanitat conscient creix i la con_ 
fiança en el futur també creix. 

Car hem de tenir una cosa molt clara: la independència no
més podrem guanyar-la quan el poble la reclami. 

El camí serà llarg i difícil però si assumim tots la llui
ta popular i democràtica, el futur és nostre. 

... Som un poble amb mil anys d'història que s'ha de re
construir de nou per fidelitat a si mateix i al segle que vi
vim. La joventut catalana té el privilegi que no té cap altre 
joventut europea. 

En el camí a emprendre recordem que: 

Per a poder vèncer hem de saber convèncer. 

Per la Independència. VISCA LA LLUITA D'ALLIBERAMENT. 



] LES AGRESSIONS A F.N.C. I 

L assalt, o el pretès assalt, al local dels dissidents de 
Miia i Fontanals ha provocat, o s'han autoprovocat, la reac
ció més incomprensible i insensata que cap nacionalista po
gués haver imaginat mai: Jordi Caupena i Martí Vilalta han re 
corregut a la policia espanyola que a la matinada del dime
cres 27 de maig va anar a buscar a llur domicili tres mili
tants de F.N.C., i al matí següent, la policia inspeccionava 
el local del partit. 

Aquesta denúncia de Jordi Caupena i Marti Vilalta —total
ment falsa- desqualifica moralment els denunciants. 

La història va començar pel novembre de 1979 i l'expliquem 
amb aquests tres paràgrafs que creiem significatius: 

L'intent d'escissió s'inicià amb la coneguda carta difama
toria promoguda per uns quants membres de l'anterior Consell 
Nacional, que abusant de la desinformació, i deformant els 
fets, atemptaven a la dignitat i prestigi dels seus companys 
i dels organismes del partit. 

Negar la validesa d'uns Reglaments de Règim interns -apro
vats en la la. Fase del III Congrés- per part d'alguns dels 
seus ponents, indica a quin alt graui de desordre moral i in
tel·lectual es pot arribar, quan interessos foscos passen al 
davant i pesen més que els del propi partit i la etica més 
elemental. 

Aquesta escalada en el desordre i falsa autoritat portà 
els dissidents de Milà i Fontanals a la follia de les expul
sions: no res menys de vint-i-sis. Entre aquests hi ha funda
dors del Front, persones que han patit presó durant el fran
quisme, militants representatius del F.N.C. a gairebé totes 
les comarques, i per fi, militants que exerceixen càrrecs 
d elecció popular (alcaldes i regidors). 

Aquestes expulsions són decretades per gent de curta i in
termitent militància que amb traça d'escaladors i aprofitant 
circunstancies adverses pel partit ha assolit càrrecs de res
ponsabilitat que la realitat ha demostrat que no haurien 
d haver ocupat mal. 



2a. FASE DEL III CONGRES 

Queda convocada la 2a. Fase del III Congrés de F.N.C. per 
a la primera quinzena d'octubre d'enguany. 

Creiem que aquest Congrés pot tenir un nom que és el de 
LA UNITAT. Han passat molts aconteixements des del juny de 
1979» la. Fase del III Congrés,fins ara i malgrat la profusió 
de comunicats, butlletins i explicacions hi ha fets que que
den encara a les fosques, per a una part de militants i sera 
tasca d'aquest Congrés clarificar tots els aspectes del par
tit. 

De la la. Fase en va quedar aprovat el Reglament de Règim 
Intern, del que sembla es presentaran algunes esmenes. La 
Ponència d'Alternativa Socialista que s'aprova en la seva la. 
redacció, en aquesta 2a. Fase es desenvoluparà en la seva to
talitat. 

També és tasca d'aquesta 2a. Fase debatre i aprovar si 
s'escau les Ponències sectorials (Sindical, Ecológica, del 
Camp, Educació i Sanitaria) que tan aviat com siguin repro
duïdes seran enviades als nuclis. 

I JUDICI CONTRA ELS PATRIOTES 

Aquest curt comentari no pretén ni completar ni aportar 
possibles aspectes importants oblidats, pels abundosos comen
taris de la premsa d'aquests dies, és tan sols una reflexió 
oberta i sentida pels militants. 

F.N.C. és una organització histórica formada per una bona 
pila de sofriments i lluites, dedicació de temps i vides sen
ceres al servei i per a l'alliberament de la nostra nació. 

Homes amb una clara trajectòria patriótica continuen hores 
d'ara, quan sembla que estiguem en una democracia, engrandint 
aquests cabals de sofriment i lluita. 

Si la democracia no és autèntica, no arrela veritablement 
en el cor de tothom i no permet la genuïna llibertat de les 
nacions, continuara per desgracia essent el sofriment i la 
sang, els únics elements per aconseguir la construcció d'un 
poble lliure. 
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ALTERNATIVA SOCIALISTA I 

Donant compliment a la Ponencia de Josep Guillem aprovada 
a la la. Fase del III Congrés de juny 1979» s'han elaborat 
uns documents de treball perqué puguin ésser objecte, en els 
nuclis del partit, d'estudi, debat i enriquiment amb les a-
portacioiE que es creguin oportunes. 

Els documents de treball que són un canyamás inicial per a 
rebre les aportacions consta des 

INTRODUCCIÓ, anàlisi de la realitat i la justificació de 
la necessitat de l'existència d'un partit d'alliberament 
nacional i de classe. 
I BASES IDEOLÒGIQUES. 

II ESTRATEGIA I PROGRAMA. 
III ORGANITZACIÓ I BASE SOCIAL. 
Durant un parell de mesos els nuclis aprofundiran i estu

diaran el tema ja que será una Ponència del proper Congrés 
de F.N.C. 

TROBADA FRONTERERA 
F.N.C. té per objectiu fonamental la independència de la 

nació, és a dir dels Països Catalans, dividits en l'actuali
tat en dos estats, l'espanyol i el francès. La part que fran
ca té dins les seves fronteres estatals són les comarques del 
Rosselló, Conflent, Vallespir i part de la Cerdanya. 
A inspiració del batlle de Sant Cebrià (Rosselló) senyor 
Olivó, el regidor de cultura Ramon Boix (F.N.C.) de l'ajunta
ment de La Jonquera (Alt Empordà) recolzat per tot el consis
tori ha endegat unes trobades interfrontereres. 

El 18 de maig d'enguany es trobaren a la Jonquera represen 
tants de municipis dels dos costats de la frontera estatal i 
en una sessió de treball. La mesa presidencial era ocupada 
pel Director General del Departament de Cultura de la Genera
litat Sr. Albert Manent, President de la Diputació de Girona 
Sr. Arcadi Calzada, diputat Sr. Ramon Sala i els batlles de 
Perpinyà, Sant Cebrià, Figueres, La Jonquera, l'escriptor 
Pere Verdaguer i representants culturals Srta. Matamo± >.„ i 



-> 

Sra. Merca Bonet. Quedà palés el desig d'esborrar fronteres 
artificials i estrènyer llaços de la nació dolorosament divi
dida. , > 

Es creà una Comissió permanent composta per un diputat de 
la Diputació de Girona, alcalde de Sant Cebrià, alcalde de la 
Jonquera J.M. Mesquida, regidors de la Jonquera Ramon Boix i 
MercS Bonet, Srta. Josefina Matamoros de l'ajuntament de Per
pinyà, primer T.A. de Tuir, Pere Verdaguer, Florentí Blanch 
d'Oranium Cultural de Figueres i la Comissió restà oberta a 
tots els que hi vulguin col·laborar. 

En la primera sessió de treball d'aquesta Comissió entre 
d'altres temes destaquen: crear una llibreria distribuidora 
del llibre català a Perpinyàj actuació de grups arqueològics 
proposats pel Sr. PunsI de l'institut d'Estudis Catalans a 
Perpinyà per als treballs d'excavació a la cripta de Betlem a 
Sant Miquel de Cuixa; i finalment una trobada sobre la fron
tera en el castell de Bellaguarda el dia II de setembre que 
anomenaran "FESTA DELS CATALANS". 

PER U N S 
PAÏSOS CATALANS 

I N D E P E N D E N T S 
I 

SOCIALISTES 

H O R A R I D ' E S T I U 

Durant tct l'estiu es mantindrà oberta la Secretaria de 

F.N.C. a les tardes de 4 a 9 i de dilluns a divendres . 



APLEC DE EN.C. 
AL MONTSENY 

Una trobada de debat pels militants i unes hores d'esbarjo 
per a familiars i simpatitzants de F.N.C. i per a tots un dia 
de fruir de la naturalesa és el que s'ha pensat i per això 
es fa L'APLEC DE F.N.C. AL MONTSENY. 1 3 J(JL. f980 

La trobada 3erá a Campins, poblet a pocs quilometres de 
Sant Calonii, a la carretera hi ha un restaurant "La falda del 
Montseny" punt de reunió per continuar cap a un Mas proper. 

L'esquema del programa ósi a les 10 trobada en el lloc es
mentat, a les II els militants tindran un parell d hores 
aproximadament per al debat. De 2 a 4 el dinar que es portarà 
o es pot comprar en el mateix poble i fer—lo a la Masia o bó 
en el restaurant. La tarda lliure per continuar el debat o 
passejar amb els familiars i simpatitzants. 

COMUNICACIONS DE COMARQUES 

Diverses cartes, d'assemblees comarcals i militants, han 
estat adreçades a 1'Executiu de F.N.C. condemnant les agres
sions que ha patit el partit i demanant l'expulsió dels pro
tagonistes de la denúncia, Jordi Caupena i Martí Vilalta, a 
la policia espanyola. 

L expressió de tots els comunicants és la convicció que 
uns procediments d'aquesta mena són totalment intolerables 
en partits independentistes. 

No es tracta doncs de trobar la falta tipificada en el 
Reglament de Règim Interior, que evidentment hi és, sinó que 
la condemna és moral, molt més amplia i que aparta totalment 
del nacionalisme conseqüent els denunciants. 
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