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SEAT: LLUITA PER LArRBaiSM 0T 2T*C0HÍAaATS 

POP al dia 19 d> juny astava previst a "aolstratura on judl-
çt contra 27 treballadors da la SEAT, acosiadats aab aotlu dais 
problaats laborals sorgits e! passat aes dl saig (veurà 'AVUI*, 
aab data 15 da aaig) per raó da T*!ncreaant de lat quotes d» la 
Seguretat Social. 

En aquesta línia, les CC.00. da SEAT van llençar la consigne 
da dar a tarat aturs solidaris durant «Is dies 18 1 19 en recel 
zaaant dtls 27 coapanys. Tasbí en aquest sentit es va penjar t£ 
na pancarta de 5 ostres d'aaplsde, al 18 pel tet í , al Passeig • 
da la zona Franca, aab la següent inscripció: *P0R LA ¡(MEDIATA 
REAOMSIOI 0E LOS DESPEDIDOS*, restant a l l í dtrant 1 hora. I -
cot deies ats asurrt, es van registrar aturs pardals 1 àdhuc to 
tais en algunes seccions 1 tallers. 

El 19, dia del Judici a Magistratura, unes 500 personas M * 
anaren: obrers da SEAT, d» d'altres «apreses, de barris, etc. * 
La «ala ara plena de got a gea. En entrar els advocats dafanan 
sors el públic cecença • cridar: flEAQHISStó! READR!SS|5», al 
teaps que sonava-una tronada d'aplaudí tants. En entrar els re-* 
pttsoultnfa da l'esqrssa, els crits faran da denuncia de la re
pressió. Aleshores el Registrat, en no podar restablir l'ordre, 
aplaça el judici per el dia 3 da juliol. A la sortida, unes 200 
persones sortiran fent pinya 1 t i i lbaeu fins a la Plaça da Ca
talunya, an celebraren una petita asserhlea par a disponer «n 
tot seguit. 

El dia assenyalat, 3 da Juliol, taapoc no es va celebrar e l* 
judici en qüestió. Es van registrar d verses sanifestaelens als 
voltants del local de nadatratura: a 2/4 ds 6 al carrer TrarfM 
gar aab topadas aab la polida, 1 a les 6 e le cruïlla da Plaça 
Urqrinaona aab Jonqueres, on la policia va disparar a l'aire I 
on hi va haver algunes detencions. 

Després d'aquest aplaçaaent, «1 judici fou fixat par «1 dia 
13 da juliol pel aatf. Aquest ala, els advocats dais obrers van 
deaanar un nou aplaçaaant del judici,ja que degut a la presan-* 
cía de la polida 1 al fet que aquesta havia daaantt le docuaen 
tacié a tothoa qui entrava, no es trobava aab les suficients ge 
rantlas da podar defendre llluriatnt ais trebelladbrs. 

Saetía que el judici caldre celebrar-lo el proper aes da se-
taabra, cosa que penetra aapllar 1 aprofondlr la eatptnya 1 la 

lluita par la total readalsdó dais acoaiadats. 
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^INFORMACIÓ OENEIRAL* 

OS FEIXISTES ENCARA: CONTRA ELS "BALLETS 
OMSRAR» ACT1MT A aWSTlDRA 

A eitjane de juny va ceeençar una setaana 
d'actuació al lastra Espanyol da Barcelona.» 
ettt "ballets d'Israel". ET dia A l'estrena 
una trncadi artnlaa anuncia que H havia on 
artafacta explosiu al teatre. Nsobres dl 1» 
BrigaA o* Investigado Soda! (BIS) I da la* 
policia anada registraran «1 lacai. A un la 
vabo van trabar on pot buit, dina al qual hí 
havia al següent sSssatoe signat pal PEKS o 
algú! •Partido Eepenol Nadonel Socialista": 
*E1 nadonal-Mclallaanw olvida. "Hornos • 
para los sionistas!*... 

EL •»• COBAIDO ADOIF HITLER" (SIC) ASSALTA 
ELS LOCALS C€ LA {REVISTA "EL CIERVO» 

A tras quarts da 4 da la tard! dol dios-, 
eras 4 da juliol, una oe-eonaguts, qw a'au-
tetitulaven «V» Coaondo Adolf Hltler", assaj[ 
taran ois locals da'la ravlsta en llengua es 
psnyolo "El Ciervo", adltada a Barcal oca. 

Un dais dal gjrup va aosnacar aab una pis
tola a la secretario, oue ara 1'Cnlea perso
na al local, la van lligar a una cadira, 1 • 
as van Adlcar a destroçar-ho tot aab Tou! d 
corresslu 1 colorants, al aatelx tsaps que « 
pintaron frases a les paréis. 

A contnluació asnearan sonso qua M hagué 
possibilitats da trucar a la polida, ]a qua 
harían tallat el toTIfon. Els danys «eteri-» 
als s'olevon • 400 t i l passates. 

RETIREU C£ LES LLIBRERIES LA 2» EDICIÓ DE 
•CALIU» DE LLUÍS NICOLAU D'OLMER 

El 3 da Juliol ha estat retirada da las 
llibreries lo V edició da •Caliu", obra da 
lMllttstro escriptor 1 polític cátala Lluís» 
Nicolau d'Olutr, oort a l'exill al 1961. 

Distribucions Cataloda, 1'eoprasa encar
regada di la difusió d'aquesta Interessant • 
t i r io da retrats da personalitats catalanes, 
ha adreçat una nota als llibreters inforaant 
los que "la supericrltat he ordenat la reco
llida di l'obra 'Caliu'. Us pregues la lane-
dlata devolució deis emeplars...*. 

Cal destacar que en Vedldó feto a Barco 
lona (Biblioteca Selecta n» 464) aquest any 
hi Burxaven: FRANCESC LAYRET, advocat labora 
lista, assassinat a Barcelona el 19?! per la 
patronal; FRANCESC RICA, president d» la Re 
pública Catalana 1 prisar pres!dant é la Ge 
narelltet da Catalunya, mort el 1932; CARLES 
RAHOLA, historiador, afusellat pels franquía 
tes el 1939 e Girona; LLUÍS CONPANYS, segon* 
president d* la Generalitat dl Catalunya, a* 
fusellat pels franquistes a nontJuTc el 15 • 

d'oetobre de 1940, Asprés d'haver estat «n-
treqat per le Gestapo; RAFA& ALTANIRA, his
toriador, oort a l'exIU oi 1951. 

SUSPEBSIÓ Cf TRES ACTES: U» DEDICAT A PICAS 
SO, UN ALTRE SOBRE P. PROJECTE 0E LLEI DELS" 
COLLEGIS PROFESSIONALS ! Uf OWRER LITERARI 

Per el 18 di Juny neu entitats barceloni
nes (Collegl d'Arquitectes, Ccllegl d'Apare
lladors, Aties da la Ciutat, Aeics de Is j -
fSCO, Anies dsls Huseus, etc.) havien pro-» 
grsaat un acte Acfirat a °ablo Picasso aso * 
actiu do la seva «ert i del legat de plntu-» 
res que hi ha a Barcelona. El 14 da Juny va 
aparèixer una nota als uiaris en la qual as 
deia 9/ea "diversas razones han aconsejado el 
aplezeatsnto cal proyectado hoaensje do la • 
Universidad de Barcelona a Pable PISPSSO"... 

El Collogi d'Arquitectes havla organitzat 
por al día 19 da Juliol, ai saló d'actes del 
Collsgl d'Advocatt, ura reunió tntercolle-»* 
gial per a tractar cel projecte de 11*1 con
tra ele Collogi« Professionals (veure "AVUI* 
del 5 da Juny). Port al governador d l v l l ve 
cenagar Veutorlttadó pertinent, Ja que "+.o 
dos les Colegios que figuraban en el escrito 
da solicitud han tenido la oportunldid di «a 
nlfestar su opinión al respecte11... 

Flnaloant, per «anea toaba* del correapo-» 
nent pereís governatiu, no pogue ce!ebrar-ee 
al Collogi d'Aparelladors la sagena confería 
cía del cicle "La literatura catalana vista» 
pels qui la fan". El tew era "l'escriptor + 
aab crosses" 1 hi havi?^ de narticioar Fer-* 
ran da Pol, Joan Teix^cfor 1 Francesc Vallvor 
dC 

SEGRESTAJÍKT 01M IttrlRO DE *HR00" PER LA 
FOTO 'SUEVO EQUIPO CARRERO'.,. 

El núsaro 1731, corras5or.ent al 7 da ju
liol de la reviste A l'Gpus Gel ptèllcada a 
Barcelona, "Sunco", fon segrestat per la po
l i d a , ja que hi havia ona foto, la da la «• 
portada, en la qual as veuen els 11 nous ·J1*; 

nistres de la Dictadura vestits aab l'unlfar 
sa da la Selecció Espanyola da Fútbol i aab 
on peu que diu: 'Suevo Equipe Carrero*. 

m JOAN HAUXL SERRAT DETINGUT I «LTAJ A 
IRyfiA/PAfflOflA PER PARLAR DURANT UNA ACTUA-
CIO DE LA RECENT VAGA GENERAL  

£1 dlueonge 1 da Juliol el cantant Joan • 
Nenuel Serrat va actuar a un club d'irufta/*» 
Fseplona. En acabar la seva actuado ae ser» 
detingut per la polida acusat d'haver per-» 
lat sobro la recant vaga general a aqueste • 
ciutat. En Serrat estique* dues hores Atln-» 
gut, essent posat en llibertat tot seguit. 

Aab tal actiu, postsri«roent, el 4 de Ju

l i o l , 1! fon lanceada ona eulta do 50,000 «* 

ptas. 

DETENCIÓ CE 9 PERSWLITATS BWCELOJI-
NES ACUSADES D'HAVER t*RT!Clf*T EN L'O 
CURACIÓ GEHGCRftTICA OE ST CISAT 

A finals di eaig la policia va deten'r 
9 fntellectoals 1 psrssnelltets A la v i * 
d) catalana, sota l'acusecló d'haver por» 
tldpat en l'ocupedé dsaoeratlca de St • 
Cugat A l Vallas, al passat 1er A Haig, 

Fs tracte A ; Joan Raaon Capella, Jo
sep Castellà ! Aroreu, Aloxanore Ctrfei 1 
Pellleer, Joan Celooiw» I Puig, Níquel • 
Coll 1 Aientorn, Carles Duran, Jord °a-» 

| Jel, Aana Essorets 1 "«me! Sacristán. 

Al cap A pocs dies tots feren posat?-» 

Iea llibertat, a excepció A l Or Joan Colo 
eines, el qual va pastar a la "tbAlo* on 

I ht ríasngue durant 3 iota IIQI fins que *•* 
¡ fou posat en llibertat. 

DETENCIÓ 0E 13 SUPOSATS MUTANTS DE LA 
"LIGA COWNISTA PJ^OUCIONWM» A BARCELONA 

La preeea A l 14 A Juliol ens assabentava, 
a treves d'ans nota A la polida, que fe-»» 
vlen estat Atingodas 13 persones sote Tace 
sació A pertànyer a la "¡JOB Ceannista Revé" 
ludonerS»» (TrotsHsta). 

Entre les acusacions hi figuraven; atac • 
. ~> eeetels-ooldtov contra la factoría "no-* 
tor Ibérica* A l Poble Nou, el 18 A iuny, « 
asé aotlu A la vaga d'aquesta e-presa a Ira 
*a/Paaplone; manifestació, taaté aab lleace^ 
A A ccctels-saTctos, al día segBent a l a » 
cruïlla A St Andreu aab Fabra 1 Puig; «tac, 
el 3 A Juliol, aab artefactes incendiaris 1 
barres A ferro, A A» sucursals A l *Cré-> 
dit Lyamls" A Borcelana, en protest»' par 
la recent prohibició A la "Ligue CenuRje-» 
te* (Treekyste) francesa. 

Els AÜngats han passat a disposició Ju
die!;!. 

ATSMCAICNT POLÍTIC A BARCELONA: «ES DE TRES 
H1L1CB I RIS DE PESSETES* DIR BANC 

"Diarlo A Barcelona", en le seva edfeíS* 
A l 20 A juny, parlava d'un atrataaont aab 
caire polític hagut en la sucursal 23 A l «• 
"Banco Espafiol A Crédito" A 8arcele»e> aU 
barrí A Les Corts. 

Un ceeando A 5 persones, Jovea, unlfcrae 
As, aab pistolee 1 una eetralltta, penetra? 
ren, a les 11 A l * * t í , an la dita sucursal* 
bancària. Després d'intieldr als presents,» 



s'apropiaren eje 3.72*.000 ptes. Tot seguit fo 
çiren en un auto "Seat 124" que els esperava* 
aab el aotor en sarxa. En acuest aoaent escaa 
oaren aetavetes en les quals es deia que els 
diners servirien per ajudar obrers en atur. 

SMRTEHTÏ SEGRESTAR EL FILL DEL OTTE DE G0-
00 (CONEGUT OLIGARCA 0E LA PREKSA)? 

I Un diari de Madrid, "Pueblo", depenent de»» 
"Sindicatos", ya publicar, el k de Juliol, u-
na notícia segons la qual un grup de persones 

de les quals senfcla que fou detinguda- + 
Intenta segrestr a Xevler Godo, f i l l del cot 
te ds Godo, una de les fortunes «és grans de* 
Catalunya, •especialista1 en la concentració* 
de diaris 1 revistes. 

Segons aquesta notícia el wrtlu hauria es-
tet econòaic: exigir un bon rescat, pero a * • 
ningú no se 11 escapa la Intencionalitat polf 
tica ÒB l'acció. 

mm D'UN COJiOEíiNAT °ER RESURTIR RJLLS DE 
LES '•CORlSSIOfiS D'ACTIVITATS COHARCALS" DEL 
VALLÍS (C.A.C.) 

El 23 de Juny tingué- lloc a PfedHd e* re-* 
curs presentat per Salvador Casanova 1 Graner, 
el qual havia estat eonAswat el 1971 a 1 any 
de presó ! 10.900 ptes. de «wlta pel T0P, so
ta 1'acusació d'haver repartit fulls 'clandes 

hojaa —díee la smÉenc;»— 
«atafcíàv ecrsfWc*MMpa*e- a teclíle*-
nU'̂ ts, y Ted»cta<í8» sa idioma ca-
etlAn COR el fA» d* çCon&M d Ae-
tivJtan Comarcal* del VsïJés», en 
¡aa qae, con ocaeSéa de las inunda» 
alone» es le m$¡teh se criticaba!du-
nurtanto Ja-acwacióa à«5 denomi
nado «Govern csiitrsi», conteniendo 
íraaee *'j">;yerw¥ae j «le descrédito. 

tins. Coa es pot veure en aquest retall del • 
"Diario de Barcelona" del 28 de Juny, a Ha-** 
drld hi ha un "denominado* Govern Central a • 
1'lgual que a les fabriques M 'na les "danoici_ 
nadas" Coralsslons Obreres... 

El Suors» ha de resoldre l'assuspte en *** 

qüestió. 

PBOYOCACI05FS7UHS ISCSiTDIS ?OHSSTAL§[ HASSA SOS?I?QSOS... 

D'ençà finals de Juny, Catalunya està sotaesa a ssúltlples Incendis forestals. Atxf per 
exeaple, Girona n'ha tingut 23 en 71 dies ( i al 22 de juliol) perdent-se als dl 5.000 hec 
tàrles de boscos, les quals trigaran ais d» 25 enys en tornar a ser el que eren, 

Recentaant, a "La Vanguardia EspafSoh* del 21 de Juliol, en parlar d'un nou Incendi fo 
restal a Platja d'Aro, diu, referint-se a aquesta onada d*'ncandlsj 

Hés endavant coaenta: "Tsdo oarece indicar que esta rapios y alucinante sucesión ca inean 
dios forestales en nuestra provincia, no son casuales. Parece ser que existen imiielons • 
de haber sido orovoeades". 

En aquest sentit, encara que no tan obertaaent, tasbá parlava "C! Noticiero Universal* 
del 23 de Julio?. 

En el cas d'ésser veritat aixa de la Intencionalitat preaedltada, el o els culpables * 
no es cobreixen de gloria que digues... ! si es tracta d'un grup polític, n'ha d'ésser un 
aolt poc deeocràtic 1 que no té an coapte la realitat sedal que l'envolta. 

CATAUMYWMRD: PR&iKA INAUGURACIÓ D'US W 
NUlfKT A LA HEHQRJA DE LLUÍS COHPANYS 

La localitat rossellonesa da Sant Cabria, 
propera a Perpinyà, inaugurarà el prexl» ses* 
de setasbre, aab la soleanitat que exigeix la 
cerimònia, un aonuraent a Lluís Cospanys. sa-* 
gon President de la Generalitat de Catalunya, 
lliurat par agents de la Gestapo naii a les * 
autoritats franquistes d'ocupació í afusellat 
a Montjuïc el 15 d'octubre és 19*0. 

Aquest sonuBent constarà d*wa efígie es-* 
culpida del presirtent * ¥ t f r , simbolitzant a 
tots els catalans caiguts durant la guerra d 
v i l , sigui en el front de conbat, a les pre-» 
sons, en la Resistencia o davant els piquets* 
d'execució. 

Tal 1 coa recorda Qbaenec de Sellaunt en • 
un article aparegut a "La Dspéche * ce Tolcsa 
del Llenguadoc, el aonuaent "és un hcaenatge* 
de la França lliure al "resident Coapanys, •* 
sfaboT de tots els cetalans aorts en la l lu i 
ta par la causa de la justícia 1 de la llibèr 
tat». 

Proxlaaaant Inforaarea del dia exacta de • 

la Inauguració oVl dit nonuaent. 

TUERZA NUEVA" ! LA ISJUSTRIÀUTZACIÓ DEL 
ROSSEUJJ 0 EL RIDÍCUL "PARE",.. 

La revista d'extreaa-d-ata espanyola ed^ 
tada a fecH d por Blas Pifiar "Fuerza Nusva*7 
i» rissaprofite cap ocasió per a seebrar odl 
centra Catalunya i de pas'par a far el r id í 
cul , . . Aob aetju de l'lnereaent de les rela
cions eeonofiques que s'estl produint entre* 
Catalunya i el Rosselló, denuncia aquest fet 
coa una aaniobra dirigida "por el grao capl-
taffpp «ssónice y dpircaíce / ? / . . . " , al • * 
qual pretén "llevames al superes?!tal!sao * 
'dw%lcaaento l !be f» ] . . . \ W, quina por!! 

HOTiWFOBMATim'avuP. 
^- AJÓ aquest niWro d'*AVUI" datat el 30 de jujlol, l'equip "AVUI" posa f i a uno etapa de continuïtat i treball, d'lnfprwr 1 dncuaen 

tar Tpolnió pública catalana. El aas d'aoost, tenint en coapte les vacances generals i la poca infernado de qualsevol tipo» que * 
es produeix erreu, no veurà l'aparició de cap núwsro d "MUÍ". A la vegada, aquest període de descans servirà a Tequio "AVUI* per a dur 
a ten» una reflexió seriosa sobra la tasca feta ! por a preparar la faina a fer 8l curs vinent, que volea que sigui ja ce total sedure-
sa i superado constant, 

if L'equ'n "WUI* Ha cregut i segueix creient en la necessitat d'tm crgan inforaatlu català nbart 1 dfnlslc, al servei de totes aqoe-* 
lies ppdons polítiques om l luitin per la deaocrScia 1 la lllbertst da Catalunya. Aquest h l'objectíu <p« ve' assolir al llarg * 

del curs 1973-1974. 

íf Finalaent, l'equip 'AVUI*, conscient de la iaportància de la caaponya "Sobre l'ús pflblic del cata^ a tot arreu*, aprovada per la » 
VI l e sessió de la Condssió Persianent d» l'Assaables de Catalunya, est^ preparant ÈHI niaero especial per a eoaoneawwits del aes da* 

seteabre sobre aquesta te^tlca i sobra la coaaoBoradó oa la Diada Nadonal Catalana de 1'11 da St 

"ELS BUTLLETINS } FULLS, UN COP LLEGITS, PASSEU-LOS. NC ELS DESTRüTU S! NO ÉS EN CAS D'IRG??£!A\ lector, passa l··AVUï· a on aatcü 
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*EUZKÁDI 
DCWSTIA; DETENCIÓ D'ONZE SUPOSATS «EHBRES 
CE «SOLIDARITAT DE TREBALLADCRS BUSCO? 

íab data 11 di juny la presea ha tnfaratt 
da la detenció d«11 suposats si l i tants dal • 
sindicat clandestí «Solidaritat da Treballe-
dora Baaeos* a Donettle/St Sebestli. H a de
tinguts estan acusats da far 1 difentra 'pro 
pegsnd» 11legal' entra ais treballsdors d V 
na fabrica, incitsnt-los a ór a tara» sisea 
bises, aturs, aanlfestaciona, ate. 

DETENCIÓ* DE LA CEILUIA DEL «HDVINIEtTÜ COW-
NISTA DE ESW*\» A ORATE (GUIPÚSCOA) 
H . . l l i l — M l H. i» • l . l - i . — • • i l - . l i l . l l . mi - i - • « • • • * " - ' 

faaW aab data 11 da juny es v» eeber se» 
havia estat detinguda la tota l i tat da la cal 
lula que a l "Novialente Coaunlsta da Esparta7 

(ICE, pro-xinès; antlgaaant Koaunlstak una * 
escissió d'ETA) tenia a ( feta , Glptnkaa/Sul-
puseoa, aab aotlu da 1'agitad ó que ea v» re 
glstrar a l a valí ds Daba arran del 1er da * 
Halo. 

BILBAO: OETENCIÓ DE TRES SUPOSATS WWES 
D'ETA-V» PER LA GUARDIA CIVIL 

M . O . G . , narl«KJesús S.A. (nelaa) 1 Ifhv 
M Landa Kerekiz nan estat detinguts a f i - * * 
nala da juny s Bilbao i han estat pósate a • 
disposició del Jutjat d'Orfre Pft l lc 1 inoro 
aats a la presa. Sa'ls acusa dl pertànyer *T 
front Hi l i t a r d'ETA-V* Asaeablea 1 d'haver * 
preparat un ateaptat contra la caserna da la 
Guardia C M l de Lakeltlo ( l t tka!a) que as • 
pensava dur a terse el 18 di ju l io l . Aab la 
detenel6 d'aquestes tras persones par ls «•«• 
Guardia Civ i l ha estat descobert un dípbslt* 
d'octevetes 1 reviste*, alxf coa l l is tes da 
•xlvetes* 1 els nos» ds diversos t e f t t t > 111 
rets» d'ETA-»». 

DETENCIÓ DE DOS SUPOSATS ACTIVISTES O'ETA-
V» ASSEfBlEA A TOIOSA (GUIPÚSCOA) 

Oles sis tard, a coaancaaante da ju l io ! , * 
durant un control rutinari ( 0 por psrt o» • 
la Guardia Civi l d'una eruTlte propers a Te* 
losa (Glpwkoa/talpúscos), foren detinguts * 
els dea ocupants d'un auto. Ea tracte da; 8l_ 
zente Serrano Izko -acusat d'asta.- 1 aplicat* 
on e l aagraateaent dl l'Huarte- 1 da Robarte 
Fernández Palazlo -acusat d'ésser el respon* 
sable d'ETA-V* a les aergas de la r í a del *• 
Nervión. En a l «oaent de la seva atenció *• 
eren portadors d'àrees cartes. 

BILBAO; UN INCEN01 PROVOCAT DESTRUEIX 6 M -

CRCBOSQS I UH AUTO 

El passat 25 da aalg, a les dues de la ae 

tinada, foren vistes trea joves coa regaven* 
aab gasolina una aierobusos aparcats en un • 
carrer ds la capitel d'Ewkadl. A la poca es 
tona enancaren s croar ala vehicles, quan* 
els'tres activistes ]s havien aarxat. En te* 
tel, sis aierobusos ! un eetxe resultaren •* 
coapletaaent destruïts; ela danys pugen a •* 
quasi 3 ai 1 ions 1 alg ds pessetes. Ko ha es
tat aclarida la identitat dels autors, enca
ra que no s'exclou la possibilitat d'una pro 
vocació feixista. 

BASAURI (BIZXAIA); EXPLOTEU QUATRE VEHICLES 
VORA LA FÀBRICA "FIRESTONE KtSAMA" 

Durant l a satinada del 15 de juny, quatre 
autos, propietat d'eaplsats da la factoria * 
"Firestone Híspanla1 ds Basaurl, explotaran* 
slwltJIniaeant par causa da sendas beabas ** 
collocsdas en e! seu interior. Es creu que • 
ss tracte d'una acció d'ETA-V» Assesblea con 
tra Jurats 'grocs' 0 directius d'aquesta f £ 
bri ca. 

TIROTEIG ENTRE LA POLICIA I TRES SUPOSATS 
MUTANTS O'ETA-V» A BILBAO 

A lea 5 de la aatlnadi del 27 de juny, as 
va registrar un t iroteig antro un cotxe de * 
la pol ida 1 un altre vehicle ocupat par 3 * 
Joves, que aa sospita pertanyien a ETA-V* As 
seoblea, al barrí btlbef de Santutxu. 

l 'afer eeaanç> quan si 861, que patrulla
va per aquella tona, ve trobar sospitosos 3 
joves. En ueacner qus s'Identifiquessin, els 
alludUe fugiran rapidaaent després d'un *** 
breu forcogelg i d'haver disparats 2 trets,» 
que foren contestats pals policies. Aab tel 
aotlu un dels 3 activistas va pedra la seva* 
eeerlcana, cosa que persa té identificar-lo : 
es tracte de Jesús Arrendo Martín, donostlar 
ra , que des de fa un any havia fugit de casa 
seva, suposat al l i tant d'ETA-V» Asssablea. 

EXPLOSIÓ D'US ARTEFACTE A GRATE (GUIPÚSCOA) 

A les dues de la satinada del dissabte, 7 
da ju l io l , es va registrar una potent explo
sió vora un xalet a Onate (Glpuzkoa), propia 
tat d'un «tglnyar 1 del cap adeinistratiu da 
la fàbrica »H1jos de Juan de Geral», d'Ohate, 
dedicada a la fabricació da vari l les de pa-* 
raigues. 

L'AFER DELS * CAPELLANS DE PCRTU3ALETE (BIZ-
KAIA) I LES SEVES DERIVACIONS 

En e l núaaro d'»AVUI» datat el 5 da juny, 
parlaves ds la awifestació de solidaritat * 
envere el coadjutor de la parroquia de Santa 
daria da Portugalete, al qual havia estat a-
pallissat antarioraent per un comando fa ix is 

ta (veure »AVUf» del 27 de aare), 1 ca les * 
•ultes I oposades a continuació. 

Kés endavant, sote 1'acusado" n«Mm de 
qua havia estat llançada propaganda 'sèvar-
slva' des de la canparroqulal, el 6 de juny 
forces ds la Guàrdia Civil registrar?* l'edi 
f i d . Aab tel aotlu faran detinguts sis caps 
llans» Joseba Hunaniï Hernando, Joseba Alço I 
!ll Almete 1 Arrçal Garasend) Blanko, essent* 
traslladats lasKdiateosnt al seslnari dioce
sà bilbaí de Darle. 

'Tres dl as després, el aasson Raaon Laeds-
ra, teabs adscrit a la parròquia de Ste ïfe* 
r l a de Portugalete, 1 absent durant a l dls • 
del registre, es presenta voluntariaaani al 
Seainarl de Darlo. 

EL BISBE ARB ELS CAPELLANS' 
El «Ha 11 e l bisbe de Bilbao, Antonio Año 

veros, ta far pSblic un docuaent en el qual* 
as dissentien diverses asseveracions de la * 
policia; 1», Qua no havia estat escaapada •* 
'propaganda subsertiva' das da la casa parro 
qutel ' ; que durant si registre nosés s'hsvla 
confiscat l l ibres 1 revistes de circulació * 
legal, 1 alguns docuaants arribats anenlaa-* 
aent a la parroquia; I 3», Que eeaor* al Con 
salí Pastoral ds la parroquia havia estat • * 
d'acord aab la l 'nia adoptada pels sacerdots 
d'equesta. ' 

Flnalaant, «1 dia 15 el bisbe, Afleveros,* 
va contestar nsgatlvaaant la petició del Jut 
jat d'Ordre Públic sollieltent perafs par a 
dictar auto da procassaaent. 

BILBAO: CONSELLS DE GUERRA CONTRA NACIONA
LISTES 

Per 'Insults e ka força araada' una dona* 
ha estat condaanada en consell de guerra a 3 
«esas i 2 dies. El procés ha estat celebrat* 
a Bilbao el passat 12 da j u l i o l . L'éneartedV 
ora Begona Kareaga Gartetzgojaaskoa, la qual, 
oi 25 di nalg 1972, en assabentar-se que un* 
dels seus f i l l s havia estat f e r i t par d ia-* * 
pers de la Guardia Civi l en un control a Ge-
txo/Guecho, va Insultar repetídenent a la ** 
"Benesorlte* on arribar a l'hospital a v i s i 
tar al on f i l l . 

Acusat d"ateaptat cantea la propietat I 
robatori d'un auto', Julen Airegi Etxebe ha 
estat conceanat a 12 anys 1 1 dia de reclu-* 
si ó en un consell de guerra celebrat a Silba 
o al 13 de jul iol . Els fets que se 11 laputà 
ven eren un atracaaent perpetrat en la suet? 
sal del Banc de Blzkaia a Galdakano, el 31 + 
de aalg di 1972. Els seus A coapanys foren * 
absolts. 

A 1A anys ha estat eondterat Raaen Aurte» 
netxe sota l'acusació de 'terrorlsae'. l'on-
cartat fou acusat d'haver participat en l ' in 
tant de volar la 'cruz da los caldos' di P«K 
naleaona (el A d'abrl! 1972), d'haver Inter
vingut en l"assalt' a l'església d'Andraaa-
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EL CONFLICTE DE "MOTOR IBEBICA" ï LA 1TAOA GEH12AL A 

XHDÑA/PAMPLCfHA 

L'origen del conflicte a la factoria "Motor Sí^rïca* d'lryfta/Paaplor.a rau en la nega 
t lva , per part de la direcció, de paçar una reivindicada económica que fins i tet havia 
estat dictada per la Magistratura del Treball d'aquella ciutat basca, a finals d'abrUJi 
partir del 9 ds maig, els 200 treballadors es (telaren en vaga, I el dia 24 la direcció* 
tanca la fàbrica. Desoris ds contractar esquirols, l'encesa va Intentar, durant la ni t 
del 12 ds juny, endur-se'n les saquines de la factoria. Endebades es prova d'lspedlr-bo; 
aleshores els treballadors es tanquen a l'església de St Salvador ds la capital: afortu
nadament, el bisbe, Fr.sr ffindez Asensio, es posa al seu costat Impedint l'entradb <fe la 
policia i fent enviar neniar als vaguistes. 

Això passava el <ña 13. Al dia següent, comencen a perar diverses emoreses, bsvent-hi 
enfrontaments a»b la policia armada, la qual ha estat reforçada fortament. Al migdia 5 a 
la tarda d'aguell (fia, Vatur a les fabriques és ja quasi general. De totes aquestes fac 
tories en vaga surten piquets da treballadors que narxen vers 1'església de St Salvador, 
on hi ha els 20€ companys ds "fcotor Ibèrics*. Es aultipliquen els errfrontanents asé els 
grisos, notant-se ja la solidaritat ds la població c i v i l envers els vaguistes en general. 

El divendres, «Ha 15, la ciutat està presa m- la policia. Toí ! això, els obrers en
tren a las fabriques a f ! de dur a terse assesfclees generals iult!tudlnSr!es. S'aprova • 
l'acció d'una vaga general; a través dels camps i donant voltes centenars d'obrers sur-+ 
ten a cridar per la vaga genera!. Lentament, els comerços, bars, ertc. van tancant. Les * 
aanlfestacions es imiltlpllquen tot i que als reforços de grisos, socials, etc. no paren* 
d'arribar: patrullen pels carrers en grups de 4 i en jeeps, arnats i preparats, pero es 
wsuen desbordats Gosplelanent, «1 sfgidia l 'a'ur ós total a la ciutat i també als po-** 
bles aab fabriques. Es parla ja d'uns 500 detinguts. 

Aquesta situació d'atur general, lanifestacions, detencions, etc. continua f ins el 18, 
data en la qual es llença la conselgna H?CR LA '?ÍÀDKÍSSÍÓ Oc TOTS ELS 0E '?Í0T0R'"! 

El pànic sentit pels òrgan!sacs of icials {Diputació Foral, Govern C iv i l , Sbtttfa] és* 
evident: sa! no s'havfa vist una vaga general a Iruña/Pasplena des d'abans de la guerra* I 
c i v i l 1 encara... i la situació continuava. Fins i tot la Diputació Foral es vs oferir • 
cost a IníereediMa entre els obrers i les emeses. Parí no ós f ins el dia 22 que e's • 
obrers fan avenir a les egresas a travos d'uns punts aprovats par rerresentants ds «és* 
dB 15 factories nabarreses: 

- Garantir als sancionats o acoüiactets de "MOTOR IfÍRiCA* un altre l loc ds treball sieí 
lar i el sou íntegre actual fins no s'hagi trotat aquest nou l loc. 

- Les empreses no sancionaran cap treballador per raó dels auturs haguts. 
- flarsntia que totes les persones detingudes no perdran la feina. 

- Compromís par part de les empreses de donar possibil itats de recuperar les hores par-
dudes durant aquests 9 dies d'aturs. 
Tot i aixè, la situació no es normalitzí de seguida. Continuaren els aturs, encara • 

que en raenor intensitat, f ins a quasi desaparèixer, fio tots «is datlnguts ban estat po
sats en l l iber ia t . 

(Extret de: "información Española", Bruselles, N« 99; "Boletín API", Barcelona, P 29; 
i "Informaciones Obreras*, Barcelona, Nos. 112 a 114.) 

r i , a Galdakano, on un comando d'ETA-V*. va 

l legir un manifest, i en el robatori d'exple 

slus a la cantera da íurre. 

CONSELL OE GUERRA PER L'AFFR HUARTE: 5 K*-
DEHNES A 30 ANYS. 1 DE 15 ANYS t 2 E 15. 

Con es recordara,el 15 da ajenar d'enguany 
jjn coaando d'ETÀ va segrestar a Felipe Huar
te , conegut oligarca espanyol, si qual va fe 
ser l l ibarat el dia 28 després que fos re—* 

•solt un problema laboral a una da les seves* 
fabriques i després del pagament da 50 s i - * * 
lions dB pessetes (veure "AVUI", 16 febrer.) 

En to ta l , 22 fou el nombre de persones *+ 
que la policia va acusar d'estar implicades* 
en Vafar. Posteriorment, cinc foren inferí» 
des que el seu sumari havia estat'sóbresei do* 
("AVUI* del 5 de Juny). De les 17 restants,* 
I son en rebell ia, és a dir a l'estranger: 
Totes Pérez Rebi l l a , Joseba Bil lar Rum¡txa-
ga, Yon-flanuel uoiburu fíendlzabal, Joseba Za 
barte Arregi, Joseba Aldascro Artola i Eusta 
ki Mendlrabal Benito (mort a Algorfa el pas
sat Dijous Sant, veure "AVUI" 15 maig 1973). 
Altres dos han estat posats en l l iber ta t : 
Haría González Zaragata i Manuel l'iurua Alber 
d i . Els vuit restants són els que ara han es 
tat jut jats: Joseba larza Etxenike, Lorenzo* 
Egia Li raso, Manuel Isasa Iturriez, Hlgueï • 
Laskurlain Mantilla, Fernando Izagirre !zagi_ 
rre, Ángel Amigo Kinkozes, Luiz Br iza Armen 
dariz i Maria Redondo Galdeano, 

Durant al procés, en el qual hi declara-* 
ren els dos germans Huarte ("50 millones son 
50 Billones!"), cinc dels acusats (Laskuria-
i n , iarza, Izagierre, Egia i Isasa) es decla 
raren membres d'ETA 1 proferiran 'gritos sub 
versivos i de fal ta da respeto ^ t r ibunal ' , 
és a (flr « l ' igual que els seus companys del 
Judici de Burgos. 

El dia 5 de j u l i o l , tres dies d»sprésc,ha 
ver començat el procés, fou donada a conèl-* 
xer la sentencia: larza, Egia, Laskurialn, • 
Isasa i Izagirre a 30 anys; 71r1za a 16 anys 
i Amigo i Redondo a 15 anys. A més foren con 
demnats 3 pagar maneomunadanent 50 milions • 
de pessetes a la f a r í l i a Huarte. 

Finalment, cal destacar que alguns dels * 
condemnats es van negar a signar la notifica 
ció de la sentencia. 

El procés feu celebrat a Santander, 

REPRESSIÓ CONTRA ELS NACIGNALISTES BASCOS A 
* EIIZKAD! NORD (CCSTS'A E.T.A. I E!BATA) 

ció 'n iegaV a l'Estat francas, ja que ETA 
fou declara* fora de la l le i el 10 d'octu
bre de 1972, a consagSeneia oels intercsn-* 
vis u i l i ta rs 1 economies entre Fram» 1 "os 
pidou. 

Els condemnats són: Jon Cal t ia Seffen, 3 

2 mesos de oresó, Joseba lllarramendl, també 
a 2 sesos i (''aria Cotila a 1 mas. 

Durant el procés, calgué desallotjar la + 
sala | ar causa da les protestes de part dal* 

'extsri'Jr s'intentà una waM festa 
ció, reprimida p t l s 0 8 (grises francesos). 

A 3 «esos de presó 1 a una multa de 450 • 
mil pessetes ha estat condemnat el director* 
de la revista "EfEATA", ïrgan del moviment • 
nacionalista basc d'i gual non a Euzkad fiord, 
Sr Birukoa (veure »AVUi» 5 de juny 1973), se 
gons una sentència dictada a Baiona el 15 de 
juny últim. 

D'altra banda, tres militants d'ETA exl-* 
l ia ts a Pau (Euzkadi-fterd) foren jutjats so
ta Tacusació de partlryer a una organitza-* 



A coaençaaents da juliol va tenir lloc la 
Vila Sessió d» la Coelssió Parament ds l 'As 
seablea dl Catalunya, aafa Tassistenda d'u
nes 125 personas a títol da representants de 
grups, partits, associacions, barris, comar
ques, CC.OC., pagesos, Intel·lectuals, etc. 

Tot just Iniclar-se la reunió, es presen
taran les noves Incorporacions: Barri de St 
Andreu, Barri de la Sagrada Panilla, Blblio-
tecVles , Organizaciones de ilesa del Baix •+ 
Llobregat. POUT* de l ' ex i l i , i Catalans do Ve 
neçuela. Cot a observadors nooés hi hagué un 
nou grup: el Partido Conmista de España In
ternacional (PCE-i). 

A continuació es passa a la lectura 1 a-* 
proveció da l'aeta da la sessió anterior, co 
sa que es feu sense Incidents, 
e Després as continua anb el 1er punt da ** 
1'ordre del día: Seguir anb el tena de la ** 
discussió sobre al contingut 1 la difusió •• 
del docunent 'Cap e la IP Sessió de TAssem 
blea da Catalunya». 

Començà el torn PSOE-lfiT, el qual va dir, 
entre altres coses, que no estaven d'acord • 
aab a ls * mmts de la 15 sessió, 1 que cal-» 
dría redactar-ne uns altres, nosant-H 'dret 
d'autodetemlnacló' en llocdEstntut del 32. 

E1 Partit Popular de Catalunya parlí de • 
les reunions fetes a comarques 1 a Instituts 
parlant de TAdeC. 

Els Crtalans d'Andorra van llançar la 1-* 
dea de fer un Eaprestlt coa e l s fets per '"a-
cla. Es pronunciaren per un contactes més es 
tret aab Euzkadl. 

Els universitaris van inforear que durant 
aquestes vacances es farien reunions a 12 In 
drets per parlar del docunent. 
ea El segon nunt era: Estat actual de la d s 
cussió del docunent. La Conlssló encarregada 
va fer lectura del que ja hi havia discutit. 
A continuació, 'Bandera Roja' va parlar expo 
sant el seu oensanent sobre que ha d'ésser • 
TAdeC (plataforaa d'agltacló ! no pas lloc* 
de convergencia), deeanent la revisió dels k 
punts de la |3 sessió: 'autodeterminació 1 • 

. l l ibertats nacionals' alia on posa Estatut • 
del 32, ja que aquesta concreció no corres-» 
pon a TAdeC sinó al poble, desa quan hi ha
gi l l ibertat. Taabé degana la Inclusió d'un* 

5è punt concretant les mesures lirradlaLss-»* 
tais coa: salari mínim, ensenyament gratuTt, 
etc. 

La següent Intervenció fou del PSUC, el + 
qual criticà 1'anterior pa-lasunt. Insistint 
en el fet que si la Comissió Permanent està 
redactant un document, asb la participació • 
oberta de tothom qui vulgui, es per- a evitar 
que s'arribi a la II3 ssssió sense res dlsru 
t l t 1 redactat, sanse un afnla esborrany.Amb 
aixa el PSX va fer entendre als Bí? que el • 
docunent que havien l legi t no podia ésse.- la 
substitució del dpcument que s'estava fast • 
en aquells moments. 

Els Ho Allnlats tanbé contesten a R efa» 
glnt que el comunicat de la 1 9 sessió na pot 
ésser canviat, ja que es tracta d'ma eana • 

REUNIÓ BE LA 7 B S E S S I Ó DE 

LA C 0 & I 3 S I Ó PEMANEST? BE 

L'ASSEMBLEA BE CATALTMYA. 

1 

d'acte de constitució de TAdeC. Creuen que • 
en la 1(3 sessió TAdeC hauria de far públic» 
un docunent parlant de TAdeC en l'any 1973,1 
remarcant: per la llibertat sindical 1 eld-et 
de vaga, denunciar l'aliança franquisme 1 ca
pitalista, I reafirmado de la reivindicació* 
dels principis 1 institucions de l'Estatut •• 
coa a marc legal quan la ruptura deaocràtica, 

'Intellectuals Catalans' proposen una cam
panya a favor de la llengua catalana: "CATALÀ" 
A TOT ATREU!! EHStí.'YAnEUT EH I DEL CATALÍ. A • 
TOT ARREU!!", fent veure que la persecució de 
la nostra llengua és un aspecte de l'opressió 
nacional de l'Estat unitari 1 feixista espa-* 
nyol. La campanya ha d'ésser reivindicar el • 
català com una llibertat democràtica, com una 
lluita contra en aspecte de l'opressió de la 
Dictadura. 

Després d'un petit descans, Intervé un re
presentant de CC.OG. efe sectors (depenents de 
ffil), el qual fa un atac daaoledar de TAdeC 1 
del punt de l'Estatut, amenaçant fins 1 tot * 
amb que el eovlment obrer boicotegi TAdeC en 

vreutque no sa 11 accepta la seva Inclusió a 
l'AdeC en no etiar d'acord amb el punt de •• 
!'Estatut. Es tracta de visions parcialíssl-
™3s tie l : Àé£ que provoquen un çran moviment 
d:ln:igr;ació 1 de repulsa. 

Ccr.tcsia TIC explicaní-11 la tosi ds que* 
TAcfeC és un Toc de convergència unitària,» 
da pntenclació ds l lu i t i s sectorials. I que 
ro 11 velen Ics asenaces de possibles bol-** 
cots en als qualn no hi creuen massa seriosa 
•srt ni e ls wtelxos El, donat el poder de • 
convcoaiVia de TAdsC 1 la diversitat de es 
reres de pensa" 1 la consciència evident qira 
ta l'AftsC sob-e el oi» tat .'¡ixo significa. 

ftsprfa d'això, conílnua la discussió so
bre el dsetnent que està preparant el Secre
tariat de la Comissió Pcrsanont. 

El representant dal PSUC diu que aquest • 
docu^ont caldria aus no interferís el debat* 
popular que s'està oroáiint a Tentom del • 
docuisent "COT a la 113 Sessió de TAdeC", i 
hauria da seguir aquesta Ifnla: tot respec-* 
tant les opinions conflictives, buscar allò* 
que sigui unitari, respectant sempre els qua 
tre punts aprovats en la 1* sessió. 

El PSAH afirma que el que està en debat • 
no és pas un punt del comunicat de la 13 ses 
si ó (el referent a l'Estatut), sinó dues con 
cepclons de TAsseenblea, i coa que la gran* 
majoria està d'acord amb e l s 4 punts Inicial 
ér, perdre el temps discutir-los. 

Els No Allnlats diuen que tots e l s docu-* 
ments de TAdeC haurien de reflectir les po
sicions disconformes amb alguns dels 4 punts 
del primer comunicat. 

Intervé BR Indicant que si 1'objectiu de 
TAdeC és la 'convergencia i l'ampliació de 
la lluita democràtica a Catalunya', 1 si el 
lloví ment Obrer és el capdavanter de la l lu i 
ta, és incoherent que no sa Tace», ti perquè 
no accepta un ckls h punts. 

Les Intervencions en resposta a aquesta + 
tendenciosa interpretació de què és TAssen-
blea se succelren, així com noves discussions 
sobre el paner de les plataformes pro-AdeC • 
en relació amb les Comissions de Barri, de • 
Comarca, e tc . , ja existents, <feixant-ho per* 
a la propera reunió. Finalment, fou aprovada 
la cairpanya pro-català proposada pels Intel
lectuals. 

A Prada, del 20 al 30 d'agost de 197\ celebrarem la cinquena 

% ^P® !$r® f5I9 ffi 
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d'ésser adreçat al senyor Josep PONS. carrer dels ocells. 65 - Toulougss (França), o a! G.3.E.C., C.C.P. 13C9-43, 
Montpeller. 
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«a| data ds «arç 1973 he ettet «dítet al 
núaero 1 dal butlletí •AWSTIÀ·, portaves * 
da la 'Cariarte Catalana d*Awiatte«. L'í:*-* 
dn dala articles (a al svgQent: Protwttedé, 
Que 6a Vaanlstte, U lluita p * l*ae?lsh^ 
1 la COA, L'EeglésIe 1 l'stnlstia, tepe.* * 
da aert. El precia 1.001 1 l 'eenUtit, L'a*-
aaartnat da Henee! Ferotnde ! Mrqm. 

A continuado" ana plau rsprsddr l'eaerit 
que atrvalx da preeentedó d'aqueste nava ¡a 
blleacló an al eaap da la praaaa Q*awrat1¿" 
catalana: 

sLa Corissló Catalana d'Aadstia, e m e » 
l'any 1969 par tal * petando la Ha i t í «* 
cap a ona Atnistle general polítics, que ám 
da l'acabaaant da la guerra sNrtl Ka aatat • 
un objectiu polític fonaaantalt llança a*d+ 
a l'oplnló pública al prlaar nuaere dal aau 
butlletí Inforaetlu. 

Aquest fat significa en pas <¿t ao aqt*. 
ta l luita. Un pea lapertent penad, coa Su 
un dala treballa «pe aquest néasre eeaie\pre 
claaa a tot el pable cátala, ! a tata ala a í 
tres pobles garaana da la faínswla I da la 
ínsula, la lepados* 1 urgent necssritet ote 
conseguir ana Aaristte genera! pelftlce. 

És cert que cas ds teta ote tefclte el *** 
claa par 1'Aarittla la unan?». U unadd-* 
tat an 1'aablent polític ha estat tai gene-* 
reí que en el aeaant da la constitució d'a-
queste Corissló Catalana totea las organitza 
dona polítiques catalanes hf 1«SorHAgñran 
1, en n ]a r o amor lape!*, M haa anat par
ticipant. Cap /altra/ activitat no bevte a* 
conoagdt on acord unitari senas reserves, » 
Després, e través di lea coordinadora polí
tiques 1 sobretot da l'Asseabltt da Catáis*»* 
nya la lluita por 1'Aarittla general pol í t i 
ca ha estat posada en prlaar pla, 

I no solaaant les orgarilted ens pelft l -* 
f f ques, dnS un estaaent aolt isporteni a Cate 

lunya', a tot l'Estat espanyo!; l'Església,* 
L'aclaridor treball que conti aquest prisar* 
nunre "L'Església I Víariotte" relata coa 
s'ha anat sensibilitzant sqeast estasBirl on 
relació a aquest gras pwbleea del qual i» * 
pot desentendre's. Aquest gras ereblon toè. 

La Ceri saló Catalana d'Atri d i a orstén, * 
cao diu un gala altres treballs, seasseorir* 

a111e*s nívaïU J* i -edé 1 d'üd»--
dó a la dfeasf!'.* Ha, 5 sra, on a-*** 

queate BN r r**íi é»l ars»i" 
cas 1.GC1 hi ha ens ém<&. à» 162 ar>ys ds» 
proel per a ds« al 11 tants fibra»"*, s'adreçs,* 
traïes dsi'a£9 portes**, i iotes les farsas» 
polítiques, als asflÉwte dl e s m , a l'As-» 
sssèlss «a C? telenas, t l#f Juntes professi e 
nala sobretot l'espadstesñi vinculad» als * 
Pr-ebletes ]i¡rf¡f5es, a t a t » las ¿«rerqries • 
ecleslastlqass, a iotes les persaftalitete In 
tereasades pal è f t M a jsstfdo, a tot eï 

pobla de Catalunya, e tota la Catalunya « - * 
plottdi, en especial la classe obrara, an de 
tanda d'ajuda, d» collaborsdó, 

A travis dels «astres estllstlna adras * 
i afartant t*gu1srflwrt de tot a l l í que pap!» 
far roforlnda a apesta easpenys nadontl • 
catelana, I general dins l l a ü t ds l'Estat» 
espanyol, i*» Intentar*» de far dasep^ena-
daeent, asssptleaawi, «àcars qw dlr&rics I 
ceriatlus. Csda trebsll raflarflra el di»-» 
deso 1 la coabatldtet tfuo ftabre Inte»**» 
graist d'aquests Ceri ¿trio. çee reste oberta a 
téteos, mm áseles!vi »s*s, f per les saos 
naretiles sis rteoselxerea. Ptrqul la Costar 
slé Catslane (CAsnsirila U m claa unerias, 
oera sol isMlc, Que il tmb% batllot* 'AH-
SiSílA' otpenirl,* 

1 1 1 « 

SI en «1 «¿acre d* 1 ^»*" dstat el 5 dt** 
\mf tesarisa, en r<MMM aetetxa seeeló, t l 
pansasent del Xarioent Sadsllsia di Català» 
nya sére la l!> Sessió é i'Asssoblea de Cs 
tí-teya, arlxlea a Mlabrar-sa, m aguesti • 
ecarié incida 1*e«Mtad dal Partit ScriaÜ* 
te MllIberoswTt Sedsaal dsls ftfft*s CateT 
lans (PSSUf) sobre aquest etttetx tea», s tea> 
vos d'uo arüele apares»t on el núesr«'32,«> 
ds sale 1973, dal on psrtevsv «LLOiTA*. que 
es títela «Cap a la fl« ^saié P1tn3rla de * 
l!A$assblea é» Catelanye*: 

*t'acsrd pros par la Corissll ParBoaont » 
da l'àfsesblea di Cetslaojra a fi asís de l'any 
petaat di celebrar la f!« SasdS PleaVIa de 
l'Asetsbloa ds Catslar^a, ha desenvolupat n , 
aasll procés de refiada ! «scririé el vol
tant di l'AdsC 1 tuÉOf per tant, de asnera» 
general, al veltent ca TAHsmstlva Osaocri 
tics. 

El Secretariat de lo Cerissió Petoamnt,» 
por lapulsar aquest debat, ho elaborat an os 
quota di discussió «alteri qat cansis dels» 
segttnte patis: 
I . M I M f crfüca atel treball ra«11tzat 

por l'Assaablea ds Catelunym. 
I I . AsaÜri de la oltuidÓ astee! é l rióte 

1 da l'opsrició, 
I I ! . Objectius pelíüea é te í!» SssdÓ Ple 

tàrla ds l'Asseafelea, 
Feraas é treball par a preparar la I I * 
Sesrió Plenlrte ds l'Asseablea. 
Candldons per a eetebrar la ! 1* Sssrtó 
PlenVia ta l'AseaaMoa. 

l'any 1 rig d»exf«-!lí!da d» l'Asseablea» 
ds Catelwys 1 al étbat asteal ban pesat d»» 
sadfest las dlforante cawaedem adátente 
al d astefx de l'AdsC, Crriea sseeasar! dl 
fs» la crítica de los priaripate posicions * 
qt» *ta saaèlea «qdvoca*a pie tel d'ajudar 
a l'siroftBdlttfit d'aqoad debat. 
1 . ÍES DIF0SÜTS SOCEPCIOB At SI OE VKS-* 

CTÜA   
«?"p«tera"p,.S1J6"í>C," 
- T-T-r ir— - -1» r ni i in iwni w.u . mm • mami» 

Una de tes tendsndes dies l'AdsC t l cas 

a exponed prindpal si l*,S,l},C. /{Partit $£ 

dállete unifica do Cttelanya, not dil FCE-

l í r ia C^Tlle s üatel»}»)/. Agmta concep— 



ció voldria veure en l'Awamblea ds Catalu
nya la metarlelltzaeló practica del 'Pacte* 
per la Llibertat». El pacte per la llibertat 
és plantejat pel PCE, 1 per tant pel PSÜC, • 
com una aliança, per a conquerir les lliber
tats deaocratlques, que Inclogui sectors Im
portants de la gran burgesia, Conseqüentment 
es tracta per part del PSUC ds portar a la • 
gran burgesia a l'Asseablea de Catalunya, Al_ 
xf, per a la gran burgesia, diu el PSJC, és 

I aportant d'expulsar els " u l t m de) poder", 
que retarden les possibilitats d'expansió e-
conoalca I 1» Integració plena de Veconoda 
de l'Estat espanyol en estructures superesta 
tais con el Cercat Comú: a la classe obrera* 
I I interessa d'aconseguir les llibertats de-
aocratiques per obtenir Instruments d'orga-* 
nltzació 1 possibilitats de lluita 1 defensa 
ds les quals avui es veu privada. 

Aquesta concepció de VAlternativa ¡Temo-* 
critico 1 de l'Assemblea de Catalunya es tra 
duelx, a nivell d'AdeC, a evitar totes Bqwí 
lles qüestions que representin un xoc d'inte 
rossos de classe. Es tracte que l'AdsC no *+ 
prengui Iniciatives que dificultin la presen 
d e de la gran burqesla. 

Segons aquesta Ifnia, l'Assemblea de Cata 
lunya serveix coa a instrument d'informació* 
da les lluites dels diferents sectors i de * 
solidaritat, normalment tan sols formi, en 
la lluita per la conquesta de les llibertats 
democràtiques. 

Creien que aquest p1ante]asent is erroni* 
a partir de 1c seva base, ja que és un fet • 
demostrat 1 desostrable que la gran burgesia 
no t í cap mena d'Interès a enderrocar el re
gla, fidel representant dels seus interessos 
1 a 11anrar-se a una aventura els resultats* 
ds la qual se 11 presenten Imprevisibles i * 
aés que dubtosos ds cara al manteniment del 
poder. 

La gran burgesia Juga 1 Jugara, si cal, • 
sobre segur, 1 el màxim que avui as pot pre
veure a nivell d'actuació is que intenti una 
evolució cap a formes aparentment "civilitza 
ces" dins oi mateix regim, is • dir sense • • 
canviar fonamentalment t'estructura de po
der monopolista. El fet real is que la gran* 
burgesia no is present en 1a lluita per la * 
democracia ni evidentment a 1'Assemblea de * 
Catalunye. El predomini d'aquaste línia polí 
tica que hem exposat portarla a condicionar* 
l'actuació de l'AdsC en nom de la p-rtlclpa
cí Ó d'un "fantasma» Inexistent (1e gran bur
gesia); portarla a no realitzar cap acció o 
manifestació sobre el contingut econòmic i + 
soci si de l'Alternativa Democràtica que lmpe 
dít que algun dia la gran burgesia es pogués 
Integrar a l'Assemblea de Catalunya; a nós,* 
restaria així a l'Assemblea de Catelunya ••• 
grans possibilitats de penetració i mobilit
zació entre les classes populars. 

la concepció petlt-burgesa del problema • 
nacional, 1 la Idea TUB tan sols és la peti
ta burgesia la que t í Interès en la rdvlndi_ 
cació de les "llibertats nacionals" conoorta 
també a p*rt d'anuest corrent polític a no • 

*nar nós enllà cora s reivindicació Immediata 
on aquesta qüestió que la de l'Insuficient • 
Estatut d'Autonomia del 193?. 

Com a punt favorable de la posició encap
çalada pel P3UC, destaquem la clare actitud* 
que manifesta a favor que l'Assemblea de Ca
talunya sigui un organista en base a un a-* 
cord polític en defensa dB los llibertats de 
nocratlques 1 nacionals de Catalunya, en con 
tra d'altres posicions que veuen on l'Anem* 
blea de Catalunya tan seis una plataforma • • 
d'agltaeló per unes abstractes llibertats 4 
KocrMlques, sense concretar quines com-*» 
qu&ncies practiques (polítiques) representa
rien ner a les classes populars de Catalunya. 

b/ pòstum 'Bandera Roja' 

L'exponsnt més clar d'aquesta concepció "a 
política" de 1'Assemblen de Catalunya el • • • 
constitueix, sens dubte, /l'Organización Co-
nunlsta de Barcelona/ "Oandera Roja». Per a 
asuost grup, no es tracta de potenciar una * 
alternativa política que orient!, lnrulst 1 
concreti los lluites actuals de les manes,* 
sinó tai sols de dur a terme una lluita antl 
repressiva concretada únicament a nivell • ** 
d'un esloqan buit de contingut polític con
cret com el de la "República". (República, • 
amb quin contingut econòmic 1 social, dins • 
de quin marc nacional? Es a dir, es tracta * 
d'una República popular com la xinesa, o *+* 
d'una "epúbllca capitalista com la portugue
sa?, por a buscar els casos extrems a què *• 
pot donar lloc tanta ambigüitat; es traeta * 
d'una República catalana amb el poder real • 
en mans del poblo de Catalunya o més aviat • 
-com es pot suposar per part dels BR- d'una* 
República espanyola que conservaria intactes 
ics estructures nacionals opressores de l'Es 
tat espanyol actual?) 

La sensibilització queda reduïda e la p** 
practica a uno tasca d'agitació per unes ge
nèriques "libertades políticas", en un no-* 
ment en què és més necessària 1 urgent ]a la 
potenciació de tota una alternativa política 
que orienti I concreti les lluites, (L'exis
tència dB l'Assemblea de Catalunya pot afavo 
r i r la formació o el reforçament d'organls-* 
mes semblants a la resta dels Països Cata-** 
lans. En aquest sentit creiem que cal inten
sificar les relacions amb els organismes de
mocràtics de la resta dels Països Catalans,* 
en la perspectiva ds la realització d'acclos 
conjuntes, algunes de les quals són evidents 
des d'un prlner siomant (front de l'ensenya-* 
ment, per exemple). Cal preveure 1'assistèn
cia d'observadors de les diferents zonesèls 
Països Catalans a l'Assemblea de Catalunya o 
la seva possible Incorporació d'acord amb la 
voluntat expressada pels organismes democrà
tics de cada una da les zones.) 

A un altre nivell també cal intensificar* 
les relacions anb organismes paral·lels de • • 
les altres nacions íb l'Estat espanyol ds ca 
ra a accelerar l'acció política coordinada • 
ner l'ncabanent do la dictadura. 

01ns les ambigüitats generals d'aquesta * 
línia només destaca la persistent Insisten-* 
eia en la negació del punt 3 de la declara-* 
ció /de la Primera Sessió de/ l'Assemblea de 
Catalunya: negació de l'Estatut d'Autonomia* 
sense cep altra argumentació que la demagoĝ  
ca del seu "anacronisme" (caldria, respecte)*' 
a aquest punt, recordar que la redacció ma-* 
tel xa )a deixa ben clar que no es tracta pas 
d'una trasladó Intacte al moment actual de 
l'Estatut del 1932, sinó »del restabliment • * 
provisional de les Institucions I dais prin
cipis configurats en l'Estatut del 1932, com 
a exprnsló concreta d'aquestes lllbertata & * 
Catalunya I com a via per arribar al ple e-
xerclci fiel dret d'autodeterminació»!. 

La Importancia de la defensa d'un marc po 
l í t ic concret com és l'Estatut d'Autonomia 7 
ja ha estat resnltaoB pel partit en ante-** 
rlors publicacions ( P 29 de lluita especie1_ 
ment) 1 por tant ara no ens hi estendrem. 

Pel que fa a l'Estatut d'Autonomia cal re 
marcarque oi partit, juntament amb totes I n 
forces 1 organitzacions que defensen lálllbe 
rament nacional del nostre poble, és partida 
ri de la defensa de l'Estatut del 1931 -el I 
que fou rnlment aprovat pel poble català- • 
com a més fidel a la voluntat popular 1 al * 
principi del dret a l'autodeterminació, 

Le posició ambigua en general -volguda-»* 
ment ambigua- dels 'Bandera Roja' no is mSs 
que l'exprenló de la seva situació sectaria 
l oportunista habitual: 

Pesar-n dins el corrent "del moment", se 
gulr les orientacions que sembla que prevalen 
en cada situació, actuant no tant en funció* 
d'anàlisis serioses de la realitat 1 de les 
formes d'onrnsló 1 de la lluita conseqüent* 
que comporten, com primordialment, de cara a 
afavorir els seus objectius sectaris de vo
ler-se atribuir la direcció del màxim d'ac-* 
dons possibles en les quals s'hi puguin"fer 
veure», confonent sovint l'acció de masses * 
amb totes les tasques organltzativn necestè 
r l n que requereix amb un simple espectacle* 
d'Intent de prestigiar el seu g*up, 

(Només cal constatar els canvis de línia* 
després dels actes masslus de Ripoll I de St 
Cugat per a comprovar la Inconsistència d'a
questa posició: que a Ripoll té lloc una con 
centrado popular mani va, aleshores cal a-
costar-se a 1'AdeC, cal parlar de lluita con 
tra l'opressió nacional. Passat aquest mo-* 
ment, la línia s'obltaa totalment 1 fins I * 
tot es porta en sentit contrari d'acord amb 
l'alienació real dels militants. Que M ha * 
una nova 1 Important concentració popular a 
St Cugat 1 es produeix una nova reacció opor 
tunlsta semblant.) 

Sortosament, nero, els sectarismes I l'o* 
portunlsme ( l els sous aconpananyants, els * 
intents d'Instrumentalltzadó 1 de substitu
ció al moviment de masses) són posicions que 
el moviment obrer i popular han desaamasca-* 
rat 1 bandejat, I que només poden subsistir* 
on un moment Inicial com l'actual aprofitant 
se de la debilitat existent en l'organitzat 
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ció da la l luita. 

-c) postura del P.S.A.N. 

L'alternativa democrática del partit ha • 
estat repetidament exposada a través de di fe 
rents publicacions i per tant hi farem només 
una breu referencia. 

Sintetitzant, les nostres análisis ens ** 
porten a considerar que els sectors socials* 
interessats en un canvi democrStlc en el mo-
nent actual estan constituïts per la classe* 
obrera prlncioalraent i , en segon lloc, per • 
sectors importants de la netlta 1 nltjana * • 
burgesia, classes interessades en un canvi * 
de l'estructura de poder actual que defensa* 
els interessos dels grans monopolis. 

Seguint aquestes orientacions, con conce-
bea l'Assemblea de Catalunya? 

L'Assemblea de Catalunya ha d'ésser el * 
punt de confluencia dels sectors en lluita * 
que acceleri la foració d'un poder popular* 
català als diferents nivells (barris, comar
ques, enpreses, ensenyament en general, etcè 
tera.). 

L'Assemblea de Catalunya ha d'ésser, des* 
del punt de vista organitzat!u general, el • 
«arc adequat per tal de moure els més aaplls 
sectors del poble en suport de la lluita de 
la classe obrera 1 de la resta de classes po 
pulars. 

Es evident que VAdeC no compleix encara* 
aquestes funcions, perb les carreres accions 
realitzades 1 les darreres nanifestacions fe 
tes públiques mostren un iaportant avanç en 
aquest sentit, i la possibilitat real de 11 J_ 
gar VAdeC de manera més intensa anb les llu 
ites populars. Cal, doncs, con a tasca prin
cipal en TAItemr.tiva Democrática a Catalu
nya en el «ment actual, de proveir els mit-
jans necessaris perquè l'Assemblea de Cátalo 
nya compleixi la seva funció d'organització* 
i concreció de Valternatlva política i d'im 
pulsió de les lluites. 

Aquesta tasca la veiem realitzable a tra
vés de.les següents línies generals d'actua
ció: 
oo Agllitzacíó 1 replantejament de les fun-* 

clons dels organisaes de coordinació, en
tesos com a mitjans per a la coordinació e— 
fectiva dels diferents fronts d'acció entre* 
ells (moviment obrer, ensenyament, etc.) i • 
de les diferents zones (barris, comarques]", 
oo Elaboració per part de cada sector, de *» 

programes sectorials on es plasmi l'altar 
nativa dnnocrMlca s nivell de reivindica-* 
cions concretes <fe cada sector o front d'ac

ció. 
oo RultipUcacló de les organitzacions de ba 

se lligades a l'Assemblea de Catalunya ** 
(Assemblees democràtiques de barrí i de co-* 
marca, etc.) com a instruments per a la creo 
ció d'un real poder popular a la base. 
2. LES TASQUES IMMEDIATES OE LA 119 SESSIÓ • 

r-UENÍrtlA. 
Un cop exposades de manera general les tfi 

ferents concepcions 1 formes d'actuació res
pecte a l'Alternativa Democràtica i l'Assem
blea de Catalunya, convé concretar les tas»* 
ques més Immediates a realitzar de cara a la 
11* Sessió que s'acosta. 

La situació actual de la lluita (augment* 
i enduriment de l'acció) i Vaguditzacló con 
següent de les crisis Internes del regim po
sa en el moment actual com a objectiu priori 
tari la realització d'un INTENSA TASCA OE *7 
CLARIFICACIÓ POLÍTICA A NIVELL DE LES PES AK 
PLIES HASSES POPULARS. 

En el període que ara s'obre, el treball* 
de oasses ja no pot ésser limitat a l'agita
ció ni a la simple crida a la solidaritat an 
tirepressiva per bé que aquestes funcions • • 
•cnl que siguin realitzades. 

Ara és el moment de CLARIFICAR I D'ORÜA— 
KITZAR A NIVELL DE flASSES L'ALTERSATIVA POU. 
TICA, 1 aquesta tasca només pot ésser realit 
zada, en el moment actual, a través de l'Ade 
C, que ofereix unes bases mínimes d'organit
zació i d'elaboració polítiques. 

Aquesta tasca actual a nivell de l'Assem
blea de Catalunya es concreta en: 
oo La impulsió de nuclis de discussió de l'al 

tematlva de VAdeC, que vagin contigu—» 
rant unes formes de poder democràtic popular 
a que ens hem referit anteriorment, sabre u-
na basa política solida, 
oo La promoció d'unes formes d'organització» 

a nivell general de l'AdeC que permetin,* 
com hem dit antertoreent, la coordinació efi_ 
caç dels diferents fronts d'acció. 
Les noves formes d'organització han d'ésser* 
més àgils i més operatives, (tan de permetre* 
la Incorporació de les més diverses organit
zacions sobre la hase de l'acceptació dels * 
punts programàtics de l'Assemblea de Catalu
nya. 

L'eficacia organizativa exigeix també la co 
herencia amb els principis de l'AdeC coa a * 
condició imprescindible per a la incorpora-* 
ció dels nous elements. Posicions ambigües * 
com les d'algunes organitzacions (que diuen* 
ésser-hi per anrofi tar-se dels avantatges, • 
pero que lluiten a la practica contra els* 
principis mateixos de l'Assemblea de Catalu
nya), han d'ésser eliminades del tot, de ca
ra a fer oossible la solidesa mínima impres
cindible per a fer de l'Assemblea de Catalu
nya un organisme polítlcanent operatiu, 
oo L'orientació de les línies 1 del programa 

de 1'Assemblea de Catalunya fent atenció* 
als aspectes de concepte. Tn aquest sentit • 
creiem que l'esquema de discussió per a la * 
preparació de la II? Sessió és un document * 

vàlid en línies generals i que si és ut i l i t 
zat convenientment , forçant al compliment • 
de les línies que s'hi exposen, ha d'Impul
sar l 'al tematlva democràtica tal coa l'hec* 
definida. Creiem convenient, però, ressaltar 
com a punts importants a rectificar de cara* 
a aquesta l|9 Sessió, els plantejaments refe 
rents a l'exèrcit ( ue cal considerar com cT 
que realaent és: una força d'ocupació, 1 evi 
tar tot plantejament confusionari i mixtifi
cador) I el punt de l'Estatut d'Autonomia, * 
impulsant el del 1931 com a més acord ai* el 
principi del cret a l'autodeterminació que* 
la mateixa Assemblea de Catalunya subscriu. 
Quant a la concreció de les bases econoa)-** 
ques i socials en els punts programàtics de* 
l'Assemblea de Catalunya creiem que cal in i 
ciar un ampli debat sobre la seva necessitat 
I impulsar programes reivindicatius sectori
als. La traducció practica a nivell de pro
grama general de l'Assemblea de Catalunya la 
creiem més convenient com a coronació de to
ta la tasca d'elaboració practica de progra
mes sectorials." 

l a f a l ç 

En el número d"AVUt» datat del 27 de • • • 
març 1973, en parlar de la presentació de 2 
candidats catalans a les eleccions franceses 
per diputats, ens referíem al grup polític • 
"Esquerra Catalana dels Treballadors*, d ir i 
git ner ÏUquel Nayol, I que antigament es • • 
dola «Coaitat Rossellonès d'Estudis 1 d'Ani
mació». 

Amb data març 1973 l'ECT va publicar un • 
número especial de la seva publicació, antic 
portaveu cel CREA, del qual ens plau repro
duir l'article "Fora l'escola 1 l'armada co
lonials", signat per 'En fíiquelet': 

""aig 1968-Narç 1973... 5 ans déja et **• 
nous revoila! Oa nouveau la vie est dans la 
rue, la féte dans Vécole. f'adame l'Universi 
té elle-afae, qui cos demiers temps devt— 
nait de plus en plus grise, se repelle de *» 
Mai 1968! Ojjelques seraaalnes apres la farce* 
cívlque des électlons a la sauce :WIDOU... 
L'isolior, Turne, tout le fúnebre att i ral l * 
d'un démoeratle systifiée et systlfiante est 
relegué au magasln des accessoires. Le jo—* 
yeux soulèvement de la vic rend dérfsolre la 
légalité des sinistres HESMR, 5UICHARD, GE
BRE, imUD /(membres del Govern)/. 

La questlon du sursis a été la goutte •+• 
d'eau qui a falt débordé le vase du mortel » 
ennul distillé par l'école. Quelques attadés 
crient encoré "Rétablissemcnt des sursis" oo 
"Extensión des sursis a tous les Jeunes". • 
!lals les aots d'ordre plus vigotreux naissent 
spontanésent et ralllent le plus grend nom
bre: "'ion a l'armóo du capital», "QEÜRE sa-
laud, le pouple aura ta peau", "L'armée ça • 
tue, ça pollue, ça rend 'con'". 

Jout cola est bel et bon. L'araée a PFJ1PI 
f!YA n'a pas la «¿W fonetlon qu'a Paris. De" 



i@ 
aera l'ícole. I d , la fcnctlon principóle de 
l'araée et de l'école est une fonctfon eelo-
nlolt, I I s'aglt dl aantenlr la doalnatlon * 
colonials que la bourgeolsle françalse falt* 
petat* sur le peuplo trava!lleur catalán. 

Refusen Vareada colonial 
S| la «Sorita des Jeunos catalans ne per 

coit pas encere 1' 3TR1G6 franca! 30 fin a m u 
ra IKK?) coime une arnee d'occupatlon c'est* 
qw l'école franca!se felt son boulot de ••• 
bourrege de crine et de dsstructlon de notre 
persoftnallté natlonale. L'école franca!se •• 
rand lo leune catalán étranger a lul-míse et 
luí Inculque la hente de sa cetalanlté. L't* 
hlstotre qui lul est enselgnée est'une aystl^ 
fi catión, Qtns le mellleur des cas, une hls-
tolrt soclal-chauvlne franca!se s! le prof • 
est "de gauche". Oens ce pays l'hlstolra ca-
telane mentre que Varaéa franca! so a tou-*» 
Jou* été uns araée d'oceupetlon, pi 11 age, • 
nassteres, etc. Et ça continué, Alnsl au 13a 
sítele, aires la croissade des Alblgeols et 
1 «annexion de VOccItanlo, le rol de Franca* 
veut e'eeparer de la CATALORNE, sous pretex
te d'hérésle. EINA Incarne la ris! stenca et 
conmlt le sort que les nazis ont Inflige a 
(1RAD0UR. Au XVt PERPINYÀ" soutlent contre les 
troupes de LflJIS XI un dee sleqos les plus * 
durs du Hoyen Age. L'occupatlon franca!se du 
rera 20 ans et la represa! on s'abattra sur * 
les catalans. Au XVIe et tu debut du XVIIe * 
l'araée /francesa/ entropand pluslsurs ralds 
contra la CATALOGUE, En 1659 le Traite des * 
ryrennées consacre 1a trahlson de la FRANCE* 

I l'agerd des Catalans, La prwtlra républl-
qua catalana, fonda* contre 1'absolutisme •• 
cattfllan, plelne d'!Ilusión, avalt appelé a 
1»a|d» RICICLIEU. Callu-cl répond favorable-
aent «als s'entend avec Ü'CLIVARES. Pour *** 
prlx de sa trahlson la FRftBCE rtçolt un beau 
aercnu de CATALOGUE: contre la volonté des 
Catalans. Us Rousalllormals sont le prlx de 
la felonía frençalse, na l'oubHens pes.L'ar 
set t t le traltre SAGAR!» feront regner É * 
lors l'ordre fleurdellsé: répprasslon en VA
LLESPIR dos 'angelets de la terra' et en COH 
FLENT dis patriotes de Vllefranca. L'ordra • 
tricolora renplacere Mentit l'ordre flturde 
lis «els la réppresslon se perpetuara: TRA8U 
CAIRES, vtgnerons en 1907, at la salgnée dü 
1 W 8 , 

Aujourd'hul l'amíe française na se gfne* 
plus. Elle í ta l t déla depuls l'annexi on au • 
coeur de PERPlíPA, cans la cl tadelle, posi-» 
tlon qui traduït tjéographlqueaent son r81e • 
en ptys catalán. ( I I y a d'autras a1gnes,pír 
cxoapíe le Journal: 11 n'y a pas de ]our ••• 
sans que l'on volt d'adlpeux personnages en 
uniforme.) Elle étalt égalerant a RIVFSALTFS 
(500 He.), a COT-LLIURE, PCRT-VEHIRES, Mff* 
LLUÍS, SAWTA LLEOClllA. Lile veut s'emparar* 
BBlntenant de 700 Ha. en CAPCIR (9osc de Oap 
res), t t de 2.500 Ha, dans les CCR8ERES. M 
I I ltuna Catalán, l'Etat françals t'obllge a" 
partir /en en1gracl6/ et l'arméa et les bel
gas prennent ton pays, C'est grand, c'est •• 
beau, c'est généreux la FRAHCE. L'armée oeeu 

pa les terres, «als elle eccupe aussl bans • 
un autra sens. Elle ast una des díbeuchés •• 
des Jaunes catalans qui, faute de aleux, ¿en 
rolent tn grand noabre. Plus du 1/3 de la ** 
jeunesse catalans est alnsl eabrlgadé entra* 
l'arnée et les pollets. 

Fora l'escola colonial 
Avant la cáseme, l i y a l'ícole, L'ícole 

tn CATALUNYA KCR0 a une fonctlon prlaordlal; 
extirpar de notrt esprlt tout ce qui tst ca
talán, Lea quelques alettes qu'l la sultà de 
noobreuses protestat! ons lee gouverneBtnts • 
en accordt na do!vent ges falre 11lusión. C 
tst Vanesthtslt qui dolt attínuer les dau-* 
leurs de l'agonle. Ca n'est pas le statut • 
de langue étrangèra pour la catalana qui va 
changar qui que ce solt. Pour nous catalans, 
la la que atrancara c'est le françals, VOLEN 
UNA ESCOLA CATALANA. Fera els xarlatana fran 
xlaans /{francesots)/. Que Us histrions hls 

bruteu, A alguns Indrets de Catalunya -
fiord hi ha escrit a lea partes: "Sapee* 
propre. Par leí françals1', cosa que pot 
tradulr-se per: "Sigueu distingit: par
leu francès..* Alxb ens recorda a l l i de 
"Hablad la lengua del Inporlo" 1 "Habla 
en cristiano" (se'ns tracta de Jueus). 

trlenrapnes de la Franca íternelle aïllant • 
se rhablller, que leur baratin solt bleu ho-

r!zon, blans ou rouge, Gu'lls eachent que * 
nous ne toras plus éjpes de laur mensenge.* 
Ç a a caraencS avec los Jesuïtes et les boti
nes soBurs: I I s'aglssalt de "franclser* le 
bourgeolsle et la noblesss. La Républlque a 
étendu et blenfait a toutes les classes de * 
la soclété. Des generat! ons de asttres ont • 
ríprlmé la spcntalnétfi catalans des eleves : 
punltlons pour avolr parlé (¡ans le cour, slo 
gana tela ous "Seyez prosras, Farlsz fran-** 
çals" sur les BITS de l'école cora a AIGUA-
TtBIA, Jeunes eatalans nous òvons réappren-
dre notre langue et chasser les pontlfes eo- t 

lonlaux qui veulent nous apprendre la méprls 
de nous-fljna. CATALANS, la nostra llengua és 
*1 català 1 la nostra nacl6 fs CATAUJSYA.Non 
a l'aubrlgadeiaent scolalre, Àpprenens a par
lar "clar 1 català", òrgan!sons des centre-* 
cours sur notre hlstolre, notre langue; que 
notre f l te solt le lleu de Tauthentlvlté re 
trouvée. 

Q'autant qu'à l'ícole le Jaune-catalán re 
çolt un bagage, c'est a <3re un visa pour •• 
l'étranger. La destín des Jaunts catalans +* 
c'est l'éalgratlon à PARIS, dans l'Est ou * • 
dans la- Nord en attendmt que l'EIRQPE sa ** 
fasae et que nous nous retrouvlons a IIAK-*+* 
tom ou ROTTERQAf!, Ce qu'on pourralt anpe-* 
ler la 'cagada' tricolora. VOLER VIURE AL* 
PAÍS.» 

o b r -'••• r • 
• n 1 1 u i t a 

Rtcentnent una nova publlcxló clandsstl-
naha vingut a engroixlr la prensa denoeràtl^ 
ca catalana: ens referia a "OBRERS EN LLUI-* 
TA", butlletí bilingüe aab textos catalans i 
espanyols acarats, el prisar nusero del qual 
ha sortit asb data ds Juny 1973. Aifc tal no-
tlu ena plau reproduir l'article "Presenta-* 
cló": 

"'Obrers en l luita1 apareix amb la volun* 
tat d'oferir al novlaent obrer un neu attja* 
d'axpreaslí. 'Obrers en l luita1 vol servir • 
cos a eltjà per a 1'Intercanvi da notícies 1 
d'experiències de les diferents lluites del 
moviment obrer. 

Vol servir, pero, tatèé 1 sobretot, coa a 
un mitjà on els obrers que estes en lluita » 
hi pegue» discutir sobre aquestes experlen-* 
clos. I 5 G aquesta feina de discussió sobre 
fets, sobra fracassos I victòries realitzats, 
ons pot anar aclarint els mètodes i als mit
jans millors per als coièats que dia rera ** 
dia portem a tense els obrers per a alllbe-* 
rar-nos de l'explotaclí dais capi tall stes.No  
més si coneixem a fons moltes accions dels * 
nostres companys 1 sabem treure'n de cadascú 
na , alio que considerem més fitll 1 encertat, 
podrem anar avançant, corregirem els errors, 
milloraren les nostres formas de l luita. 

'Obrers en l lu i ta ' vol tarbò* anar oferint 
(1 si cal fent nuaeros especialitzats) tots 
aquells coneixements generals nuo tots els • 
obrers hauríem ¿e saber ( l loïs sindicals, •• 
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co'venis.'ó'bis-'lus oél rWfñeM cVer.. ." . 

!!e~ de fer nossible que eco ciclo nostres cer 

nor>;s °o es paga! veure tpajtnjttt psraol des

conegui els nostres òreís i les nostres sspi 

racions de classeí* 

Ftralnent, aríb ?«ieste revista na vol-++* 

drien contribuir a tancar l i nestm l l u í í * 

dins les parers m Pereres?, W con els in 

teressa els c?i i t " l is tes. 1 . revist"1 estarà* 

oberta, doncs, brtí a noticie- i situacions 

ove sis obrers trobsn fern re l'snnresa (els 

oreus, les escoles, el nrob^ona de la vi ver-

da, de la SK t te t i ' j tsnbé a conèixer Ja l l u 

t ta J'al-res sector'' 'populars que estan al • 

nostre costat contra el 'rhy*. i pateixen c"£ 

bé la seva opressió. ' 

La revista vol ser, en f i , un ni t i? p rr a 

aumente- 1'fjtólTZ'CiÓ, la CGSSCft&tíl i • 

h ffli-TAT W iWVÍTe-t obrar. 

- Collabors eh la seva redacció! 

- Contribueix a la seva difusió! 

- Anorta-:" las teves críti<jues i suaneri-*• 

a w t s f r 

e l c a m p 
e n l l u i t a 

kb * i t i de ^ i m ha sort i t s W lltra 

<úelic~ »1 p-l-er' núrero fPw» altra publicà 

ala clandesiin••• i denecrítica catalana. :ns* 

referia **$& ÚS LLL'tÍ?,\ te qual conté í t 

sur-ari se ient : "'•rese-tacu'\ ^. 'açrict' lci;-

r; dins el sistena capitalista*. "Cenca ríe + 

'-r'jr,-?; *•- darrera ver--'! 1 ^ej seves con

seqüències', i *les ¡ferrícuec: raono-v co-

arrea: i reJí t t t t ~]r*ria c f í c l - l " . ;- contj_ 

pyscTó ens sisa reproduir i ' a r t f t le ""resen 

" "à aajLKajL^i'ar " í cre >. 'íl ÍJES en 

H:; í t ; ' enceta unCcentaab sistoaàtic i re 

itn>r eat e]s probleres del cars patalí en 

els seus asnectes àcònèatfcs, «¿fals i solí 

í k s , vistos tant des d'tina perspectiva ***• 

; r c ' > acn t eò r i c , 'oler "ue!El la; a en 

ICv't ••' si«ui un? eina al servei ¿els aovi-

aents socials populars «apcrols ->er " ara"" 

ires bases d 'w i t - t <h l lu i ta i ¿ttlaular * 

'es erosaitzacions i coaicsfertS ¡sacases Ca 

"alaos Catalans en éçfense delí infattsus» 

ás les classes cari- i ics àsl eaoe. 

l 'agricultura, bise t-'·'ísacra:.'.:le i fona 

asr.t-1 fe^a sacirÇaí, en ur. aTire teups +• 

ïcrrrp aVhçrsdSi eeòafei«„ fa pessat • ser, 

ss&rfctot a e-ausa de-1- ínflúèaeís del siste 

ra capitalista actual, Is •ventafocs* e-tre 

tots els sectors economies de V societat • 

so íbw, i áotin.-cfe, -nsr-.flfca i ex-rersrfc 

per les finase», !•- Indústria i el co-arc, 

TO6jMBÍrefan fet e1 íón caatt- Úsfe. 

Cs evicirat eue l'agrícaliurn -.:'' de -'o-

derríltrar- i rapionclttzar, reru na ;"o as • * 

¿K aauasia trans'or-aci ó baçl Ce berrïfici-

ar nota? 'as cr*''s ea-'reses capitalistes i 

"«erjudffar tota la seçietat, tant ets cans;. 

aidcr¿ * • ciutat coe> e7s -reductors esane-* 

rols qua t-ebaüan la -orra. M viue- i es 

dtsvtoan nT i ' l » . 

•PREMSA INTERNACIONAL ment tournée vers 
extrrieur. 

Ic nuHtile 

LB COMMENHMENT 

DE LA FIN DU REGNE 

OU GENERAL FRANCO 
Poar ta premicre fots depois 

treme-cinq ans, te scnérat Franeo 
accepte de renoncer à une partie 
importante des psiuvoirs absotus 
qu"il dctenaít. Sans doute se bor-
nait - i l depuls ptusieurs années a 
donner son avis, et ^es ordr«~>. 
sor les srands problemes de 
fEtat , tes aifaires ecurantes 
e tant déjà administrées en fai» 
par t'aroiral Carrero Blanco, 
rieè-président du gouvernement 
deputs 1967. e t nommé premier 
ministre vendredi 8 juin. 

Mais il aura fallu que les pres
sions de sa famflle e t de ses 
int imes soient'jblen fortes pour 
que le CandiUo. dont la silhotiette 
ne eesse de s'amenuiser au fil 
des ans, admette, à l'ase de 
qnatre-vingts ans, que le eom-
mencement de là fin de son rèsne 
sans pártase était arrivé. Eneoie 
s'est-il reservé une ultime issue 
en Riettaat à profit f extréme 
complexité de ïa Constitntion 
espa^nole. L'amlral a èté nommé 
pour cinq ans. Jfciis tout pourrsit 
étre remis en question si le 
jténérat Franco, qui reste cheí de 
TEtat, itécidait d"iñstaller sur le 

tronc le pjrtnee Juan Carlos, MUÍ 
dan» i'immi-diat a cté simplement 
informé de la nomina tion ''•* 
l*amiraL 

Tont indique que cette nouvelle 
phase de la mise en place de 
rapres-franqnisine a é lé paríai-
tement préparre par l'amiral c» 
f'le n'a sarpris personne à 
Madrid. Le noureau rn-mier 
ministre, àgé de sotxante-dix ans. 
est fun des plus fidèles collabo-
rateurs du general Franco deimis 
lí»40. Patient. tacíturnc. obstiné, 
préférant l'ombre et la discrétion. 
osant mème à roceasion d'un 
c lrançe pseudonyme Icrsqu'il 
d .ñsne donner dans la presse son 
sentiment sur les grandes options 
dn moment, il a. plus qu'anrun 
autre diriceant. meríte ce scr-
tiran d'éminence Rrise qn'íl a 
cultivé aver drlectation. 

Aceédant à la vice-présiilnire 
dn souvi'riiement en srptembre 
1961. après la retraite du «-api-
taíne-sénéral Muñoz Grandes, i! 
avait deja incité le ^énéetl 
Franco a dcsigner le jwince Juan 
Carlos comtne le successeur offi-
ciel du Caudillo à la tete de 
l'Etat. II avait éRalcment preparé, 
e n octobre 1.969. la fnrmatlon d'un 
souvernement eohérant, sinon 
homoçéne. oñ les jeunes techno-
r rales, qne l'opinton assocle 
volontiers à l'Opus Dei, avaient 
les mains libres pour parfaire 
l'imaçç (i'nnr Espacne en pleine 
expansión ceonomique et ré«oln-

Certains ministres, intclligen !> 
et dvnamiques, de cette ni>ii>cilc 
tquipe mal accneillie |>ar la vieille 
Carde p h a l a n p s t e sonhaüaii-ut 
favonser une ¡ntesmtion ree.'le 
de l'Es)>aene dans l'Enrope «l'i 
Marché commnn en esperant que 
les retombées de la proupérité 
finiraient par affaiblir les contra-
dictions sociales et rendre sans 
objet les oppositions pnlitifru-s 

Mais il est vain de batir one 
économie dvnamique si l'on 
refuse av*c obstination de ré)>on-
dre, ne serait-ee qu'en partie. 
aux aspirations naturelles et ¡iro-
fondes tTune soeiéte nonvelte. 
moderne et deja e«ropé->nne 

Hostile aux ideus liberajra, 
faronehemrnt nttaché eomme le 
Caudillo a« rredo qui a inspiré 
la juerre civílc. I'amiral n'a cessr 
en méme te»n|»s de rélmndrc par 
la foree a ecux QIIÍ revendíquen! 
IVxerriee naturet des libertes s i n 
dicales et (iDÜtiques. Et l'Etrlise 
d'Espaçne. qui a réussï, elle, sa 
libéralisation. fait la leron à un 
reslme aerroché à des struetures 
polítiques archaiques. 

II se trouve pourtant des 
Uommes et des groupes pour esii-
mer que le gouvernement est 
encoré trop faible. que lonver-
ture á TEst est néfaste et que les 
teehnocrates oní f:tit leur temps. 
La eoinposition du nouvrau cou-
vernement in«l.quera dan-* qoeile 
mesure I amiral a été sensible a 
la grogne des ultras. 
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amb els presos polítics, 
solidaritat I 

POBLE DE CATALUNYA! 
Una vegada n e el regla frenquletn ens encara aab la situació • 

gravísalee deia presos polít ics. Fets greus s'estan produint a l Pe 
nal de Sir le . 

El dia 26 da aalg, 7 presos van ser reclosos en calle» da cae»» 
t tg de aanere arbitrària. L'1 I e l 2 di ]uny, Gorostldl, Urene 1 
Abrlsksts (Procés ds Burgos), van ser brutal sent apallissats par • 
funcionaris da la presó I de 1e Suarda Civ i l , acusats d'haver fe t 
sortir de le presó un dacueent sobre les condicione da vida en el 
Penal. El día 10 tots els presos polít ics, llevat d'un, en total * 
27 (quatre d'ells són prtnrlnents de Catalunya) es van declarar en 
vaga de l a fas Indefinida en solidaritet eab els castígate en ce l 
les I reivindicant: 1 / L'egrupaeent de tots ele presos polítcs d» 
l'Estat espanyol en un sol Penal; 2 / La tendíate substitució del 
Director del Penal de Sbrle JOSE-WWEL DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, ++ 
destacat e lewi t repressor del cos de presons; 3/ nllloreasnt de. • 
lee coouMcaclons orals 1 escrites set els fanl l tera; A/ La ll iura 
entrada e la presó de totes I n publicacions ds l l iure circulació* 
en l'Estat eepenyol. 

Les penn leposaoes a squssts preeoe sumen 800 anys de presó, * 
dels quals en porten eoaplerts noses 100, El fe t que hens aab la 
salut greunnt perjudicada coa Rorosttdl, Larena 1 Vledn (aquest* 
ports ja 11 anys de reclusió contlnueda) exposin la propia vida *• 
aab una vaga de la f w Indefinida, manifesta la situació dneepera 
da a la que ela sotnt el regit penitenciari feixista, 

La greu situació dal Penal de Sbrla no és un cas a f i l a t . En ais 
da 30 presons on n troben dispérsete els presos polí t ics, s'ha ** 
Instaurat una retressló ts l , f ins a convertir-los en autentice ••• 
canos ds concentració on se'ls anihila físicament 1 saralnnt. La 
recent declaració dele preen polítics de los Treeons de Barcelona 

sobre I n condicions inhunnes del seu estat, susciten la nostra * 
absoluta solidaritat 1 le nós gran preocupació. 

Aquests fets venen reforçats per una decisió recent de la. pirec 
ctón General da Frisionas: la l s g f t l n coaunleacló entre advocat» 
1 eepresonats pedra ser retardada setinaries l ldhuc n s n I f jns ' * * 
controlada per la presencia d'un funcionari ds presons. Ho \\] cap 
violació més flegrant dels drets dais empresonats 1 del H l u j f e * 
xerclcl professional dels advocats. Aquestes situacions I la « g e * 
de la fas dels presos polítics ds Síria, m i s t a n urganteent ja t * 
nwtrs solidaritat activa. 

L»ASSEKBt£A DE CATALUÑA, en el punt 1 « la seva Alternativa • 
Deneratlca, reivindica la CONSECUCIÓ OE l'AMHISTIA GENERAL Jk « * 
ALS "SESOS I EXILIATS POLÍTICS, l'exigència de l ' n n l s t l a ha d' là
ser le nostra resposta política davant la repressió «anlfestjs, s/a 
una vegada ais a Sirle 1 arreu è l'Estat espanyol. Per alxt). ej • 
Secretariat ds la CnlssiÓ Pernnent ds l'ASSEMBLEA OE CATALp|,* 
deaana al pable cátala, a I n organltzaclons polítiques 1 ds passa, 
a I n Institucions de tot ordre que es nobllitzln ds la uanerf «ós 
oportuns per ta l de fer arribar a la Dirección General de Pr j f lp-* 
nes, al Govern , le seva els enèrgica protesta 1 l'exlgenei» de; 

1 . LA IrlfOIATA SATISFACCIÓ DE LES REIVINDICACIONS DELS PRESS F0-
I lT ICS OE SORIA} 

2. tt PRONJtfiAClfi URGENT OE L'ESTATUT DEL PRES POLÍTIC EN TAJT N6 
SIGUI PR0KILGAOA L'AHNISTIA GENERAL QUE CENTRA TOTA LA NOffR» • 
LLUITA OE SOLIDARITAT. 

Catalunya, ]uny de 1973 
SECRETARIAT OE LA COMISSIÓ PERMANENT OE 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Retalleu 1 envieu a: DIRECCIÓN GENERAL LE PRISIONES (Padríd), aob cbpla a; DIRECCTOR DE LA PRISIÓN PROVINCIAL OE SORIA (Soria) la nota * 
següent: v 

SOLIDARITAT AIS ELS PRESOS POLÍTICS OE SÍRIA. SOLIOARIHAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS 0E SOR». 
PROU REPRESSIÓ!!! BASTA DE REPRESIÓN!!! 
NO MÉS TORTURA Á LES PRESONS!!! BASTA OE TORTURAS EN LAS PRISIONES!!! 
ESTATUT DEL PRES POLÍTIC!!! ESTATUTO DEL PRESO POLÍTICO»! 
AMUSTIA GENERAL!!! AMNISTIA GENERAL!!! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . — 
Notn ds l'equip "AVUI»; Un dais quatre preen polítics provinents de Catalunya que s'hen susat a le vaga de le fea ós Eh RAMON LtpTCA* 

1 LÓPEZ, acusat de pertànyer e l F.A.C. {Tront d'Alllberannt Cátala*) 1 condmnat e l 1972 a 30 anys, 
Aab data 19 de Juny la prona lnfornn qus havien estat restablertes les nerttes tradicionals de coaunleacló entre presos 1 advocnts. 

* iS"*" 
"eej-w 

EMISSORA "LA VEU DE L'ASSEMBLEA SE CATALUNYA" . 

Aqueste n i sacra radia tots ele dimarts, dijous 1 dissabtes, de dos a tres quarts de dues ds la tarda, en I n enes següents: 

15.545 kilociclos ó 20'6 n t r n GNA CURTA 
15.565 klloclcln ó 19'3 n t r n ONA CURTA 
12.720 kilociclos ó 24»5 ne t ro ONA CURTA 
10.167 kilociclos ó 29«5 aetres ORA CURTA 

ncolteu-1a 1 feu-ne propaganda-eseolteu-la I feu-ne prpaganda-esco1teu-1a 1 feu-ne prcneoanoa-escolteu-la 1 fsune propaganda. 



PWLTÀÏ0B31BS PRQ-ASSEyJSLEA BE 
CATALtBTCA A LA UNIVERSITAT 

"En els darrers anys 1'enfrontament de la 
Universitat i el règim ^s esdevingut ima ••• 
constant en la vida social del nostre Dais . 
Es gran la projecció dels problemes de l'en-
senyanent a tot el noble, que comprèn oue en 
Ites reivindicacions essencials dels estu-*** 
dl erts (ensenyaments científics, obert a tot 
H poble, al servei de tots, sense barreres* 
classistes, lligat a la realitat nacional] • 
s'afiapça el futur democràtic del nostre pa-
i s . 

L'existència de la dictadura suposa l'obs 
tacle fonamental perquè es ougui plantejar • 
seriosament i oberta la resolvió d'aquests* 
aroblemes. La possibilitat de convergencia * 
d'ammlíssims sectors socials i de la majoria 
de forces polftiques en un programa ciínim, + 
l'amplitud ¡fe les darreres lluites de St A-
drií del Oesfts, i el seu ressò a tot Catalu
nya, fan oreveure que avui és possible ender 
recar la dictadura, ta tendència a la unitat 
anti franqui sta és avui molt forta en. el sí • 
de tots els pobles de la península. La olas-
nació concreta n6s important d'aquest fet és 
l'Assemblea de Catalunya, que en la I 3 Ses-* 
sió realitzada el 7 de novembre de 1071, de
clarava: 

"•losaltres, catalans de diferents tendèn
cies pertanyents i no oertanyents a organit
zacions polítinues, de diversos sectors de * 
la població, obrers, car^erols, estudiants,* 
intel·lectuals, professionals i ciutadans en 
general, de Barcelona i comarques, reunits * 
en Assemblea, malgrat que som conscients que 
les actuals circumstancies dificulten d'esgo 
tar les nqsslbllltats de representació, for
mulem la present Declaració: L'actual crisi* 
del règim de la qual el Procés de lurgos fou 
una manifestació sebressortint. la orogressi_ 
va orosa de consciència i la mobilització de 
les classes populars, i la necessitat d'ooo-
sar-nos fermament a la maniobra conti nu?sta* 
d'instaurar Juan Carlos cos a successor, a • 
t ' tol de rei , del dictador, exigeixen l'adop 
ció unitària d'una alternativa democràtica * 
basada en els punts ninins acceptables per * 
les forces i sectors representats t l'assem
blea, alguns dels quals tenen objectius <fi-+ 
vergents a llarg termini, però que ecinc5del_ 
xen en Tobjectlu imedjat de l'enderroca-** 

» cient del franquisme. Aquests ounts de coinci^ 
^ dència són els següents: 1/ La consecució ce 
K> l'Amnistia general per als presos i exiliats 
* Dolítics; 2/ L'exercicj de les llibertats de 

irocràti ques fonamentals; llibertat * reurló, 
d'exnressió, d'associació -inclosa la sindi
cal-, c« manifestació i +et de vaga, que ga 
rantaixin Vrwecs efectiu del noble si poder 
econosic i oolític; 3/Ef restabliment previ-
sional de les institucions i dels t r lncHs* 
configurats en l'Estatut de 1932, con a ex-* 

QUÈ VOL EL 3ÍOVJHENT P» ALLIBERAMENT NACIONAL (M.A.N.) 
DE LES ILLES BALEARS? 

(«Is 25 jrnnts del M.A.N») 

recentment beti pres coneixença de la constitució a les ¡lles Salears d'un grup de clara* 
inspiració nacionalista 1 socialista, Amb tal motiu ens plau de reproduir el següent do
cument; 

apartin de considerar que la voluntat del fU.8, és l'objectiVització de la voluntat* 
histèrica qel "oble 3alear. í] nostre voler no és, de cap manera, fruit del sectarisne • 
romàntic, lot lo contrari, representa la resnosta política (^autodefensa d'una societat* 
que està amenaçada. Gbjectivaiiient considerat, el H.A.N. és l'instrument polític creat *• 
pel Poble Balear al servei dels seus Interessos vitals, 

Rj?>7 1. independencia política. Aspiráis a un socialisme superior. La construcció d'up 
Est3t independent \ socialista. 

*W7 2. Admeté» tres formes possibles: a) Estat 3alear federat a una !tepfibllc3 ibèri
ca; b) Estat Balear dins la Confederació de paísos Catalans independents; c) Estat 1z-* 
lear, sobirà i Indenendent. Quan tengui lloc el ier Congrés del K.A.N., es votarà la far 
ra preferent. 

FURT 3. De totes paneres, el "..A.íí. considera que el poble tendra la darrera paraula 
1 expressar! la seva opció ser sitja de plebiscit. 

PUM k. Sigui con sigui, 1'objectiu oolític essencial és treure'ns de danunt el jou + 
dels espanyolistes. í'adrid,, l'oligarquia castellana, els seus aliats i els seus criats * 
viven desvergonyidament a l'esquena de les regions. 

PLfsT 5. radrid és un càncer creat per l'oligarquia espanyolista. A nesura sue creix,* 
nosa en oer'11 totes Ics demés àrees, mamelles seves. 

PUNT 5. "o voler, ser mamelles de ningú. Volen disposar integralment del nostre ¿est'* 
en el pla oolític, eeonènic, cultural. 

"U\T 7. Volem independència econòmic .̂ Volem un Estat Socialista que creí les fonts • 
de rïcues3 necessàries per a defugir la inquietant derencència al turisme. 

"UKT 3. Voler socialisme estricte i democracia estricta. 
^¡íj 9. Exigim un socialisme humanista, comprensiu i tolerant. El retard Mstèrjc de 

Rússia ja va encaminar, necessàriament, cap a l 'estaün'sse. ?orí nosaltres, ?sr l'avanç 
cue duu la nostra societat, tenim fortes garanties per a la vi a deaocrètica al socialis
me. Podes intentar la il·lusió nue tenien els bolxevics el Jff?, 

"JÏIT10, Dins el nxrc de l'Estat Socialista Oalear (E.S.O.), es nocran dur a terra to 
tes les activitats econòmiques privades nue no adaptin contra la societat. Si ?, la Xina 
es toleren les oetjtes empreses individuals, què impedeix la seva existència o l'E.S.n.? 
Aixè que nuedi clar: emereses privades sí , nero sempre dins el narc institucional socia
lista. 

PL'T 11. No H pa car raó perquè les societats burgeses hagin de ser més lliures oue 
VE.S.9. Com a punt de partida, volem totes les llibertats ce que disposi la més avoca
da societat. ! volem llibertats reals. Volem, fins 1 tot, la llibertat crítica dels con
traris »! sistera socialista. 

""JNT 1?. lecollim l'eslògan contradictori del «fe, parisenc: "Prohibit BreMbfr*, Coc 
a orirclii essencial del nou socialisme, no serè lícit fer pressions físieves o "tmls * 
ajs qui no accentjn el prograra del govern. Volen una pressa "ue defugi el control de ** 
l'Estat, on es pugui ridiculitzar els defectes dols governants. 

"'J'T 13. ^ebftjan la idea qe partit únic. El partit únic duu a la dictadura del seu • 
comitè central, i d'aquesta a is del Secretari del comitè central; i un home sol és un 
tir?> que oot convertir-se en un dèsoota monstruós, cora Stalin. 

r W 1^. Total i absoluta llibertat de pensament, d'exnressió, de reunió i ¡i'associa-
C70. 

?U!!T 15. Llibertat religiosa. El íl.A.N. s'esforçar?, en facilitar 1'«onoàiment do l ï s 
glési« al sccialisne. 

Wlï 15. Les enpreses i les institucions privades, lej de l'ersenyarsnt incloses, te
nen cHt a l'existència i nrotecció, ?«ntre no vagin contra els interessos de la collec-
tivitat . 

""J'T 17. SI bé la majoria de mei-fcres del ''.A.'l. són sarxistes i , o r t?nt, ateus, el 
".A.'J, propugna unn constitució on consti que la re'Ügió és d'índole csfrlcfcncnt orlv--
fc. "'"gú no ser?, molestat o Impedit per les seves ^áees o creences. 

ralT 18. Si els creients exprossenla seva voluntat /de tenir/ centres nrivats on es 
cuidi l'educació religiosa, ei R.A."Ï. no M veu eap arguisentació vàlida en centra, '-fctu-
ralment, sewre dins cl narc de la constitució i , en .-ouest cas, d'acord c-b Ics normes* 
1 Togrames del "inisteri de l'Ensenyament. 

T'!T 1?. La llengua of'cíal ner a tot^s les esferes pS*lit;ues S»T-%, natura1r,r>nt, )~. * 
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ÜKIVF'.íSITAT 'segueix) 

oressíó concret? dhiuestes l l ibertats a Ca
talunya i coa a vía per 3rribar al ple exer
cici del dret d'autodeterainacló. A/ La coor 
di nací ó de l'acció de tots els pobles penin
sulars en la l lu i ta denocràtica. Con a objec 
tius iosdlnte, feo una crida a tot el roble 
catcl l - i considerem catalans tots els qui • 
viuen i treballen a Catalunya- perquè incor-
nori la persoectiva qlobal del canvi deao-* 
cràtic a cada una de les seves l lu i tes con*» 
ere tes, i perquè intensifiqui l'esforç per a 
un? ràpida obtenció de: a) La unitat d'acció 
de totes les forces deoocratiques; bl La so
l idar i tat er la l lu i ta en favor deis renres-
salïsts; cl L'acabanent de la repressió i la 
consecució de l 'asnist ia. Per ta l de vetl lar 
ncr l 'aplicació dels acords de TAssesblea,* 
Is elegida una Comissió pernanent, b oual • 
inpulserà totes les iniciatives ú t i l s per a 
aconseguir I f mobilització oepuler, foaenta-
r8 accions uni iVies i preparara una nova *• 
sessió de 1'Assemblea de Catalunya, nés nu-
r l i a ! nés representativa, Catalunya, 7 de • 
novetnbre de 19 Pl." 

El lligam del oovlnent universitari ara) * 
l'Assemblea de Catalunya ha vingut obstacu-* 
Vr i t ze t aer les dif icultats que la reprès-* 
sió lanosa; dif icultats per al seu coneixe-* 
sent, ner a la discussió per part de tothon* 
i di f icultats notiv'des per les 1ncor.pren-+* 
;ionc que encara existeixen a diversos sec
tors del novinent universitari, 

rnr tot aixè, els universitaris que ere-* 
iein oue el nostre novlsiení ha de convergir * 
en el si de 1'AdeC, que ens adherim al seu • 
programa, hen decidit de constituir-nos en * 
nuclis de difusió i en plataformas d'lmpul-* 
sió de TAssesblea a cada facultat. Ln nos-* 
tra tasca en aquests moment' va estretament* 
Hígada a 1? preparació de la segona sessió* 
p1cn?ría de l'Asseblca. 

'.'o pretensa suprimir ni substituir cap or 
gnritzncló o organismes de masses existent,o 
ouc pugui crear-se, a la Universitat. 

No pretenen a t r ibu i r los h representació 
de tot el novinent universitari. Pretenen so 
ltment orotar-hl el programa, 1'esperit uni
t a r i , les activitats de i ' sseinblea de Cata
lunya. 1 als seus organismes, l 'opinió, les 
activitats de tots els estudiants i nrofes-* 
sors. Pretenen ésser el motor que impulsi, • 
art les forrses rés representatives possibles 
sota la dictadura, la relació de la IJnivérsi 
tat a<-b VAssenblea de Cstalurya. Tenis' cla
ra la perspectiva que e.ixo notés és un p r i - * 
mer pas, 1 que s'h-1 d'anar i que els estu-* 
diarts 1 els professors puguin dotar-se, en 
In -prea que lliurement decideixin, dels ins 
truaents que pernetin la seva particloació + 
alena a l'Assemblea. 

Criden a tots els universitaris a di seu-* 
t i r els docunents de l'Asseiilea de Catalu-* 
nya, a participar en les seves activitats, a 
fer arribar a l'Assenblea la seva l lu i ta \ * 

nt Ori ' ! • , ' , . • I • 
. .u í v l . í. ' . i ... 

llengua catalana. Igual - ï, 
de l'ensenyarent, exctpcté ' 
grats de llengua castellar':. 

PUfíT 20. KUí natrfx, V 
te l la , A la Universitat ra t l 

Wl 21. tobwt! 
a tots els caaos loòo l lg i : . : 
rar als individus coa a ciutadans r.lens. 

el català sera '•:• l ie 

¡ta dels cursos tramitar! 

¡8 no posarS a rirebancs a 
l í r l urtr. càtedra de Herbaja 
•ra'isne d i r i g i a " rus i >. 
pensawent,'literatura, ari 

rt)!¡T n. 11c; úe construir- «és erficaçn ••";*: la seclskl soc " * ¿. 
fa sinó provocar un sòcia11 ss* da convent, fa t , tererenc, rece ¡rx 

P'J'IÏ 21, Cl ".kjl. seguirà una progressiva etapa d1 . ir '., ex 
voluntat del poble balear. FI t'.A.f!. accepta lots c !s sítjanj t ¡lli 
els seus obiectius polí t ics, distingeix dVes situacions os >L" . : ': 
tra el franquis,.«j 1 l ' iepcrialicoe castell?; 2-, Legal, dins cl w/c 
cratica. I.'ES9 s'establlra per via denocrat'.;•>, 

rlPiT PA. ES dóna per entès cuc el ",A.N. reconeix únteaaer.t la . 
lear, i /no l a / de cap altre poble o nació, 'io donam cr» val l l i sa a 
assMblca constituent espanyola, 

nÜNT 25. la l lu i ta de classes. Entonen qua, en una l lu i ta d ' r l l j t 
classes opressores i rtjccclor.aries forcen bloc ast t'etlganjaia -, 
l i s t " . ."• tetes les l lu i tes d'enaneipació nacional, els oc"e-s i les 
l'avartguaroa de la l l u i t a , arrossegant <\ darrera a la net;ta turgs 
patri etica 1 progressista. 

a Is 

;1e ba~ 
tt d'una 

\.\ les 
Tsieria-* 
3 van a 
rgesla + 

*^«rr«K^¿ 

l 'opi¡iió, a participar en la tasca coc«na 
la unitat'antifranquista, 
"arceloní, raig "J973. 
ItSTtfOrïS rí!04SS8«£A DE CATALUNYA a: 

- Ciències 
-Cret 
- FarrA:i a 

- nedecina "Autónoma^. " 

ELS UHIVERSITARIS BEL G.I.C. 
I L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

A cofliençamerrts d'equest any de 1973 va a-
prrèixer a la Universitat barcelonina un nou 
grup nacionalista; el G.I.C. ("Gruo pro !nde 
pendencia Catalana"), el qual s'ha caracte-* 
r i tzat oer la defensa de Tus del cata 13 a + 
les assemblees i per la reivindicació de les 
l l ibertats mcionals i derocratiques a mx + 
té dret el pobla cátale, cltiançant interven 
cions, enganxades d'etiquetes, escanpades ** 
d'octavetes, etc. A contiruacíó reproduïm un 
f u l l reoartit per aquest grun a finals de *+ 
maig: 

"L'ASSE"9LEA DE CATftliTO, ARA!! 
L'ASSEPPLEA DE a T í i u W respon a la ne-* 

cessitat de dur una política nataaent cátala 
nc -, Ta i c i t nacional dels !:P.T-os Catalans.* 
Es per fent la resposta del ;:oble cntala ii. 
v:nt 1'onressió n?cienal i de classe, i el + 
l loc de confluència er la l l u i b ner l ' a l l i -
beranent popular qua configurí 1'alternati<'n 
'.fenccrStica a la caiguda tiel franc":1si5e, en 
el caisí da la 'inde-an^nc'i ; el Social i s;»,. 
que conportaríi un vrrítable Podar Popular '/: 
t a H dímí l'Esfat CATAlÜ SOCIALISTA'. 

L'cposicló que ha t i :a. t i'AdeC no és n; 
nés ni ixnys que el reflexa setua! de l !en-r 

frontaient entre les forces reaccionarles i + 
als revolucionaris catalans. 

Ja tenia a casa nostra antecedents histo-* 
r ics prou clars del nue això significa i dels 
interessos que, en definit iva, defensen a-++ 
quests sectors. 

El Xovinisre espanyolista cada cep que veu 
en per i l l la seva supremacia a les /nostres/* 
terres ocupades per la força, ataca per tots* 
els fronts: por la dreta o, inclusiu, i n f i l - * 
trant-se per 1'esguerra. Cal ne~és recordar + 
el cas'dels "radicals" de lerroux abans do la 
guerra, els quals aparegueren, enviats pels • 
centr-' l istel, en el monent en què les classes 
populars catalanes havien trobat el seu ver i 
table 1 propi casí cap c l Gocialisoe, acb l 'ú 
r ic f i de desviar el perle de la seva l l u i t a * 
per l'Alliberament Hac!ena1 i de classe. 

Ferè avui ja han quedat prou desasmasca-** 
rats aquells qui asaguen el seu pregó espanyo 
lisrte affb un Internacionalisme escrit en ai-+ 
ñuscóles (oblidant BBB el veritable Interna-* 
cíonalisrae vol dit salidaritat Tolethria en 

tre eis 
, giB nrelere- acaoar *+ 

asse -o alwmys això vo 

Són aquell:, en 
aab l'opressió à: 

Ien fer creure- sense atacar e;rec;aaent 
estructures de l'Estat opressor que la canté, 
volent fer c r e r s que es pot alliberar la *** 
cías» obrera catalana sense que aquesta t i n - , 
"•;i un control i un poder efectiu sobre els *M 
neus nri>nis c i t lms de "rndu '?ó. LÜuan "u? <» 
ens doraren 1 
¡er r; 1 T C" 

arrreu I a nos 
polítiques i 
nals. P'iuen ' 
que el pofc 
rixiflf 
:.-. 1-, 

n't 

ríat i ceguirera sense pe 
les escoles ni expresar + 
ture, 'lemanan l l ibertats* 
Si los l}ibertats nació-* 
:i-'imperialistes i velen* 
renencn.als seus drets • 
un Estat l l iu re , en nm * 
C esaa"ialaB (¡er la l l e i + 
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fel nós for t . Diuen ésser antifeixistes i ens 
ataquen arb els postulats franquistes de *lim_ 
dad, Raza, Inperio". 

Con veleu çue us entena1! el poble si l i » 
par la en la llengua dels invasors!!! 

Junts venceren en la l l u i t a . 
CORTRA CL FEIXISF I EL !ïBF£RrTf3£ ES-AffYO 

LISTA!!! 
m L'ALLICER'XIT "ACIGflAL ! TE CLASSE!!! 

| P. L'ESTAT CATALÀ SOCIALISTA!!! 
•im L'ASSECOLEA OE CATALUMWM! 
•:mm ELS PAfSCS CATALAHS IfBEPOSBfS!»! 

C.I.C. (Crup pro Independencia Catalana).* 

ELS EXILIATS 
AMB L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

' Tolosa del Llenguadoc es va celebrar, el 
passat ¡ses de febrer, una assemblea dels roovt 
r.enís d'adhesió a TAsse,-nblea de Catalunya a 
! ' exterior. 

!íi assistiren delegacions d'Andorra, 3esi-
ers, "arsella. París, "erpiny^ i Tclos3, arb 
un total de 30 assistents. L'asscnblea estu-* 
dt$ els probleres orgsnitzatius proois i els 
de 1?. difusió dels docuisents i informació de 
l'AdeC, alhora que insistí en trobar bens ca
n i l s per tal que tots els docunents i inforna 
ció fie l'AdeC arribin puntualment a l 'exte-** 
r io r , 5 redactà un corwnicet f inal que repro-

c'ui" :¡és avall. 
Recali in , cos a docursent v iu, un conenta-

r i gue un assistent a «tuesta reunió: T a l - * 
grat els particubrisnes i les enveges, gue 
hi són, hi ha noltes ganes de fer feina i de 
deixar el passat i anar de cara a Catalunya* 
amb un diàleg çue f ins ara no hi era. Cal do 
rar consciència de catalans a la joventut, * 
f i l l a ta aajor part dels exi l ia ts" , 

A continuad'5, doncs, el text del conuni 
rat f i na l ; 

"Els Boviserts d*adhesió a 1•Assesblea de 
Catalunya d'exil iats i er.i grats crï'Jen a-fets 
els catalans que s'oposen o l'opressió ciel • 
r lg in feixista de Franco a integra-se en e l * 
gran Eovinent unitari de conbat deir.ocrïtíc + 
oue és 1'Assenfclea de Catalunya, 

'Reiteren! la nostra adhesió fervent i entu 
siastít a V.'ssenblsa de Catalunya gue anh ** 
els seus quatre aur.ts rie convergència inter
preta fidelrsent i irobilitza els sentieents i 
aspiracions rés intnediates del poble de Cata 
lúnja vers la l l iber tat social i polít ic?, 

'.vui nés que mi la l l u i t * de Catalunya * 
és un exesnlc per > lats els pobles de l 'Es
tat espanyol de l'acció a ntenar frrtcrnalTen 
units contr- el feixisme opressor. 

Expressem la nostra solidaritat ad) els + 
enpresonats i perseguits per l lu r acció, víc 
t i ras de la regressió, i requeria dels denè-
crates d'arreu oel nón tots 1?. solidaritat * 
gue ens cal per a fer recular el terror f e i 

xista. 
Oenanen a tota la premsa catalana l l iu re* 

-tic es faci ressò de les crides i accions de 
VAsseoblea de Catalunya. Cal sensibilitzar* 
totes les forces catalanes de fora i de din
tre del país, per tal de nobilitzar tot Cata 
lunya. 
Visca l 'áSSRSS DE CATAIU'TA! 

I l 'est i l í , febrer de *73 

International Appeal to the President of the 
General Assembly of the United Nations 

'Annesty intornationaT o AsnlstU Internacional és ¡ma organització orivada que trebalttner ta l de fer respectar la Declaració Uni
versal dels Dret-; de l'Home aprovada per l'O'ÍJ. 

^'Actuclnent, entre d'altres, est3 duent a terne una canpanya contra h tortura arreu del nór. Es tracta que el najor noiabre possible* 
da persones enviïn al President de TAsseAlea General de 1'OfiU la petició que inserin sís aval l , basant-se en l 'ar t ic le 5è de la dita* 
Lteclar'-ció dols Drets de Tüone, ue diu: "f'ingú no serè sotmès a tortures ni a nenes o tractes cruels, .inhusans o degradants", 1 coa* 
gue a l'Estat espanyol franquista la policia tortura als detinguts polít ics, het de participar-hi activament. 

La petició ve justificada així : "Els sota-signants demanen s TAssenblea íïeneral de l'O?!! la proscrir<ció fnnetftata de la tortur ' ais 
nrpsoners a través de tot el üón';. 

Ñame Address £3 >«* 

CZ) 

i cognoms) [adreça 

3 
v: 

Th» peiiiion wjií h; «ijjvf.j in t ' t g o_.untr> R| libé wotld <md íubroit'fd ¡o íhe Prcsident of the General Auembly 
on behaif of «he In?cmn:cn?t Carcpaign fot ¡he Aboiítien of Torture bv Se m MacBnde.S.C .Chainnan of 
Atnne*»y International 

Envieu la pcMció a : ,% l „ International Secretariat. 33 Theobald's Road. london KTÜ 83^. kfWRtm* 

O 
j a i i i ' 

ço 

Qfr* 



p® 
'inami 

opulsur 

EDICI0K3 mWMÍ juliol 1873 

L'equip "AVUI" va editar, a conençeoents de Juliol, el llibret "PER UN ENSENYAMENT POPULAR CATALÀ», prloer d'una serla dedicada a tens 
monogràfics, ja que, per la seva aaplltud, no tenen cabuda en un núnero nornal d'aquesta publicació. L'índex is el següent: "Presentació;* 
L'ensenyaaent, front bàsic dins l'alternatlva dsnocratlea; L'ensenyaeent, un aspecte de l'opressió nacional; Situació actual de l'ensenya» 
aent als PaTsos Catalans; 1 Docunents: El Dscret de creació del C.E.N.Ü.; Organització de l'obra cultural a Catalunya; Els CJk.E. 1 el C.E. 
N.Ü.; El probleea educatiu; Per un ensenyament dBnocrHlc; L'ensenyament, l'Estatut 1 la problemàtica actual; Projecte de Coaunlcat sobre* 
els probleaes dels ensenyants". 

Per a la realització d'aquest llibre, l'equip "AVUI" ha desertat la collaboracló d'w equip de sostres 1 llicenciats perquè, aab el na-
telx llenguatge de la lluita en aquest front, redactés un Inforae, clarament I sense tòpics, sobre 1'ensenyacent als PaTsos Catalans, fent 
especial referència al Principat de Catalunya ara, sota l'opressió nacional i social del franqtrlsm. 

SI us Interessa, deaaneu-lo a través dels canals ds distribució d·'AVJH*. 

"avui". 

D INFORMACIÓ CATALÀ 
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