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CtWStmiCCIOUS «PADRÓ" DE MTAftó; UHA VICTfrtA QE LA SOLIDARITAT OORERA 

la constructora "Pedrò^ de ^ t a n í estt edificant una obra al Polígon 'Es-» 
portaro1' d'aquella local i tat , en la qual M treballen 50 obrers. Durant la • * 
prisarà setsana d» sotecbre, 1 etSs el nou conveni d» la construcció (que re 
presenta uns augasnta d* salaris del 23 1), la anodí va decidir de despat 
s t r tots e l t paletos por * f | d*obra", to * I que s'estava coaençant. Davant la 
confusió creada, l 'enllaç sindical -que havia estat elegit polo socs con-**» 
«anys, per tractar-se d'un foro l luitador- els va explicar que a l l i ora una • 
decisió i l · legal, I que a l eatf següent anessin a l'obra. 

Al dl a atgOent, en arribar a la feina, els treballadors os van trobar aab 
uns quants 091 que ois estaven oworant, aab la Intenció de detenir l 'enl laç. 
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A Tarragona es van pintar trofuseaent ms 10 
b a r i s , «fes del Sarri l lo f ins la Catedral 1 
plaça de í'msfr» Cinto; taabf ca van enejenwr 
centenars d'ahesius. Tot a la ) aab a l t salo» 
gans: "Catalunya l l iure | SodaHata", I • f j . 
àr jeteabre*, 
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a Tlnforae Especial, pagines 3-6. 
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Aquest, en veure que la poTicia l'envolta
va, va cridar: "Conpañeros, que se oe l le 
van!*, leestfiataaent els seus coapanys van 
agafar totxanes, barres, etc., disposats a 
defendre el seu representant sindical. Oes 
pres d'una breu discussió anb els V ' s o s ' . 
aquests van dir la detenció "no era nada,* 
sólo unas preguntas de rutina en la coirisa 
ría". La resposta dels treballadors fou de 
ei di <fe: *Pues vaeos todos!". I davant la • 
ferees» de k seva actitud, aixf va ésser; 
els 091'tibrlen la narxa 1 darrera anaven • 
l'enllaç 1 tots els altres obrers; d'aques 
ta manera van passar pel centre de 'atar5* 
fins arribar a conissariav Alia, natural-* 
eant, no van poder engarjolar a ningú; al 
cap <funa estona, eis 50 treballadors van 
sortir-de la policia, aeb l'enllaç al cap-
dayafli.———> 

Per la tarda van tornar a cridar l'en-* 
llaç a comissaria, i una altra vegada tots 
«Is «Tires obrers de Hebra el van acoepa-
nyar, I van sortir nflvaeeni- junts sense *• 
que M hagués cap detenció".' En definitiva, 
dones, una victoria dé la solloarttat obre 
ra centra la repressió. 

"TBKERIÀ tiÜtieUm MOLLET 
I LA SEVA VAGA AMB JXIT. 

Els, 700 treballadors^dè 1 'eapresa pa
ñería11 de Mollet -una de les nés Importante 
en el sector de la pell^eh aquesta locaí^ 
tat del Vaftes Oriental-, han acppseguït,* 
després de dures lluites, la satisfacció • 
de les seves reivindicacions. 

Curant els dies 10 1 11 de seteebre, ás 
obrers es van declarar en vaga davant la • 
negativa de la direcció de prendre en con
sideració les seves desandes. Després de * 
diverses assemblees 1 discussions es va • • 
signar el conveni, aconseguint-se un aug-* 
nent del 12? en salaris, prises, plus, i * 
20 otes, «és en la valoració 1 un 12 "'.n 
sobre el resultat; la setmana de W hores, 
1 pagues extres de 19 dies el 18 de juliol, 
d'un oes el ler de naig i d'un altre mes * 
per Nadal. 

L'ASSEMBLEA GEUEBAL BE CC. 
0 0 . DE BABCEL05A 

|)urant la prienra quinzena de juliol va 
tenir lloc la celebració d'una "ASSE'BLEA* 

QEll0OO£SOÍJ!lffiEU>»". Oavant la 
iaportanclaioVl fet, ens-splau-reproduir dB 
"API BolétW K8 30, del 12 de juliol, els 
següents extractes: 

"Després d'una breu explicació del per 
que de la convocatoria de l'Assemblea -anà 
lisi de les darreres lluites, unitat en el 
¡aovieent obrer, elaboració de platafornes* 
reivindicatives i participació del MO en 
els organismes unitaris-, es va passar a •. 
la lectura d'un document per part de la ne 
sa, en «1-qual es recoJHwrles últtraes ex 

priendes de lluita, des dels esdevenlmerfe 
dB St, Adrià del Besos fins la vaga gene-* 
ral de Paaplona /(Euzkadi)/ 1 en el qual • 
taebé es plantejaven les perspectives que 
se 11 presenten al HO en 1'actualitat. 

El docunent resaltava la laportancia •» 
del paper jugat per les CC.OO. en les tas
ques de coordinació 1 extensió de les TU 
tes 1 la incidencia d'aquestes damunt les 
altres capes populars, havent-se assolit • 
vagues generalitzades a partir de l'exten
sió d'un conflicte obrer, cos va ésser el 
cas de Cerdanyola-Ripollet 1 ms recent-** 
sent a Pamplona /(Euzkadi)/. ( . . .) 

Quant les orientacions presentades en • 
el docunent, destacaven "la necessitat dir 
ganització i extensió de les CC.OO. utllit 
zant els locals de la CNS a fi de cocrdl-* 

- namna àmplia avantguarda0. En aquest na-
télx sentit, es denunciaven les actituds * 
"clandestinitzants1', Insistint un cop «ás 
eh ïà "necessitat de convertir els càrrecs 

sindicals en el braç legal de la C.O. de * 
Teapresa". La plataforma reivindicativa* 

v,que úlünaaent integra la majoria de pro-* 
-qrjraes*a nivell d'enpresa taabl venia reco 

Tilda en aquest docunenx, denunciant-se la 
progressiva i ràpida anullacló dels aven-* 
tatges aconseguits en els convenis con a * 
conseqüència del rèoid creixement del cost 
de la -yida. 

Ftnalnent, el docunent presentat per la 
mesa destacava el paper de l'Asseab'ea de 
Catalunya dins l'estratègia del KO, carac
teritzant-la cos *un pont de confluència • 
dB partits polítics i organitzacions de ee 
massa, a l'entorn d'uns punts níntes que * 
permetin avançar de manera unitaria vers • 
el derrocaaent de la dictadura 1 el lliure 
exercici de les nostres llibertats políti
ques, democràtiques i sindicals, dins d'un 
procés de vaga general". ( . . . ) 

.._ Després es va passar a la discussió •*• 

dels quatre punts d'anàlisi llegits al co-
mnençament per la mesa, als quals els dele_ 
gats d'empresa i de coordinadores havien • 
aportat elements concrets, verificant-se • 
un acord general, àrab lleus satisaclons *• 
quant la necessitat de la unitat del HO en 
les seves /diferents/ fornes de coordina-* 
celó: per raas o per sectors, Taapoc no va 
presentar problenes la plataforma reivin(fi_ 
cativa unitaria, aixf coa l'extensió de • 
les accions a fi de buscar recolzaesrtt so
lidari en la zona on esclati el conflicte. 
(Les experiències del Vallès van ésser re1_ 
teradanent esmentades en relació anb aques > 
ta qüestió.) " : 

Contrastant anb aquesta urani «i tat, el 
punt relatiu a l'Assesblea de Catalunya va 
suscitar enconadas polèmiques, produint-se 
una evident polarització de posicions en
tre la eajoria dels presents -partidaris • 
de reforçar la presència IcftTva del HO eü 
TAdeC-, i una laportant minoria -30 1 tan 
tes persones d'un total de 250- que va In
sistir en caracteritzar TAsseobleá de Caí 
talunya coa "un corsé que debe superar el 
movimiento obrero". La radjcalltzacióláí"* 
les posicions en aquest punt va dur cóeTs-" 
conseqüència que, quan la mesa intentava • 
resumir aliï que s'havia discutit, tot re
collint l'opinió majoritària favorable a * 
la presïneia de CC.OO. a l'AdeC, es produ* 
Tssin reiterades violències verbals que ** 
van estar a punt de traduir-se en Intents* * 
d'agressió física localitzats. Davant la * ! • 
confusió creada pels crits llançats per a-
quells qui s'oposaven a qüB'Wles cohclu- "™ 
slons hi figurés unaeençiq positiva aTAs 
senòlea de Catalunya, 1 a «SSa decidí d'ai
xecar la sessió,*' 

HESUM DE LLUITA OBEBBA-EES 
RESUM DE LLUITA OBREPJWEES 

També s'han produït accions obreres a: 
"Estampad ons Sabadell*, vaga per la read
missió de companys acomiadats 1 per un aug 
ment dels salaris^ltarco"; vaga per read
missió de 16 noies dBspatxades i dur en-** 
frontament aab la guardia civil djrant una 
manifestació de protesta. "Tofoga", i "I-* 
nexpo" -que, a l'igua^que les anteriors • 
son del Polígon de Po\lnya, al Vallès- as
semblees, sanifestacions, etc. jde solidari 
tat amb els coapanys de les. altres enpre-* 
ses. ?~-~. . ^'•j^'^'-ii¿. 

Yagua d'hores extra 1 c^íiárrat'iíl tre-: 
ball durant els dies festíus"*aTès;wines • 
de Sallent 1 Balsareny. I altres accions a 
les factories de "SEAT*, la tèxtil "Costa* 
1 Font», "ÍOOSA" lartlga "C!SPAÍ5A»T3. 
FA", "Frigo" on el nombre d'acooiadats T¡a 
arribar a ser més de 150 1 on els 'socials 
collaboraren aab els encarregats pressió-* 
nartt els Indecisos, "Autobusos8, "Butano", 
"Pepsi-Cola", etc., etc., de Barcelona 1 a 
soltes altres de la resta de Catalunya. 
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INFORME 
ESPECIAL 11 DE SETEMBRE 
Enguany, la (fiada racional 1 popular catalana de 1*11 de Seteatre (data de la caiguda da Barcalom l'any 1714 davant l'exercit aspa 

nyol del priaer Barbó, Felip V, cose que significa l'eeupacio' di Catalunya I la pèrdua di les seves llibertats nacionals), fou cees»el 
rada aab diversas accions 1 actes, 1 aab l'edició da vatios cridas. 

Les forces polítiques que, d'una sanara decidles, eoprengusres una tasca di sensibilització' 1 de lluita foren: FC («Front Nacional 
de Catalunya8). PSM ('Partit Socialista d'AlUbaraaart helena! dels PaTaes Catalans'?. QIC ('Grupa Pro-lmiepaníftncla Catalana») I ** 
JRC Í "Joventuts Revolucionarlas Catalanas8). Quant a l'Assaablea de Catalunya 1 les restants forces dwoerltiques catslanes, la seva • 
Intervenció -en el prisar cas- es va reduir a redactar una etaple erica di aclt ascassa difusió, 1 , en els altres, que en tingues notf 
eia, a res. 

A is Universitat Central va ésser pintada una paret, el as-» 
teix dle T l , ast la següent Inscripció: 1 1 di Seteatre. Visca Ca 
talunya Lliuro*, ds grans proporcions, ]ant aab les quatre bar-» 
res 1 l'esta!, la pintada fou anoniea. 

Al Valies, el dlesabte dia 8, a la nit , fou pintada l'erstta» 
del Pulggradós -lloc on l'encesa havia.de celebrar-se una concón 
tractó-eplee- aab aquests eslogeras'AJlINnuMnt*, *Poér_Esb>+ 

bortat'. «Fora 1 . DlctaAra'. etc. Les ¿ s iaportants a: Frfnc«>~ fttfi P e d g r ^ f P o d r B — F » ! * * * V 1 » M*}*' 
d'Astúries, Plaça dsl Nord, Escorial-Casèlles, Montseny, Grup Es
colar Uruguai, dues places de earest, Congost-Torrent os las *++ 
Flors, St. Llufs, etc. Totes aquestes pintades anaven acospanya-* 
des de les quatre barres 1 l'estsl. 

Per la seva banda, FNC taabé va far pintades a diversos llocs 
de Barcelona, aab els eslògans; 11 de Seteabre, indspenedencia 1 
SoclaUsas'. 1 1 de Seteabre. Llibertat'', etc., ]unt aab les s i 
gles F.S.C. 

holtes dt les accions dt sensibilització que ressenyaren a con 
tlnuació foren fetes per PSAN i per les JRC. 
• PINTADES s barris barcelonina, coa en el de Orada, aab les se 

güents fraseas 'Poder par al poble cátale'. 1 1 de Seteatre. L l l -

panyats de les quatre barres t l 'estel. 
A diversos Indrets di Tarragona 1 Lleida, pintadas de: «Catalu 

nya Lliuro*. 1 1 de Sataabre-Sodallsaa'. etc. 
Al Baix Llobregat, i especial a E1 Prat, Inscripcions de: 11 . 

de Seteabre. Independència i SociaUsaa'. etc. 
* DISTRIBUCIÓ sasslva de propaganda per part di FNC als barris • 

barcelonins dt Sants, Sagrada Faeflia, Elxaapla..,, i a Terrassa, 
Sabadell, Lletos 1 altres indrets de Catalunya, 

Per la seva part, PSAN 1 les JRC van distribuir, taabé" sasslva 
•ant, als barris di Gra»» 
ela, Sants, St. Antoni, • 
St. Andreu, a la Univers^ 
tat de Barcelona 1 a d'aT 
tres Indrets di la capi-7 
tal catalana. Quant a co-
aarques, el Vallès, al Ba 
ges, a Hataró, a Sirona,a 
Tarragona, etc. 

El GIC ve eseasper oc
tavóte* seves -signades-, 
el dia 9 a la Plaça de St 

Al barri de Gracia, va 
tenir lloc un ACTE-XERRA-
QA sobre 111 dt Seteabre 
I l'Assenties di Catalu
nya. 

filtisa hora: PINTADES EN 
UN CIRCUIT HOTOCICLISTA 

Taabé ens han arribat» 
InforaaeioRS segons les • 
quals, 1 en els dies ante 
rlors a 111 , va ésser ••» 
pintada en diversos llocs 
la carreter* que ve ce St 
Feliu da Codines a Bigues, 
escenari d'una carrera BO 
toclclista, aab les ins-» 
cripetons següents: "Mil . 
beraeent', 'Poder Estu-»» 
djant. Podar Obrer. Poder 
Ensenyant, Podar Popular» 
Català» i «Ne al Servei • 
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ACCIONS 
Enguany, l a * principals accions han estat les tres, 

* 1 « qwí» h n repnxWt la versió que en va donar • 
la oreasa espanyola publicada a Catalunya, 
t U nMIFESTJCfd, que tingué lloc el dia 10 de setè» 

brt . M e estat convocada pel PSAR ("Partit Sodal is I 
t« ¿.'Alliberament Xadonal dels PaTsos Catalans) J ço» 

t t a#J) la co11aboracl6 del G|C ("Grups Pro-|ndependen-
cla Catalana"). Els asnffestants eren portadors de d i 
verses banderes catalanes a * l 'estel 1 taabé de varies 
pancartes aab les segünets llegendes: "11 dj¡ Seteabre. 
p>r 1'alliberament nacional i social", etc. En el tran 
curs de la rateixa, es van llançar centenars de crides 
del PSAN 1 octavetes djl GIC, el text de les quals r e -
oroduTa en l'apartat "Crides". 
* Quant les altres dues accions, foren anonlaes 1 ara 
per ara encara no es coneix la Identitat dels autors.* 
Testara VEXPlíBlG D'UN ARTEFACTE A "SINDICATOS" pel • 
seu significat «vident d'atacar un dels pilars del fel_ 
x i t m franquista -a ls "sindicatos verticales"-. 

CRIDES 

EXPLOSIÓN PE 
UN ARTEFACTO 
EN LA CASA 
SINDICAL 

Poco anta* de tas once Se osla 
monona ha hecho explosión un 
artefacto sn los lavabos do la 
planta primara de la coso sin
dical boreelonesq. sito en la Vía 
Cayetana, kj explosión causó 
daños materiales en los Instala
ciones, derribando dos puertas da 
acceso a los lavabos y sin que. 
por fortuna, se registraran vio-
timos personales. 

En una de loe paredes se en-
controron frases y símbolos alu
sivos a la fecha del "11 de sep
tiembre* y a Cataluña Indepen
díenle. — (t-OOOS.) 

"Correo Catalán", 12 seteabre 

EXPLOSIÓN DE UN 
ARTEFACTO EN LA 
CALLE ARAGÓN 

Sobre lee oche y m d t e t le 

ei 
de 

Balears 

F.H.C. 
"(.'Órete de Setembre de 1714, Catalunya era ocupada* 

per les troptt da Fallp V. 
l 'any 1707 bo havia estat el Pafs Valencia, i el • 

1?15 foren eryardes les I l les Balears. Anteriorment, • 
«11654, el ter r i tor i del Rosselló va ser annexionat a 
1'Estat francés. 

EtS "*TS0S CATALANS (Catalunya, Pafs Valencia, Ules 
i el conjunt d»l Rosselló) HAVIEN PERDUT LA |NO£P£NLtNC|A P0LITÍ-

C*. 
L'any 1332, «ib 1'Estatut d'Autònoma, a Catalunya van acense 

quir WíTW priaeres possibilitats de redreçament nacional. 

Pare l'arty 1939, les tropes franquistes tornaven a ocupar els 

PaTsp* Catalans, derrotant les classes populars catalanes, 

AVUI, ELS CATALANS SOR UN POBLE OCUPAT, UN POBLE DQBIflAT, UN 

POBLE COLONITZAT. 

L'JaperTallsi» tspanyol és el que ha fet 1 fa desaparèixer * • 

tot$ ois nostres drets coa a poble, con a nació que sos, coa a * 

classes populars a les quals pertanyee. 

Les classe» burgeses espanyoles, aliades aab la gran burgesia 

catalana, son les que exerceixen daswnt nostre aquesta acció Inpe 

r is l fsr ta . 
CAL CLARIFICAR QUINS SON, AVUI, ELS NOSTRES E Ï R I C S Í 

- les classes burgeses espanyoles i 
- la gran burgesia catalana, que són el suport os! regiu franquls 

- les'forces d'ocupació i de repressió espanyoles: exercit, pol i 
c i a , para-policía, guàrdia c i v i l , funcionaris; 

- tots aquells qui voluntarianant es passen al costat de l'opres
sor (franquistes, espanyolistes, esquirols). 

A)s catalans ens dominen polfticaaent per Interessos econo-** 
ales. Ens han tret qualsevol aena de poder polític ct+ila 1 ens • 
fan dependre totalaent i directament del govern espanyol de Ma-* 
drld. 

DE foORID NOMÉS HEU REBUT 1HP0ST0S I GARROTADES! 
ner t« l de poder-nos nantenir callats i feraats, porten a ter 

m una repressió brutal o subt i l , per anar-nos traient del cap * 7 
que els catalans son un poble, que constltuTn upa nació i que te 
nis els nostres drets..Aab la idea d'una "España grande" oretenen 

Conatos de manifesta
ción 

Durante los últimos días se vs.ila obser. 
vendo gran cantidad de octavillas clandes
tinas con motivo de la llamada «Fiesta na
cionalista catalana del 11 do septiembre». 
El limes, a las ocho y cuarto da la tarde, 
dos centenares de Jóvenes se manifestaron 
en la calle de Vallespir, en Sants, lanzando 
oran cantidad de octavillas, pintando ban
deras catsísnas y arrojando artefactos in
cendiarlos. Ayer por la mariana, en les es
calares del bar de la Universidad hubo tam
bién una pintada. 
-"La Vanguardia E.", 12 setembre 

del 
desconocidas colocaron 
den* entre en árbol y 
It, de modo que atreveaaba 
lateral escándante del 
Gracia • Ss altura «te la 
Consejo d* Qefito, le á a . n _ 
vé que le circtdeciòn auadafa a> 
terrurnside durante unas wdáu 
toe. hasta, que una dotación del 
•OBI» rompió y re*** la 
abvlsnd^ de los picoa 
obra contigua. , 

Al mismo tieenpe un 
da construcción casara hizo ex
plosión en el Paseo de Gracia. 
Junte a la caite Aragón, durante 
un Intento de manifestación en 
si que participaban media een-

j.tener da personas. El grupo ae 
disolvió antes de llegar la fuer
za pública, habiendo dejada pin
tadas algunas paredee con letra-
roe subversivo». 

Otra ' manifestación se Habla 
registrado en la noche del lunee 
en la calle Valleaplr, da Sane, 
donde dos centenares de Jóve
nes arrojaron artefactos Incen
diarlos y octavín», dejando asi
mismo unas pintadas cea ban
deras esleíanse. 

(Resuman de Europa Presa y 
Lóeos.) 

"Correo Catalán", 13 seteabre 

crear la "unidad española". Unitat que és una ensarronada i que • 
només s'aguanta per la forçà. 

'ierttre ens exploten econïiaicainent, políticament 1 socialment, 
es dediquen a destruir els trets que ens caracteritzen d'una rar» 
ra més visible, coa són la llengua i la cultura, 

ts prohibit l 'ús públic de la llengua catalana als diaris, a 
la r ldiò, a la televisió i al cinema, i a l'ensenyament a tots els 
nivel ls. 

D'altra banda, pretenen inculcar-nos, a través de 1'educació, 
dels B'tjans d'informació, etc . , la negació de la realitat català 
na en qualsevol aspecte (econïsiie, sociològic, històric, geogra-* 
f i e , etc.) 

També* destrueixen el nostre patrimoni cultural (demolició de* 
rnonunents i de cases d'intares art íst ic o histèric) o exerceixen* 
vlolSneies com, ara fa poc, bandes de policies organitzats han • • 
creniat l l ibreries o locals coa els de la "Gran Enciclopèdia Cata
lana". 

L'OPRESSIC NACIONAL ÉS: POLÍTICA, ECOHÒHICA, SOCIAL, CULTU-* 
RAL, LINGÜÍSTICA. 

Cotrjletanent lligada a i * aquesta opressió nacional, les clas 
ses nopulars catalanes patim una explotació social. 

Explotació que, con la nacional, PS realitzada per l'acció • 
de la dictadura franquista, al servei dels interessos del capita
l ista 'axinopolistílrepresentat per les grans empreses i per la • • 
banca, i que con a conseqtiencia mantó el poble al marge de qualse 
vol poder de decisió pol í t ic , econòmic i social, 

ÍÏWANT AQUESTA OPRESSIÓ WC|WAL I SOCIAL A QUÈ ESTEM SuTfl-a 
SOS, CAL LLUITAR. 

No pot quedar ni un sol treballador català sense revoltnr-se* 
contra aquesta situado, l'o podes anagar el cap sota l 'a la . 

CAL QUE ENS ALLIBEREM: 
CONTRA EL C0.TRALISC I IA Q0H|NAC'6 — » LA W DEXHÍKIA; 
CONTRA L'EXPLOTACIÓ DE L'WWE PER LUCHE —* LA DESAPARICIÓ TE* 



i) 
LES CIASSES SOCIALS. 

La veritable no-depend&ncla yol (flr independencia nacional. * 
La desaparició de les classes socials vol eJr socialisme. 

Nosés la Independència nacional 1 al sociallsne possibil i ta-* 

ran, la sobirania autentica del poble català an totes les dad-*** 
sions 1 a tots els nivel ls. 

Pes d'avui mateix, he* oe participar a la l l u i t a per acense-* 
ojjir aquests objectius. A cada l loc ; a les empreses, als centres* 
¡j'estudj, als barris, a ! • * local i tats, a les «marques he» dal l i , 
gar les reivindicacions específiques a la l l u i t a per l 'a l l ibera-* 
oent nacional 1 social. 

Aqgest Onze de Setembre de 1973 pot significar alxpj una aju
da a la participació cada cop més èaplia del nostre poble catalS* 
a la l l u i f s dlSrla, a la l lu i ta d'alliberament. 
t QIFDNQUEH ACOSTA CRÏGA AL * X | f i . PQPUlARITZEff LA P|ACA DE L'ON 

T£Vt SETEMBRE. ORGANITZEM XERRADES I DE9ATS. 
f FEM PINTApES REIVINDICATIVES. COttCqUEM BANDERES | PAPRTES EN 

U4KS ESTHATEQP i VISIBLES: OES OE LES POBLACIONS, LES CARRE
TEES, ELS FERROCARRILS, ETC. 

f A BARCELONA, CONCENTREMOS A LES 8 DEL VESPRE DE L'ONZE DE SE
TEMBRE A LA CONFLUENCIA DE (A RQNPJ DE SANT PERE Afí ELS CAR
RERS 2'ALÍ BEY | GIRONA, "LLEC Off HI H*SJÉ" L'ESTATUA DE RAFAEL • 
OE CASANOVA, SjHBOL DE LA DEFENSA p€ LA LLIBERTAT DE CATALUNYA. 

per uns paTsos catalans independents 1 soci al istes!!* 

F R O N T N A C ¡ O N A L PE C A T A L U N Y A 
X X X 

M A N . 
Sota el t í to l : "l'11 * Setembre ara: la lluita per l'allibera 

rient nacional 1 el soci all sme*. es deja: 
BL'11 de SetfÜJre del 1714 és la data de l'ocupació * Barceló 

na per l'exercit de Felip V. Representa fonamentalment la perdia* 
de les institucions polítiques pròpies destruidas per la força de 
les aros contra la decidid» resistencia catalana. L11 q> Setem-
bre és el sfabol de la lluita d'alliberament nacional contra les 
forces d'ocupació espanyoles. 

El 1939 les tropes feixistes destruïren totes les organitza-* 
cions 1 institucions catalanes i frenaren bruscament el procfs dl. 
r ig l t per la classe obrare cap a l'alliberament nacional i el so
cialisme. 

L'opressió nacional que patim; -que no hem d'oblidar que té el 
seu origen rife immediat en l'ocupació feixista- as concrete, done, 
en aquesta ocupació militar 1 en les conseqüències que alxo eos-* 
porta: falta d'Institucions polítiques prípies i en general de to 
tes les organitzacions que havia aconseguit la classe obrera cata 
lana, explotació econèmica, prohibició da la llengua i la cultura 
catalanes 1 imposició d'uná ̂ cultura" destinada a l'alienació na
cional i de classe... 

L'opressió existent recau fonamentalment sobre la classe obre 
ra catalana: explotació a l'empresa (salari, condicions de tre-* 
bal l . . . ) , «Is barris 1 ales diferents localitats (deficiència dels 
serveis püfclics, augments dels preus...), als centres d'ensenya-* 
ment, etc. - . 

El regiri no dubta a utilitzar als mitjans ois brutals per a • 
mantenir aquesta situació: des dels judjeis als tribunals d'ordre 
púpllc, passant pels consells de guerra, fins a l'assassinat al + 
carrer o a " 

Davant la repressió I'un|ca resposta ha de ser Ia unitat en • 
la l luita decidi* contra el franquisme. Sempre, ja des del conen 

çanent del regia, el poble s'ha oposat a la dictadura. Pero ara* 
a * aés força qus sal. La lluita do la classe obrera, dels page-* 
sos, dels estudiants, dais ensenysits («estrès ? professors),éls 
intelleetuals i prcfassionals (metges, advocats, arquitectes, en
ginyers, etc.) s'ha eixasplat i sobretot na guanyat en profund!-* 
tat 1 en força política. La lluita per les llibertats demoerati-* 
ques 1 per la llibertat nacienal ha donat un gran pas endavant • * 
asè la constitució oe T'Asssaòlea da Catalunya, que agrupa els * • 
sectors del pobli catall que lluiten per aquells objectius isae-* 
diafs. 

El règim és cada vagada és feble perqués troba en una con
tradicció que no pot superar: necessita tenir un aspecte ' l ibere! 
i més 'presentable' per a integrar-so a Europa, pero al mateix ** 
temps es veu 'obligat' a 'recórrer' a la aés salvatge repressió • 
per e eantenir-se al podsr. 

Davant aquesta situació l'oposició al franqulsaa és cada vega 
ca ges general, Pere el règim no cauri so l . El seu acabament oV 
pen de tots nosaltres, de les classes populars catalanes Interes
sades realaent a acabar aab la dictadura i el seu intent de perpe 
tuar-ee ep el t i t e l l a de Juanearlos. Depèn de la nostra valentia 
1 coratge a leposar els nostres orets a les eapreses, al camp, a 
la universitat, a les escoles, als llocs de treball en general, • 
als nostres barris i píeles on v iv ia ; cepèn de la nostra decisió* 
de manifestar públicament i al carrer la nostra protesta. 

La repressió del regís s'ha manifestat un cop aés en els re
cents atacs a les l l ibreries catalanes "Viceversa", "Central del* 
Llibre Català*, "Les Punxes*, etc. à Barcelona i "Tres 1 Quatre** 
i "Auzias March* a València, i a la *Gran Enciclopèdia Catalana*. 
Aquests fets exigeixen la resposta adequada contra el responsable 
d'aquestes accions: el mateix govern que les permet 1 les fornen-* 
ta. 

ACAJP ATO IA DICTADURA 
Afegim-nos a la l l u i ta de l'Assemblea de Catalunya 
Part id pes en les accions d'aquests dies 
Organitzen actes de protesta al carrer i als llocs de treball 
Organitzes debats sobre el problema nacional. 

PEL SOCIALISME I LA INDEPENDENCIA 
PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT f̂ CiOMAL dels PaTsos Catalans 

Setembre 1973* 
X X X 

a.uc. 
«11 de SETENE, D|APA POPULAR D«AFIR^C|0 NACIONAL. 
1714; 11 de Setesfcre - Felip V 
1939: Gener - Franco 
1973: Ara 1 sempre continuem la l l u i t a contra el feixisme i • 

per la Independència. 
- CONTRA L'OPRESSIÓ OJIE PATE|XES OT A TREBALWDOR I COH A CATALÀ 
- CONTRA L'IIWRIALISC QUE TÉ LLIGAT AL TEU POBLE 
- PER U DESTRUCCIÓ DE L'ESTAT FRANQUISTA OPRESSOR 
- PER L'ALLIBERAMENT NACIONAL ! SOCIAL 
- PER m GOVERN DELS TRE3ALLAPCRS | UN PODER POPUIAR CATAll 
- PER UNS PATSOS CATALANS INDEPETÇENTS I SOCIALISTES 

ETS AÍB NOSALTRES SOTA LES QUATRE BARRES I L'ESTEL ROflïm 
g r u p s , p r o I n d e p e n d è n c i a c a t a l a n a " , 

x x x 
^ D ' a l t r e s crides foren: de les "Joventuts Revolucionàries Cata
lanas" (JRC), de VAsseaèlea de Catalunya (AdeC) 1 de la Comissió 
de Barri de la Sagrada Família. No en tenim notfcies.íiB cap a l t ra . 

L'11 DE SETEMBRE AKA: la lluu a ~ 
per l'alliberament nacional i el socialismo 

capçalera de la crida del P.S.AJ. 

m M*JM| 
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•Comarques 

ELSSEGOCI? 3)«TOI "FROCUtADOR** ]^STRUCCl6 DEL PA 
m m m ARTÍSTIC DE S P O R A I L A COSTA BRATA.*. 

Durant aquetas (Htjes teEPS, corra per Girona 1 eoaarques en paper Q» fa rafaràn 
ela a la destrucció d'uns edjflcts de] patriairrl arifstíc i cultural d'aqgeí]a reglo 
catalana, Heus-To aquí: 

"El greu ataaptat artístic cosls a Girona arfj la dsao]ic1ó per sorpresa dais 5 • 
xalets ¡sodamlstes, obra da Rafasf M , . sense autorització surrlclpa] 1 quan estaven 
a punt d'ésser dalcrats 'nonuaents artístics' segons desanda ds 24 arquitectes,giro
nins, és la continuació de l'obra de dsstrucdá de la Costa Brava {«feníeu paisatge, 
da les seves platges...) que d'uns anvs ençà està coaètent, asÜ'.la.aj^orijapüajtat • 
naturalaant, LUIS RODRÍGUEZ DE MIGUEL, 'procurador en Cortes' de ]a . :»pr^nc]a \ f i l l 
de RODRÍGUEZ CHAMORRO, en sala hora delegat governatiu de Sirena, c M » ^ i'ipeca de 
la dictadura del general M i » de Rivera. ,','„" ..„.,\, ,!, . v 

Antlcatalans fins la neáila els dos: Luis Rodríguez de'f i lguerW 'éuraijet sés de 
10 anys subsecretarl de Governació aab al trlsteaartt cS|eb^ ^ la^K/a^cpae l ta t , • 
el Ministre Caá)lo Alonso Vega, i ara una altra vagad* s&sacretsrl a]"as|é1x Minls-
teri ajé el taabé trlsteaent cllebre Arias Navarro, autor de la aés terrible repres
sió en teaps de guerra, fefa per a l ] en els pobles da % 'província' de Malaga, en • 
fer assassinar a aés de set e l l obrers 1 caapsrols. Aquest Rodríguez de Miguel !s el 
qul ha destruTt la Costa Brava, en autoritzar que per ca-wrt os les ordenances aurft"-
cipals i (fels dictàmens de ]a Coajssió d'Urbanlssie, s'edifiqués per tot arreu a alça 
des prohibides, en llocs prohibits, sense tenir cap respecte pel paisatge. | tot a i 
xò, cobrant uns bons *t Horts, ja que aquest és l'origen de la seva fortuna. I això * 
és al aatelx que ha tornat a passar aafe els dnc xalets ce la Urbanització Teixidor, 
que e l l fe fet enderrocar, ja que el] vol ésser l'aao de Giróse, S| tot això no es • 
pot dir als djarls, cal que es divulgui al «3x1a per a coneixement de totboa. 

Aquest Luis Rodríguex da Miguel, slaple aapleat de Correus de Girona durant e]s 
anys en qui el seu pare Rodríguez Chaaorro perseguia els catalans, aconseguir a r r i - * 
bar després a Director Genera] de Correus, és e] gran responsable de la destrucció • 
duta a ten» a la Costa Brava,, en donar carta blanca a les urbanitzacions de les *•* 
quals reb diners a canv! de que paguin fer el que vulguin, 

Luis Rodríguez de Miguel viu a Girona; Carrer M, Codó nGaero 1 ; e] seu telïfon • 
és el segSent: 20-09-45." . 

KOFPOHjrèSt PROTESTA POPU
LAR QUE DORA BORS FRUITS 

A] Polígon Blera-farsa, de Montornès de] 
Va]]|«, un nou probleaa s'ha afegit als ja 
existents; Talgua no és potable,-Aab t a l * 
ootlu es va celebrar ana asseablea de ve-
Tns, en 1» qual es decidí de protestar a • 
]es autoritats. I coa sigui que aquestes • 
no en van fer cas, va tenir Hoc, el dia 6 
d'agost, ona Manifestació popular, a la •«• 
qua] hi assistiran unes 300 persones. La * 
guardia civi l va barrar-los e] pas, acense 
gulnt-se ffnalaent qua una coaissló anés a 
parlar aab l'alcalde, A VAjuntaaent, els 
delegats van donar una setaana da teralni* 
a] batlle perquè solucionés e] probleaa. 

Pòster!ornant, coa a resultat d'aquesta 
acció, l'alcalde va diait lr . D'altra banda, 
l'Ajuntaaent <js Montornès va proaetre una* 
ràpida solució del probleaa. Incloent-hi a 
més la construcció de fonts a cada bloc de 
vlvendj». 

MATARÓi 230 JOVES TREBALLA 
DORS SO PODRA* ESTUDIAR 

Uns 250 estudlsnts, tots e]ls treballa
dors, no podran cursar aquest curà el bat
xi l lerat nocturn a Mataró, ja que l ' ins t i 
tut d'ensenyaaent altjà "Alejandro Casona1' 
d'aquesta ciutat ha reduït el noabre de sa 
trfcules, aentre que en anys anteriors ha
vien estat adaesés totes les solllcltuds. 

Aab tel aotlu, el 3 da seteriye una co
alssíó d'aluanes -dels qui no podran aatrl_ 
cular-se- va visitar l'alcalde accidental* 
a ]a sortida de] Ple Ordinari de l'Ajunta
aent. Durant la reunió el batlle acclden-* 
ta l d» Mataró, Sr Salas, va dir que passa
r ia la qüestió el ponent de Cultura, a f i 

•Professionals 

ELS ARQUITECTES CONTRA EL 
JtDJISTBRI D»EDUCACIÓ 

El Collegi Oficial d'Arquitectes de Ca
talunya va redactar una circular en la que 
s'oposava a la política oficial del Minis
teri d'Educació respecte de l'Escola d'Ar
quitectes de Barcalora, ]a qual s'ha con-* 
cretat en l'expulsió d'una serle de prefes 
sors Interins. En la seva circular, el Col 
legl d'Arquitectes desena que cap cala col 
legiats no accepti de substituir els expul 
sats. Aquesta és una de les «sures aés se 
rloses adoptades per un Collegi Professió^ 
!»1 en la seva lluita contra la repressió* 

1 efecte que es posés en contacte a«b ]a * 
direcció de l ' Inst i tut . 

Però la veritat és tota ona altra: df-
rant el curs passat van Óssa)* expulsats de 
l ' institut 2h estudiants de batxillerat •• 
nocturn, a causa d'unes "arsoroal! dades aca 

* • - • • • 0 

en els sectors professionals. L'Iapacte #». 
causat per la circular es pot «eaurar per
la Indignada reacció del personal directiu 
de l'Escola d'Arquitectura eV qual ve fer 
publicar una extensa nota a la pressa 'de
nunciant "el grave atentado a su autoridad 
acadéalea y la ingerencia flagrante en sus 
etribuclones escolares" que suposaven ala 
acords adoptats per la Junta de Govern de] 
Collegi d'Arquitectes. 

LA LLUITA DELS METGES D» 
LA CLÍHICA SAHT JORDI 

Recentaant cinc setges han estat acosia 

deilcas",.. Seabls, doncs, que enguany Ja* 
directora, Srta Arregul, hagi volgut evi-» 
tar la repetició de les •anxraalidad»?'... 
| e] preu l'han pagat els Joves treballa-* 
dors de Mataró, els quals s'han quedat seu 
se poder estudiar. 

dats fulsinantBant del Centre Ouirúrglc de 
Si Jordi, dpenent de-JY.CajM dfEstalvis • 
de la Diputació. La l lu i ta entre als set
ges i la Direcció 1 Consell d'Àoelnlstra-* 
d ó de l 'entitat havien coaencat fa sesos, 
quan els setges van coaençar a denunciar • 
el progressiu abandó del caràcter asisten-
cial | benèfic que tenia la Institució per 
e convertir-se cada cop aés en un negoci • 
privat, anunciat 1 l loat, no obstant,s coa 
a benefle (veure "AVUI" del 5 de Juny),L'a 
cosiadanent dels 5 setges representa el ** 
purrt cuininant de la l luita entre el aerso 
nal^aedic 1 la Direcció I l'AdsTnístradó. 

És da destacar la declaració sibiles fe 
ta per la Junta de G < W O J B 1 £ P J % 1 Ofi-



d a } de fstgijs en què declarava ïnat|n|ssT~-
ble l'açpJladaHent dfl]§ í»tges, acotada-* 
"ant gws s'havia fet sense previa anonesta 
ció n| Incoació íf'expedient, urgint, ner • 
tant, a un restablí atent de ]a situació an 
tàrtar a l'expulsig. 

Í4CC5Ï5Ï A {.íJISTIWf m$-

Contin»! la llargs crisi da l'Institut* 
ilental (fe 1? Santa Creu da parcelgna, que* 

ï r ÉòòÍHNRto Catalana 
J5J.S SfPSÇSAI^ CAfAI4HS ÇA 
m CO? 8&S l·LTmi Oi U CSB 

Un discurs oficial (el de rospldou], u-
pe§ declaracions (los (fel l'inistre francès 
d'Afers Estrangers, Sr Robert) 1 unes opi
nions (les del rinístr? d'Afers Estrangers 
de íjuxesiburg, Sr Tnors] fian tomat a posar 
de yjva -actualitat Una de las qüestions *• 
que preocupen als als aeprssaris catalans. 
Ja és safeuda l'opinió de França 1 la seva* 
tesi d'un equilibri europeu que hauria de 
coBptar ag-b l'Estat espanyo!, cm % Estat* 
«»$terrani. En canvi, el $• Tbor? ha ex
pressat la seqpent opinió; %> crec que si, 
guj possible l'entrada «ja l'Estat espanyol 
al Marcat Cotú? vaig sis possible una to-» 
traga a deu any? vista, quan es produeixin 
els canvis que calc in 8 . 

P'altra sano)?, m portaveu & la CEE s 
irasalles ha recordat qua "no serl possi-t 
ble l'adhesió da l'Estat asoanyol an tant 
que no gaucfelsi d'institucions cgBparables 
a IfS OM? Estat? fundadors1', ?çrb les ore 
ses de, posldó !#S significatives són les 
de Gran Bretanya, Dinamarca 1 Itàlia, Des 
de Londres s'ha djt: "Sran Bretanya no con 
sídera qua la possibilitat d'Integració s j 
gul en aquest nojent «na qpestló actual. * 
L'Estat espanyol no ha solilcitat i'açfie-* 
Sió a la CÉE; Si ho fes, i quan ho fes cal 
dj-ia la umnifitat ep el Consell de fUnls-
tras Cojunitari, segons l 'article 227 del 
Tractat de Rosa» Aleshores l'actitud brità 
nica serla decidida, ponderant les eircuRS 
táñelas polftlques 1 scmíSsiques del ae-+* 
wnt", Binssarca ha recolzat aquesta decla 
ració 1 ItMffc-ha dit que"!'entrada dsl'Es 
tat açpçnyoTmés un problesa Içqedlat8. 

Es a dir,-que el franquist» continua es 
sent al principal obstacle polític 1 eeonè 
•je -reiijarqueB que! el Hlnlstre luxesèur-* 
gès parla <je probleusa econòsic- oer a les' 
aspiracions djs la burgesia catalana n$s dj_ 
nàgjca. Així és evident que repercutirà-an 
les sevçs actituds polítiques envers el r) 
gi® -franquista, el qual tan sols ha acense 
cuit una oferta d'acord preferencia!, que 
ha hagut d'ósser rebutjada, i consi dirar-la 
"inacceptable". 

ja dura djs. «fel gener de 1972. Aleshores ] 
grlcies a ]a lluita ¿al nersenai auxiliar, 
es va aconseguir cent^ct^s perpanents rsr 
al persona! que nor^s els tenia eventuals. 
Aquell « te l s gener, l'Hospital de St. Fau 
va anunciar el seu projecte de diseinuir • 
la capacitat receptiva da l 'Initltnt ?&m 
tal a 1M l l i t s (enlloc dels 42p que tenia 
«n aquells üüsents). íhrant el aalg del 72 
van cewwçar els tajTcaüsnts 1 les asset-f* 
blees del personal en pgrtesta de l'escan-
dalpsa situació econSslca i assistencial * 

14 OTJSSSÏA m* ç&m w 
URA ïpsm C8JSÏ 

Pes de! 1372 fins avui han hagut 0> tan
car 1.CS7 esgreses de calçat fi norafs en •* 
l ' í í l t l i ües de «a'g, eç van registrar "J2S • 
tanca«S8Tts teaporals, tes xifres d'exporta
ció han distsinult aquast any en un 20 f 1 * 
ha peroSrt pas específic en el nercat inter-
naciqna!; els frablcants no resisteixen la 
pressfó da les fluctuacions ««¡petaries 1 el 
trloafaiisse que tant ha perjudicat el sec
tor Ja no sap on recoisar-se. 

S! tenis w ccjpte ts^ el sector calçat* 
és dacisiu e solfes coserques del Pafs Va-» 
lenciJ, §ns adonaren de la catàstrofe econ? 
p|ca que s'estl prcoirtm: a aquestes cosar-* 
ques, espacialTOnt a Alacant on hi ha si-** 
lers de faj^llti al carrer. 

El Qoyern fa saesos qee va crear una Co-* 
fissió per estudiar e^s probleges dsl sec-* 
ter . Aquesta Ceslssió seabla que va elapo-* 
rar a>u conclusions a proposar en un Con-** 
sel! df Ministres,., pesores, el silenci *• 
més absolut, fins que ara el [tou filnistra t 
de Coüserç es despenia djenf; "en verlos mi
nisterios se estan estudiando iseoldas para 
resolver esta difícil situación, pero re •* 
puedo avanzír nada sobre fechas", U indig
nació que han oroduTf aquestes declaracions 
a la yigflia de Ja Fira Internacional del * 

^rEüiifiyaifisiit 

Í , 'S5TAT BSPAJ3TDÍI A %A COI.. 

m PBBSSOPOST vm SKJGAPXO 

L'Fstat espanyol, Sràcie í Portugal oeu 
pen els últifs !7ocs de la classificació • 
per paTsos ®b un üínim d.'lndustrlalltsa-* 
ció respecte e] seu percentatge del oroduc 
te nacional bruf que dediquen a 1 'Educado. 
En cesspafacló a<* el Cañad), que hi dedica 
el 8Í90/V Sukia el V%% Gran 5*etanya * 
el 4'92?; |r]snde el 4'70:4 !ugoes!Ma el 
*»5&% ftlUa el 4'30íe Turquía•-i 3 ' ^ / , 
l'Estat esp^yol hi dedica el 2*20^ QHK 

de i'Institut Henta!. 
Ara, a finals d'agoçt (dia 23}, hap es

tat despedí t s * eyidadors. En protesta, el 
persona! sanitari ha copnçat ure serie ** 
d'aturs d'una hora (atur \ concentrac'ó da 
vant les dependències o> TAdjlnlstracló], 
^ecooença im altre cop la serie ge san-»*f 
dotis, gisonestaclons,, efe, 1 la l l í i ta so
lidària da| personal, que caldria que s'es 
tengués, alaenys en farsa d'lnfpraació, a 
d'altres centres hospitalaris . 

Calçat 1 Indústries Afins que se ce'sbra-
r | a Elda de ]'11 a! 15 de seteubre, Is • 
tan gran que el Cosit! Execttíu del S1mQ_ 
cat "iProvincial* de la Pe!! (fAiacan*- *»t 
s'ha vist obligat a djr oueestan dlspe-^t 
safs a dlsltlr a la vista de. la Inutili-* 
tat de les seves gestions. 

s i s I*RBÏÏS AUSSISSÍÍEI sjarsE 
?ABA5 

L'fndex del cost de la vida ha seguit* 
escalant dirant el JflTTol ' a cota del 7*3 
* en nosfe sef sosos, quan s'havia fixat* 
el k > co® a Ifsft #«19 per a tof Tany, 
(7'3 A en el que va d'any j fi'7 í en re-
lacló até el Juliol de l'any passat.) 

Mentrestant hi ha un clisa d'eufòria • 
en la producció, d'un %$&? industria! • 
que tesóla roifat bastant en el btfit, pe
ro que coapíarl per als treballadors a *• 
Thora de negociar els nous convenís que 
es preparan, parficuiaraent el ds la cons 
trúcelo. Perquè* 1'euforia pet quedar-se • 
en res, pero la pula át.prsm sí que que
dará [collegis, aenjar,,- calçat, vestit). 

La factura que passaran els treball»-* 
dors apúñela una tarqor Rolt tensa 1 con
flictiva. 

! '-• 1 

eia el 2? i Portn^l el 1»ttJ ^nse co-* 
inentarjs. 

\ LA *Ü?BSSSIG"4*~J.»*ÇHSHrau 

: xm? MÍO -••  

Entre 3^ 1 1í&-os4!larP e1tnoiére,d!a 
• rosíadatrents en$ elsbfRstStuts, l l e i a l s * . 
* q'EnssnyaiKnt %:de-Barcelona..?.-cenarcat^ 

la repressió per causa de leSívaaues del 
curs passat ha estat el factor ^ iapor-
tanf «fun ¡tcabre tan elevat d'axeulsions. 
ün efecte, encara qaç han estat pocs els 

* # » 



8 
no nuaerarls vstats das tis la Delegació • 
"Ftwlndal", la repressió s'ha localitzat 
sobretot a nivell da directors d'Instituts 

•• que, a causa del seu noasnasant antldeno-* 
crltlc i de la gran acuwladó de poder e-
xecutlu en les seves eans, actuen coa ais 
•es eficaços co1 labor adors de la política* 
repressiva dat Mtnistsrï. 

Dels acoaladanrrU destaca el dl 1'Ins
titut d* Vic *ab 16 despatxats, el Pau Vi
la de Sabadell a * 8. . . D'altres Instituts 
on M ha hagut acoaladaaents: Verdaguer, • 
St. Josep de Calassanç, el del Sesos, l'Ar 
rahona de Safaadell-Terrassa, el de Calella, 
el de Cornellà, etc. 

A Valencia 1 coaarca es coacten per ara 
31 acoaladajwits a diversos lnstltutsttots 
a través dels directors. 

Aab tal oot'u, el professorat d'aquests 
centres esta estudiant la possibilitat de 
cosençar el curs aab ona vaga as solidad 
tai 1 una explicació da la situació a alúa 

•r» 

nes 1 pares. 

U S E L S C T O T S A T i E L S E S 
T U D I S HOGTOBIS 

Una altra prova de la intensa selecció* 
social que practica el s jsts» educatiu ** 
franquista és la lenta 1 progressiva llqul^ 
dacló dais cursos de batxillerat nocturn.T 
Aquests havien arribat a ser un lloc onels 
joves treballadors, fent aolts sacrificis* 
per la seva part, aconseguien de rebre un 
ensenyaaent elg, de bastanta baixa qual!-* 
tat per cert. El resultat ha estat un alúa 
nat aab un esperit crític aolt accentuat • 
degut a la seva condició social | a una «a 
jor edat de prcaig. Per aixo el Ki ni «tari* 
1 els directors d'Institut estan decidits* 
a l i s t a r progressivaaent aquests tipos •* 
d'estudis 1 en un futur suor! si r-los rjsfl-
nitlvaaent. Davant d'alxo -que ja ha conen 
çat a alguns Instituts coa el Haragall, el 
de Cornelia, etc.- s'ha Iniciat un «ovl-** 
•errt dels joves treballadors sn favor d'un 
augacnt de les places d'estudis nocturns.* 
Per exeaple, el cas da Kataró que sMnclou 
en la secció COMRCUES d'aquest núaero. 

LES SÜITlSHCIOírS A L ' E S S B -
ITWIOTT PRIVAT 

La "Confederación Racional Católica de 
Padres de Faailia y Padres da Altamos" va 
sortir en defensa del "pobre1' ensenyaaent* 
ptivaf en una nota que va enviar al fflnls-
terl dedicació 1 Ciencia, la dita nota ** 
subratlla la oris! eeonoaica que atravessa 
1'ensenyaaent privat, crisi que ncaSs es • 
po<H superar pujant les quotes dels alue-
nes o tancant el centre. Tant una cosa coa 
l'altra -díu la •Confederación*- dlsalnu-* 
eix el dret a l'elecció del centra par a • 
1'educadó dels seus f i l l s . Davant d'aques 
ta situació la nota urgeix al Wnisteri r» 

a IncreBentar al tòxla la polftlca de cens 
trucclens aseolars s|r.ó a cobrar « ú el •* 
prasí'jpost éj l'Estat cl dsfldt « * «xpe-
rj sentara l'eníir^acent prlvirt aró l'ajq-* 
aant tíal cost canari! da l'ersenyarrani, A-
quest Is un fm extrasásaent «Àffdl per 
que no tat l'ensenyccsnt prlvst és Igual • 
(hi ha des ¿a las çfana espresas rallçlo-* 
sss i laiquss flns ais laeratits r^gods * 
da les ac<jr)£|es ds barris 1 les «sdestes • 
escoles activí») n? tanli cap garantía de 

S»ESTA PREPÁBA3T TJ1 GRAJT 
COP CONTRA LA CULTORA? 

Mentre és destruït •! nostre patrlaonl* 
cultural (veure COKARQÜTS d'aquest nuesre) 
1 són lapimeaeni atacades llibreries 1 edĵ  
toiials catalanes (veurà el dossier sobre* 
ELS SAZIS en aquest núaero), al Director • 
General de Cultura Popular (1)» el parlo-* 
dista Sr Hanuel Blanco Tobío, ens saenaça* 
aab que "un dfa da estos habrá que pensar* 
en gn Plan de Ctenrrulle Cultwil tentada* 
con toda la documentación, con todo el ri
gor científico, estadístico y econcaico y 
con el al sao lanzamiento nacional da nues
tro III Plan da Desarollo*. La cansara hi 
tindria un bon llee en aquest pla, segons* 
predsa Blanco Tobío en una entrevista al 
diari "Pueblo* de Hadrrd: "Por la a l s » ra 
zón que no veo aceptabla la Ubre drcula-
dón da la pornografía, creo que el defen
der 1 deologfas que vayan contra lo que el 
propio país ha escogido por votación ( ! } , • 
nunca podrá ser tolerado. Ho habré toleran 
da en este pafs para aquellos que preten
dan destruir o anorrear la sodedad". 

Sari aquest nou Pla Cultural la "sal;** 
d ó final* per a la cultura catalana? 

REPRESSIÓ COSTRA BüES RE» 
VISTES CATÁLISIS 

El passat 14 d'agost va ser iapesada a-
na multa de 25.000 otes, a Oleguer Bella-* 

•Universitat  
EL PLA STJAREZ JA ESTA W 
XARXA**. 

Dssprls d'una gran resjstend3 per oari 
dels estudiants, s'lspesa a las facultats* 
de Ciències 1 Lletres «1 nou pla d'estadis 
elaborat a Radi d pel Director General d'l! 
níversltats, Sr Luis Suárez. Han aprofitat 
les vacances perquè sortís defitlvanent a~ 
provat al "Boletín Oficial del Estado". El 

control desecrStle A çca es canalitzarà • 
al djner p&llc. Per eltra banda, al con-* 
çepia de "Wljertat d'ensenyassnt" 1» es-* 
tat utilitzat par a produir tota sana de * 
cosfiaijons 1 ssbratst confondre el princi
pi és llibertat d'ensenyaaant aab al lliu» 
raaent del s i s t e« educstlu a les Invar-** 
dons privades 1 a les l lals 4'w «arcat,* 
el íSbll essandsl 1 natural del qual és • 
si lucre. 

v|**# director d» »CCRRESPQNEt"Ç(A DE D|í-
LEB SACEROOIA'I.· per un article pujjlleat en 
el nOsero 101, el qual as tl'hilava: "Coau-

- dtat da Cristians revolucionaris de Xlla". 
D'altra banda, taabé durant e! ms d'a-

ajest f» estat Isppsat m expadlant adainis 
tratlu al director de "GRASA" de Sta, Colo 
sa da Grassnet, Sr Huabert Rom, per dos * 
articles publicats en el nússro 52, d'a»** 
brll d'aquest any. Els t í tols eren! H&» o-
brero sserto en St. Adrià" 1 "Las últiaas* 
horas del Kfte'*. Sasfela que en si prisar 
cas es dau a la publicació de la platafor-
•a rdvlndlcatlva dels treballadors de la 
construedó. Fa uns «ases aquesta subí?sa
ció havia estat eiltada (veure "AVUI* del 
27 ds sarçj. 

Cal resarcar que la rsprsssió contra re 
vistes coaa·cals, locals o sectorials és * 
solt aés forta q«s l'exardda contra grans 
escresss editorials. El** que es persegueix* 
asb aquests expedients 1 cultes seabla ser 
que( aés qt» la dsstrucdó pura 1 sjeple • 
de la revista (cosa que, per altra banda,* 
s'ha fet quan ha convingut: "GORG", "PRE-* 
SÈfCIA"), és la essiruedó dsl nucli orga-
nitzatiu que la lapulsa 1 entorn del qual* 
s'aglutina una serie de gent aab Inquia-** 
tuds i un sincer:esperit deaocrStlc. 

Pla obeeix a dues activacions fonaaentals, 
qae són; retallar el pressupost 1 rafor*» 
car les possibilitats de control sobre el 
profassorat. En efecte, a le» Unlversi-** 
tats catalanes el Pla representarà ana ** 
(fisainuciá enorw ^asdgnatures, o> pos
sibilitats d'escollir «9$Hes 1 ara tor
rada a las assignatures tradicionals. El* 
Dacartaaent da Filologia Catalana desapa
reix absarvit pel ds Filologia Hispànica* 
(sKlttasta ja era la situació a l'Autonoaa* 

• * * 

•Baítisro Catalana 
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de Sant Cqgat), 1 el cátala desapareix cos 
a assignatura optativa del prlser cicle • * 
-assignatura que eseelflen ]a «aja* part • 
dels estudiants- 1 queda convertit en una 
assignatura estrictament especialitzada * • 
per ais alunnes d'hispàniques que vulguin* 
esperlalltzar-se en llengua 1 l iteratura • 
catalanes, especialització que, per a l t ra* 
banda, en no exist i r VestudJ de la l i en - * 
gua 1 l i teratura catalanes en el batx i l le
ra t , t i poqufssíses sortides professi omís, 

\s reducció d'assignatures faci l i tarà • 
al «ateix teaps 1 d'una Bañera natural la 
redacció de persqnal, que cpsençarà, ce» • 
és evident pel professorat no numerari •+• 
senys dòcil . 

SL CUBS rarryiigsiTAsi c@itsj[ 
ÇABÀ EL MES m GESÍEE 

Junt aab la introducció del Pla Suàrez, 
que conentav» en la notícia anterior, hi 
ha la decisió de canviar el clalencari unT 
versitari fent cenençar el curs el «es ds 
gener. Un 1 al t re fe t estan l l igats estre
tament: per ta l de preveure Venem resis 
tencla que aquelles nesures provocaran i a 
f i de poder planificar ü l l lo r el seu con-* 
tratac. A aés, aquest retard en l ' i n i c i <fe 

WfïfíïïM 
"TOLEU BISBES CATAIAgS!" 

JA ES wk m&Tm 
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diversos sectors catòlics 1 cívics de • 
Catalunya fan estat duent a terme, des de 
fa uns quants anys, una forta caepanya per 
ta l d'aconseguir una Església até unes je
rarquies arrelades al pafs. Diverses ac-** 
cions {pintades, aanifestaclons, declara-* 
cions, altres actes de protesta i Vedieió 
del l l i b re "El Vaticà 1 Catalunya'' en ver
sió bilingüe catalarKHfrancesa) han donat* 
flneleent el seu f r u i t : aej} el darrer no» 
naoent de Mossèn Jaune Camprodon per al ** 
bisbat de Sirena, totes les dijcesls cata
lanes tenen un pastor d'origen català. 

D'altra banda cal rn»frcar gas el p r l - * 
aer «issatge de Mn. Caaprodon coa a bisbe 
ds Girona, el va fer en llengua catalana,* 
Tot i això no tota Ja prea» barcelonina • 
va respectar le voluntat del nou bisbe: • • 
"Solidaridad Haciese!1», "La/Prensa" 1 " U 
Vanguardia Española" van publicar el text* 
en castellà sense afegir que es tractava * 
d'una traducció; "Tele-eXprés* indicava, • 
per la seva párt, "traducíaos del original 
cata lán. . . " ; f i na lu f l t , "El Correo Cata-** 
lán», "Diario de Barcelona" 1 "El Noticie
ro Univer«a^, van Duplicar la nota en cata 
la. 

Ara potser el que «sanca a VEsglésia • 
Catalana és un nou Vidal 1 Barraquer o un 
eltre Aureli Escarré. • 

la vida acadMea taabí està relacionat • 
art) el concurs que hi ha convocat per la 
forsacló d'on pou cos de Professors Ad-«+ 
]unts: serien aquests adjunts ja añone-** 
nats els encarregats ds desplaçar d'una r 
ssanera "legal* el professorat no rwtera-* 

EJTGCAJT TAMBÉ S I SAï ï í t i LES 
PHOTES X® SBSBCCIO 

En una recent entrevista se l i va pre
guntar al nou director à» l'Escola d'Ar-* 
quiteefura de Barcelona (que ha copençat* 
la seva tasca tot expulsant ena colla de 
professors), Sr Javier Cárdenas Chavarri: 
J f f l haurà selectivitat?" 

I va contestar: 
-"El que sí que hi haurà serà uns exàaens 

d«accés a la Universitat per a tots els 
prelnscrits en les tres Universitats: la 
Politècnica, VAutSnoea 1 la Central, A-
questes proves seran, en pr inc ip i , gene-* 
rals per a totes les carreres 1 Universi- , 
tats 1 existeix el projecte de convocar~* 
les el sateix dia i hora, Taabé els teses 
a desenvolupar seran Idèntics a excepció* 
d'algun tesa esoecífic per a cada facul-* 
tat". [ 

• * • 

TELEGRAïlA FROTEOTABT PEL 
TA3TDAJJ8lfV IELS ÍEIXJSÏES 

Amb notiu dels recents atacs de la» * • 
bandes nezis contra entitats cata!anes,els 
abats de les coaurrftais religioses catala
nes van enviar el següent telegrasa als Hi 
nistres ds la Qovemecló, d'Educació 1 Ci 
encia 1 d'Infornedó i Turlste: 

"Vivamente consternados nos enterajes * 
asalto 'Gran Enciclopedia Catalana' con re 
bo de valioso «etèria! y destrucción de a£ 
chivo de valor Ineatiisble, bethe gravísi-
80 por sueerse a serie lasentábletente lar 
gà atentados parecidos contra enticedes e-
elesiásticas y culturales catalanas «in •+ 
que la policía, gsneraleente tan efjciente, 
encuentre a unos culpables que simare se 

Es a $¡r, hi haurà proves selectives o • 
alisenys l ' intent d'iaposar-Jes, El que es • 
posin en tanta o no depàn de la l l u i t a dels 
estudiants. De Boaent, a Barcelona, les a j * 
tor l tafs no gosen aixecar ]a llebre psrqoi* 
tesen aquesta l l u i t a ; saben Ja el reaoltat* 
ds la priBera experiencia a üa<Hd on, ara* 
fa uns dies.a la facultat de Medecina es va 
realitzar un intent de proves dels almnes* 
cas volien entrar a la facultat; en e] «o-* 
sent de coaencar els exàmens, es van presen 
tar a les aojes una s M e de delegacions • • 
dels estudiants ds cursos superiors, que * * 
van explicar als seus joves coapanys qui ** 
significaven aquelles proves 1 quina l lu i ta 
s'havia portat a terne per ta l que fossin * 
anuHades, sense sassa Sxlt. Després de les 
explicacions, els aluanes van decidir ooo-* 
sar-se els «àiens i a abandonar Vau'3, "a 
cal <¡ir que les prevés foren susneses "sjne 
<fie% 

Es «olt segur, doncs, ous un Intent de* 
reinstaurado de les proves selectives fos 
enèrgicament rebutjat pels estudiants J a • 
la f i esdsvlngués lapessible, a no ser que 
vingui acoBoanyat d'una enorae repressió i 
de la presencia constant de la policia, co
sa que taepoc es pot descartar. 

presentan con aisoa identif icación, f re-* 
testases enérgjcaaente pues no se ceepagi-
na esta Injustif icable ispunided con las • 
suchas i lutaciones lepuestas a los dude-
denos y acisaclones a sacerdotes en noière 
orden público. Respetuosaaente, por abades 
provinciales coBunióadjs religiosas o> Ca-
talufia: Cassíà H. Just, presidente, y Sal
vador d» les Borges, secretari o." 

MOSSÈH DALMàH ÜRA ALTïíA W 
G&M. AL T.O.F, 

Aab data 12 de sete¡*re alguns #ar is • 
van publicar una nota segons la qual *el • 
J'tigsdo ée Grden Pftl ico St 2 tfictua « M 

contra üossep Josep Oaliají^ perrj-

co de Üal l l fa" . El Bot'u és "prapégan* ?]. 

A1SÏIPTAT JSIIXISfA COSTRA EL PALAU ABíaJEBISBAIi JH 
' - - r..-_ . BABCELOjeA 

' A la «atlnadji del idistBBfÇW da sste!*re va esclatar una boeba de rellotgeria a 
les dependències del Palau Arquebisbal ds Barcelona, en concret a una finestra ée • 
la Coalssió Diocesana per als Hit Jans oe C*BunÍeac1ó social. ¡Vexplosió « pnxWr* 
un incendi, que va ésser sofocat pels poabers. Els danys es calculen en unes 300000 
pessetes. 

Els autors de l'ateaptat vaq pintar a * "spray" negre les parets .ds 1'aqujjjispat 
asé una frase: *EN (ÇW0RIA DE Al lE l t t " . Tot 1 la aanca de signatura, Is evident que 
es tracta d'una acció terrosrlsta dels nazis dsl PERS, dsvant l 'act i tud de la Jerar 
quia xilena,Ja qual ha dsBanaf que le Junta S i l i ta r respecti els avantatges econò>* 
«ics i ds to t tipus aconseguits durant el govern del Presidnet Allende. 

; i 
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legal* a cauta q» 1'article "El concepte i 
la praxis dal no allnlet polítlcaraent», pu 
bllcat per "Quaderns * Pastora,!*, revista* 
depenent á¡ l'Arquebisbat eje Barcelona. 

La notificado la va rebre a través tfel 
Vlcarlat General de Vfe, el qua] pavía es
tat inforaat d'un. of ld dal Jutjat da Fri
ura Instancia de Terrease, Es da desta-* 
car que el dlrectcr de "Quaderns o> Pasto 

ral" no ha rebut cap notificació al respec 
te. 

CüiTFDSIOHISItg EH ÜBA FüBl·I 
CACIQ CRJS7IABA 

Datat "Barcelona, 1 de Juny 1973* es va 
repartir dins els ambients cristians un •* 
butlletí ciclostilat , escrit en catalí, • 
en a! qual, en parlar de Catalunya, s'usa
va on llenguatge aolt seaplant al de la «* 
pressa franquista. Raprodufs; 

•El Pla Suárez representaria on greu tg 
troces per la nostra ragió...». "la pressa 
la fet 1'anunci d'una daclaració de la Co-
•Issló Sadonal de Justícia 1 Pau...". Fl-
nelaent taebé cal destacar la utilització* 
del tot "Espanya" en lloc del correcte "Es 
tat espanyol". 

Per la nostra part, troben inexplica-*» 
ble* t injustlfleables aquestes expresslon 
d» "reglonallsae" en uns aablents en els* 
quals seabla que soltes coses ja las t in 
guin perfectament claret. 

SA mm nosssi; mmm immrmi^. 
fessin Rassn fenta,«yola i Llonch, recicr da Mp-t va r s i r el passat <fia 10 dé.s» 

tesbre. Aqupst luctaós fet ens obliga a dacfcar-11 ¡»*s ratlles, forçsíRsant l l a f t i -
dss per l'espai tía qae élspssea. V „ V 

Ciossln Rs»sn fenianyoia havia nat el 1917 s L'EspItiça 6 Francolí (Cínia da Bari» 
r | ) , A partir dtl 1SS3 bs/ia esíat un òstascï alsacnt dsls qsii, tsssuceaent salgrat 
les grans dflcultatt, es Hr.wrtn al çjgsnieíc cbjsrïtu de reeíswtrsir la nadó o-
cupada. Oes dal ss»j lloc ó stsa·dst va donar &s (fels prisers Epsnis proves ĉ adŝ  
rabie esperit tSs d'/t&cknia. 

Com fos que 8l seu psn 1 un cpraa \m'.#n está ats83sir.at* tarant la guerra per 
elesants incontrolats da la FA!, al pe; tesps d'scaiRr-se si conflicte bslllc, sn p1e_ 
na euforia de la sanguinaria rsprassló, el ven enviar a qua dtclsrls contra uns acu 
sats d'ésser els culpjblss d'aquelles eorts. La seva, centesta fou la següent: "Jo no 
s'he fet capaila per a dansular ningú, slnS ps- a denar a conèixer l'Evangeli*. 

El seu tesÜEod rfllldés 1 tesa el va convertir en un dels perssguits predilectes 
d'Arriba y Castro, Msba d'ceupadó de Tarragona, el m¿i 11 retreia "que es fas aiò 
gent d'esqoerres", : 

fia?, en cap Devent, ni en els pitjors poríodss, no abandoni la llengua del poble • 
de Catalunya. Rodastaiaent, tal 1 coa Itposavan les drcusstSndes, inicií dues publi-
cadons w l t significatives en aquella època* "La Vaa de la Parròquia" (1948-60) 1 •* 
"Ressò* (1950-52), Iniciatives de curta dara, doncs no pogueres evitar la prohibido* 
de torn. 

El 1956 fou un dels Inspiradors de la prisarà Carta als Bisbe» de Catalunya, docu-
nent en el qua s'exposava la necessitat d» prendre pesidó per la llibertat dal poble 
en tots els ordres de la vida. íimesfe-aeles són lat inldatlves qua recolza 1 adi t • 
aab el seu entusiasta patriotlss», 

flossèn fiuntanyola era autor da d3vr*sss llibres, essent Is wpíf iea biaçrafla •** 
d'un eltre 1 llustre perseguit, el Cardenal Vidal » Barrequer, l'obra qae el va fer co 
negui del gran públic. 

COQ a hosentage a la seva exeeplar catalanitat, que en el l ara ona apassionada de
fensa de la dignitat batana, reprefSuT» algun» pèragrafs d'article* teus, escrits du
rant l'època en que l'odi a Catalunya as aenlfestava nós ensadable: 

...Hi ha renovadors del son que as titulen a si uateixes dfensors dels Interers^s dels ebrers i no tuteles la seva dignitat; as • 
converteixen en una roda de l'engranatge social, en una cosa da l'Estat, el oua] en disposa cos vol 1 segon» se r t ié l gana, pri-** 
vant-los de la llibertat». (19W) 
"...El aó>i fou creat per al benestar de tota la huaanltat 1 no per al bé d'una classe soda!. En la sedatai ha de trobar l'bo» • 
la protecció i la defensa dels seus drets naturals. El daura fonanental de la societat besana és feeerrtar el benestar de tots*. •• 
(19W) 
"...Ja sabe» que se'ns dirà exagerats. Estea aeosfursats a passar-h!. Aquí no «s pot dir, sanse tentlr-aa tractat d'heretge, que •• 
toltes de les reivindicacions concretes del sodallsae són Justes». (1950) 

* INFORMACIÓ QEW5RAL 
WÍStfClOSS EB JOlfES A BAR 
CELOSA I SABAISLL  

El 2 d'agost la pressa va publicar una* 
nota de la "Jetafura Saparlor da Policia"* 
de Barcelona, inforaant d» la "desarticula 
ción del aparato de propaganda" d'un grup 
universitari: el "platafornes*, d> caire • 
santista-laninista. Aab tal aotlu foren da 
tinguts quatre estudiants i incautada nee-
brosa propaganda (revistes, octavetes, fu-
llata, etc.). 

x x x 
D'altra banda, al 17 de sjtetbre foren* 

detinguts a Stbadall 3 nois acusats da per 
tanyer a TOM ("Opcddó Sindical Obrara", 
depenent del PCE (a-1)), i uns altres 2 els 
quals eren acusats da forsar part d'uns •• 
"coaitas de vaga" de la zona de Polinyà. 

• V H Ï W ^ B S ^r Bd mima 
PER AL REGEÍ 

"HIPER*, el sipsrjsrcat situata a les • 
afores da Barcelona, és un ben negoci per 
a alguns jerarques dsl regla: en són aceje 
nistes el Pordolas 1 tericano Goñi, cosa* 
que explicaria eco ha estat possible la n 
va edificado en una zona qualificada d'ej 
grícola segons el Pla d'Orsfenadó, 

D'altra banda, els «as afsetats directa 
Beni per aquest aorcat *a»sntre", en el •* 
qual sis preus són als barats, els cceer-* 
ciants del Baix Llobregat van dreidlr d ' i 
niciar un boicot a totes les espresua sub-
dnistraé?res de'T"H|PER*. Rcladorst avS 
així» cal c'-í5'ï:*ry la <fec?tló prc^. p«r a l 
gunes empresas ("Oanone", p. ex,) da contî  
aïrar els sAiinlstres als f.osarr'ants ? «c* 

a li»WPERB. 

USi H)RlISm, SAHDIMT A 
LDS 'SLSCüiéas' mmiüims 

Alberto Rayuelo, conegut porrlsta i prt 
litant actiu dsls »Guefrinero8 de CMsi" 
Rey*, es presentara a les properes 'elec
cions' BHidpets pel Districte V§. Aquest 
Irt'ilvlda va ecter !ap11cat en l'assaH a* 
m dra d» Natarí, valent-se obligat a a-
v®t a cooissaria a declarar, per5 sanse * 
éssar ni dstingat ni Jutjat. 

• 

L. 
• .<mvi J — U » ' . > ] • % — 



ESPANYOLS * * # • * * 

F_n passats rifares fflWjp heu fet s§-
nient de |a salvatge actuació ¡fe les bandes 
•'ejxistes espanyoles contra entitats cata
lanes. 'slaHraíteiüent, aquests eleüients con_ 
tinuen actuant »n la nís gran iipinitat. t 
^ranf e] nes ¿'agost han afectat de nou 
cpntra diverses llibreries barcelonines i 
n'han aisenaçat d'altres. 

Afí} la publicació d'aquest breu dosslçr 
sobre els "nazis espanyols a Catalunya" in 
tenfes fer veure als nostres lectors que 
no es tracta de bandes terroristes orqanjt 
**&* al nyge del rïgtn! franquista, sino 
que son un instrusent * la dictadura con
tra el poble de Catalunya, en intentar ces 
trufr l'únic que ens queda a la Hpg?l|-+* 
tat1? la llengua 1 la cultura. 

fp'altr*. banda, hes procur-t incloure t 
el % j n tj'illustracions, doncs, con nolt 
bp va dir c-n feo Tsé-tung; PJÜI i patge val 
ngf Rij paraules55. °er tant, si no s'indi
ca el centrar!, les fHift, els tí tols d^r 
ticles, e t c , pertanyen 2 publjcacjons d ! i 
qawtf grups terresristes feixistes, FfftaJ 
nent pregues! els nostres lectors sàpiguen* 
disculpar la g»l« qualitat d'algunes deies 
illustraclens.] 

1938I yfivmQ w ommth 

í PW!ença!Bnts de1 nes d'aïri 1 del 1933, 
l'exlrcit espanyol del sublevat general +* 
franco -amb l'acut raterial, iseral i hurí 
de l'Alemnya hitleriana, dé la Italia nus 
soliniana, del Portugal salaçarjsta ] dels 
non» de jes colBnjes- ya posar el peu a t 
Catalunya, iniciant-se l'pcupacló él nos
tre pafs. Cos oue es tractava de la Vecen 
cueste' c'una nació seci sobirana, cal ja a~ 
bolir el seu ¡Tigrat F-sfatut d^utononja a 
fi d'jnposar-hi l'Crdre "ou feixista. I el 
8 d'aquell sss va apar l iw ai ^loletfn C-
fiejaj del ístadfi" un decret en aquest sen 
t i t : 

!!f-l Alíaiüiente fecjonal significa en el 
orden político le rotura con tedas las +» 
Instituciones que i pilleasen negación de t 
los valores que se intentaba restaurar. Y 
os clare que cualquiera que sea la concep
ción de 1? vida social que inspire nemas* 
futuras, el F-statuto de Cataluña, en asja 
hora concedido por la -íepi&llca, dejé de t 
tener validez, en el orden jurfdjcq e r a -

«ol, desde el día 17 de Julio de 18K, Ü* 
serfa preciso, oues, hacer ninguna acera
ción en esfe sentido. 

rere la entrada de nuestras gloriosas t 
arras en territorio catalán, plantea el ** 
problena, estricfaüíente administrativo, de 
deducir las consecuencias orácticas de a-
quella abrogación, ¡aporta, "or corsigujen 
te, restablecer un región de fatcji pu
blico que, os acuerdo con el prjneioío de 
anidad * le Patria, devuelva a aquell* t 
provincias el honor de ser gobernadas en * 
nje de igualdad con sus hermanas del resto 
de íspajia. 

fn consecuencia, a propuesta del -Irris-
tro del Interior, y previa deliberclón •* 
del Consejo de f.jnistros, 

Artículo 11, Mdsiniftraeión del Esta*, 
la provincial y la üsunicinal de las orovjn 
cjas de tóride, Tarragona, Barcelona y Pe» 
roña, se regirín por las noraas generales* 
aplicables a las deüls provincias. 
Artículo 28, Sin perjuicio de la liquida
ción del régjnen establecido por el pstafu 
to ds Cafaluria, se consideran revertidos 
al astado la cospetcncia de legislación y 
ejecución que le corresponde m los terr i
torios qe derecho caüún y los serviejos 
que fueren cedidos a la región catalana en 
virtud de la ley de 1& de Se-":} enere de t . 

f!*''ciccn HA'.'CC" 
k partir d'aleshores, el rrr.nquisne -la 

versió espanyola del feixis-ae-nazlsae 5n-* 
xrnaciQnal" •'ou inposat ¡flT les forces de 
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RUDOLFHESS 
EL PRISIONERO 
OE PAZ 

S C H A HAgiPO una RtwiHiçíén POSI
TIVA, tmmiïm, era la BwoW^f? Na-

ds $&Rgrs en \m caH«, v. I»ws*l peí- |s 
voluntad y w entusiasmo «Je una nac!§n 
snttr?, $9 is diçtuí d*!» Rlurtwl ^ i * 
«daros? bañistas a un FMtWo tretajaitor y 
honrwto. 

destrucciS de tot a l l í m» podía represen
tar que las *ct»tro provincias catalanas"'* 
•fonevan una nació" perfecteaent diferencia 
da: ès * l'assassinat da dirigents -Car
rasco 1 Forniquen», Cçfpanys, a te - 1 da • 
persones acusad»* tflssar *rq3e-e«peratis-
tas», fins la destrucció da swnuwnts, el 
canvi de retolaclo* 1 da noas dais carrers, 
la Incautaclo" da «Haría, revistas, arxius, 
etc., passant per la prohibido d'usar la 
llengua catalana al carrer, als organistes 
pábilos en les córlenles religioses, etc. 
(Al respecta, fe força Interessant la lec
tura del l l ibre "Catalunya sota el regla • 
franquista* publicat per fdjciens Cátala-» 
nes de París.) Ere llpoca en qu$ las auto 
rltats feixistes d'ocupacio" es procla«sven 
obertanant feixistes ) estaven disposades* 
a fer desaparèixer 1? nací 6 catalana ds la 
Historia... 

Anys efe tard, 8 * la desfeta tota] é l 
fílxisee Internacional en la 29 guerra aun 
ífial, ebllgs el r$gie franquista a djsfrss 
sar el sw origen 1 la seva essència: neix 
l'ejífaalsü d* la 'detocracia orgánica'... 
Però no podw oblida" aue es tracti d'una* 
maniobra cara l'estranger -els Aliats-, ja 

aus a l'interior °e Catalunya, en consret-
c^ntlnul la sfs ferotge oprèssií nacional* 
(política, econpjlea, social i cultural) • 
*e* saj no havia conegut o] poq]? català • 
«1 llarg d» la seva història. 

Tot i a l$ , aquest iatei* pej>le no hav^ 
a dalxat en cap aoaent la l luita peí seu + 
anibarafent: guerrilles, vagues, boicots, 
Benifestaclons, accions llaj^ae, etc., se 
suceseixen al ílsrg d'aquetts anys. Q'al-t 
tra banda, la gran pjoria dala catalans • 
-les classes populars espeelalaent- no a-* 
bandonaren m] n? Tfe di la llengua cata
lana ni la.farseaa da la seva consciència* 

'nacional* ,._.,. 

£81,5 POSEÍSTEIS AJfOUMS Á ¿ 

la l luita de] píele cafeTS contra l'o«* 
pressió nacional & que era objecte api ** 
creixent any rera any, \ partir d»1 1960 •? 
es prodjfix un fet dsclsiu: la Incorper*-* 
ció, a la lluita o> resistència antife^sta 
de les generacions naseud*t $¡®rh .d» 'fa 
guerra c iv i l . Para]le1aeeirt eeseocen a apa 
rliser bandes d? psrrlsías -previnepts de 
la Falange, #1 Frente o> Juveirtudes, fjels 
grups cariïn?, o, senarillapírt, èlinqüenfe 
pagats pel govern c iv i l - , les.mels es d¿-
flquen a apallissar Indi vi ¡Jis isolats f a 

atacar grups escoltes. Per la seva part. a 
la UnJvfrsfM b' N W 9^? wragut sota 
si no* d* 'Defensa univeríjtsriaS. 

?it creix l'oposició popular a ]a djçfe 
sjra drant aquells anys, m i%«rtants • 
sín els actes crlulnals d'aquestes pa^c^si 
ca? qa ] ' ! nsenç! del Cajalt «fe 1* fe"9 * 
Déu de !1entsarrat de Ba-celena. 

Aiè el iejps aquests grups utill-tesran* 
(Sf varaos no«s C^errUaros de Cristo Rey», 
«Cofandu? 0> tueba Antifarsçlsta*, P£N'S),en 
cara que els objectius r» wf^rant mspr® 
contra qualsevol irKÜd de progrés. 

Així arflbn aT'1S57, any sn qí4 l'ob-* 
jectlu serl atacar les posicions cada vegâ  
da «Ss obertes"! progressistes ge cert»'** 
part <fe l'Çsglisla catalana;Jffae, qej'7'• 
vegades,al pare LSvSTyf cajspanyeg conW * 
aess?n Dalswi'é] caputxí Jqríj :Olaoña... 

^ s en^tvant, l?any T\t serl et de la • 
MsttH? antl-flcasso: assalt de ojleriéf, 
sa]ss d'exposiejó, tal]ers,"etc^ on pi ba 
exposades cÈres d'aoujist pintor. ¡ cavgrrt* 
la indígnelo popular, la pelleja es veu • 
coligada a "detenir-ne* ?lgun^, els «sials 
m,\ n* sersn çondeínats. 

x x x 
Els grups fejxistes es »i l t l pilquen so

ta la protecció i ag» el ffnançanent dal • 
rSci?; els segrest d'aquaste? bandes $6>, * 
els patejxos socials que trobes al costat* 
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"¡¿Desaparece el Pluralismo Rada!! ! 
I 

i DIOS con NOSOTROS í 

1 , 
<kh grisos re t r f dn t les mnifèstadens.* 
El seo lesa es pot remrair en: *3j COTiNIS 
m R! SEPARATISMO: ESPAF|Af% que Ss, al *7 
cap 1 a la f f , el dels franquistes qim es 
van solevar e] 36. 

X X X 

les seves "hazañas" han obligat a m* • 
la pressa en par l is , 1 no nassa favorable-
sient, per cert! 

Els diaris espanyols <fel 3 da saig d'en 
guany duien una recensió solt interessant+ 
d'aquests grups, sota l'epígraf de "no ** 
narxlstes" ( ! ) . Les principals bandas f e i 
xistes que astuen a Catalunya són; "GuerH 
lleros de Cristo Rey*, "Fuerza Joven* [FJJ, 
"Frente Sindicalista Revolucionarlo* ÍFSR) 
"Moví siento Social Español* (MSE), "Agrupa 
clon Universitaria federal" (AUN), CEQUE 
1 PERS dels quals parlares ssés endavant, * 
D'alfra banda, la re-rista qs 1'Opus que es 
publica a Barcelona, "KjndB*, els va dedi
car unes plenes en el seu núwro del 6 de 

- í«ny. 
Aquests grups taibe* conten asb Srçans • 

d'expressió en la pressa ' legal ' * oran + 

Wr.'MWHI 

ELS DtRiqEWTS OEl P . E J A ; 

• Haurldo CarlavlTTa Barrios, 
Casp, 81 , Tf. 246-19*96. 

- ATberte Royuela Fernández, 
VH«serí, 2 Ifte. Tf. 8 3 - » * . 

t fratae; "IGLESIA Y ftifpo", "¿3JE M H V 
"FUERZA ¡CUEVA», "MAESTRAZGO" \ les desapa
regudes "EL CRUZADO ESPAÑOL", "EL ES%É.« 
i "JJANFEREZ". A oart* naturalment, els pe 
t l t s butl letins Interiors: "AULA AZUL», ~ 
*mm RAZQff, «üTOBUUEV3VJ!pE»Dt 00 
LETIf , etc. , la P l « i * editat* a fbdrlt!. 

Taabe" conten arfj una sditoria* bastará** 
coneguda: "Ediciones ACERVO", efe Parcele»* 
na. 

13*3 POS (JRÍTPS VSS ÁCTIYIS-
yxs&St csmas x PESS 

E]s des gmos sis Issjortanis 1 tatfeóels 
ufo coneguts son: CE»,H 1 PENS. 

CPDE ("Círculo tspaüel Os Aalges pç * 
. Europa") és una entitat fundada l?any1966 

a Barcelona, registrada an¡> el nüwre 153 
de la sacdS prtí?era del "Registro Provin
cial da Asociaciones", La seva screga del 
local sedal és; Carrer Cfutat, 5, i « \ 2? 
de Barcelona (4). El tel&fon és el segSént 
:2-32-5Ç-49. Jdéá 4s pesseTdora d'un apar 
tat postal a Barcelona; el Bf 14.010. £Í 7 

| seu president 1 director de les mélica-*» 
[ cfons és un ta l Jorge Meta. Edita el aen-
" « n i "CfQAOE Boletín", el qual te e] QTeg 

s l t Legal P 8-41.146-1959 5 és lacrte, T 
el but l le t í "IEVA EUROPA* da la seccjÓ de 
joventut.,. 

El PQjS ("PARTIDO ESPAFCl HACfO^L-SO-. 
CÍALISTA") se* ]a tractar-se o be* da la ** 
branca amda cel grup CEDAOE .o bé d'una • 
esdssjó dels ¡als radicals. L'ftric que co
neixes del PENS són las seves "hazañas"... 
fot I que el Qcvern Civi l n'ha de saber *» 

¡soltes ceses «ís! 
Jf X X 

La iuportlncla d'aquests dos grups ve* 
donada per: 1er.) A dlferlncfa d'alguns +• 
d&ls grups esmentats -de caire feixista ] 
"Jos&^ntonfano"- es tracta de pro-nazis 1 
DnHiítlsrfans al 100 % 1 sense asacar-*** 
s'bo; 1 2on.) Per ser els únics que ta¿»» 
•jbsrtainent fan propaganda nazi (CETJACS) \ 
acejons signades a * la creu gapnda (el • 

m). 
Oissortactesent, cal tflr que aabejós cre

puscles «t diferencia djls altres- bai? nas 
out 8 Sarcalcna, La seva base -eolt reduT-
da- s'extrea de la cantera oe^s f i l i s deis 
funcionaris de l 'Estat. 

mBTmm "maáfas" mus 
5ASIS DEL 7ÏÏ8S 

A f inals de j u l i o l , tés ¿t\s& irtzena * 
de l l l b r t f l es barcelonines CCínc d'Oros8, 
"Leteradura", "Les Punxes", "Argos", "Anco 
ra y Delfín", • W M S * , etc.) van rebre UÜ 
anSnle -m estava signat pero, pel que va 
^ssar després, era evident que havia es
tat enviat oel PEUS- en el qual es deia: 

"ANTES DÉ 03AREMTA Y (m HORAS DEBE RE 
TIRAR DE LOS ESCAPARATES LOS LIBROS ROJOS* 
9E HARX, ALBERT i . MRUT^ CASALS, ETC- Si 
W LO HACE, VAHOS A DESTRUIR m El RIBO» 
m RROSPKO^̂ GCCfO. AVISE A Sü C W M l * • 
0ESB3JR0S." 

•fiaedlataaent, els Interessats van «á-* 
nanctar el f r t a h HfTtetfr « * • > 

! veore nés natídas *n la sajcdó ES51Ï.S1A 

^DER 
AGAIN 

NIE V/i 
NEVER 
PLUS 

HHKOrñA SOJlbLUE 

A ! W! Ï-'Z*" 
un ( rH unSn'w * 1 lín e'vfl i feií 

ü (P.E.H.S.) 

: í e f 
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Activas gestiones de ía 

Policía para localizar a 
los asaltantes de 

librerías 
"HlirtK NEGRE" (De "La Vanguardia Espa 

ñola", del 22 d'agost 1973.) 

ASSALTEN DUES VEGADES LA «GRAN ESCiCIDfí-
0!A CATALANA" DE DATCELIW 

El 4 d'agost, pel matí, en entrar a fer 
la neteja, es va descobrir que el local de 
la "¡Van Enciclopedia Catalana* á$ }z Ram
bla de Catalunya -tancat per vacances- ha
via estat assaltat recentment pel PfNS. 

Els terroristes havien regirat totes* 
les habitacions, havien forçat diversos ca 
laixos 1 la caixa forta e»portarit-se unes 
30.000 pessetes, havien intentat destruir* 
el f i t xer dB subscriptors 1 d'altra docu-* 
rentació amb líquids corrosius, 1 s'bav'tep 
endut ** üfí de composició valorades en uns 
3 «il ions de pessetes. 

A les parets hi havia escrites les se-
oüents inscripcions: "ARRIBA ESPArA", "JU
DÍOS CAPITALISTAS", "VEffiMBA PARA EL CAÍA 
niADA ASESINADO POR EL COflUNISHO Y SEPARÂ  
T|SW, CATALANISTAS AL PAREDÓN" 1 "EL SE 
°ARAT|S!iG HO PASARA", junt arf> varies s i 
gles del P.E.H.S. i creus gairades. 

Es va presentar la corresponent denun
cia. 

XXX 

Dies (tesoros, el 17 d'aquell mes, 15 va 
tocar el torn a h Redacció de la "Gran En 
ciclopèdia Catalana", ubicada en la Via *•* 
Laietana. 

Aquesta vegada els assaltants només van 
regirar-ho tot sense sendur-se'n res 1 sen 
se pintar a les parets. Tot i alxo és evi
dent que es va tractar del PEKS. 

COCTEL KÜ.0TQY CONTRA LA LLI9RERIA "VICE
VERSA» DE BARCELONA 

En la n i t del 15 al 15 d'açost.uns 'des 
coneguts' van llançar un 'ïoctel ncloW*" 
contra els aparadors de la l l ib rer ia "Vice 
versa*', situada al Carrer Enric Granados 1 
preoietat de la "Societat Anònima de Ser
veis Culturals". 

El comando terrosrlsta va llançar la be 
te l la de l íquid Inflamable a l ' Inter ior *T 
de] local, desorés d'haver trencat un dels 
yi d-es de la porta d'entrada, Afortunadn-
ment, degut a la incosfcusfibilltat de la • 
Roqueta, els danys foren minios. 

Ir aquests ocasió els assalfants tan-* 
noc "o van deixar tarja de v is i ta , encara* 
que se sap solt bÓ qui són: el PEf*S, 

IfwetRataaent es va presentar una denún 
ei? a la policia 1 protestes al Grecl de • 
Llibreters i a l '1 Inst i tuto "fcclonal del • 
Libro Esna'cl". 

UK ALTRE COCTEL rTSlíJTW CONTRA LA Ü.1BRE-

S»A "CENTRAL DE LLfBRE CATALÍ" TAK3É DE 9. 

A dos quarts de éxs de la satinada del 
17 d'agost, dos indjviàjs van llançar un + 
alfre coctel molotov contra els aparadors* 
* la l l ibrer ia "Centra1 del IW** Cata-
la», del Carrer Ragas. 

Destres de trencar un dels vidres dels* 
aparadors, els dos terroristes hi van t i 
rar una botella de líquid, inflamable, pro-
du|nt-se un petft incendi que va destruir* 
alguns l l ibres. 

A la paret de la façada M van pintar * 
la frase: «FM i S'ü, Nfl!" 1 les sigles del 
PENS i una creu gamada. 

Es va presentar la corresponent daiúr-» 
eia a la coaissaria de policía del es t r íe 
t e . 

Aquesta e's k tercera vegada que els m 
zls o>l PEí!S han amenaçat la l l i b re r ia . En 
el ses de j u l i o l , la façada 1 els apara-** 
dors eren plens qa creys gawades 1 les si 
gles °EtlS, junt ast) una Inscripció que de
i a : "VOLVEREMOS?". A * arder?critat, havi
en pintat creus garodís sis vidres dels * 
aparadors. 

AMENACEN LA LLIBRERIA "PORTER LLI9RES" DE 
BARCELONA 

Aab data 11 de Sefesbre { ! ) , la l l i b re 
r ia "Porter l l ibres* va rebre una l le t ra * 
dins la qual hi havia la següent amenaça: 

"US «CIWES SOBRE LIBRERÍAS SUBVERSI
VAS Y CONTRA SUS PERSONAS SEGUIRAN. ESA ES 
UNA LIBRERÍA OBJETIVO EN TANTO PERSISTA LA 
VENTA DE U8R0S QE EDITORIALES MARXISTAS Y 
REVOLUCIONARIAS. NO HAY PRISA. LLEGÁRONOS. 
P.E.N.S." 

Es tracta del sateix text de les wena-
ces rebudes per diverses l l ibrer ies de fa
drí 4 com veures sés endavant. 

PROTESTES PER AQUESTES ACCIONS TERRORISTES 
CONTRA LA CULTURA DEL "OBLE DE CATALUNYA 

El 12 d'agost, la pressa espanyola gira 
es publica a Parcelona va reproduir algo-* 
nes frases d'un protesta contra • 
les Impunes activitats deis nazis 
signada per 25 entitats cíviques* 
de Barcelona. La nota anava adre-
ceda ais f?ir.*ster1$ de la Governa 
c ió , Educació 1 CiSneia \ Informa 
ció 1 Turisme. 

Com és de domin,? püblie, el Go 
vern no ha pres <&? mesura al res 
pacte: a la sortida ó^m dels pas 
safs Consells ds Ulnjstres, "es va 
d r clarament "que no se tensarían 
fseqldas «spec?a?es para proteger* 
las librerías y desís,..'* 

Els signataris eren: "Club da 
la UNESCO1', "Associació d*A«fç3 • j 
de les Nacions Unidas*, "Cc'legl* I 

Oficial de Faraadutics", "Cercle Artíst ic 
de St Lluc", "Patronat èsl Presfl Interna-* 
cícnal de Qfbufx Joan Hlró", "Collegl Of i 
cial d'Arquitectes de Catalunya i Balears", 
Tosent de les Arts Decorativos", "OmniuB* 
Cultora!", "Ora del Ballet Popular","Grup 
Crist i^ de Proaoció 1 Defensa dels Drets • 
Husans", "Caalssió Diocesana ¡ust i t ia et • 
Pax", "Arquebisbat de Barcelona", "LluTsos 
ds Gracia", "Collegl Oficial dfApare11a-*+ 
dors 1 Arquitectes Tóenles ds Catalunya",* 
"Junta 01 ocesana d'Acció Catblica de l 'Ar
quebisbat da Barcelona'', "Pax Christ i " , • • 
^Associació de VeTns La Sagrara", "AV de • 
St Antoni % "AV Joan Haragall", «AV de St 
Andreu1*, "AV de la Bareeloneta8, "Orfeó Ca 
calà", "Aaics de la Ciutat", "Collegi Of i 
cial d'Enginyers* 1 "Drfeó Graclenc*. 

o o o 
?er la seva banda, els presidents del • 

Gremi d'Edjiors, Sr Rahola, i del Gresl de 
Llibreters, S* Bolxareu, van enviar diver
sos telegrames expressant la seva "inquie
tud 1 preocupació" pels actes vandàlics de 
les bandes nazis, als ministres d'Infersa-
ció 1 Turisme, Relacions Sindicals, de la 
Governació, President del Govern -o sigui, 
al Dictador Frarwo-bisrSr-Ctrrero- i al • 
Vice-Presidant del Govern... 

Ó/nitA.HPait "THEBALLàSOKS 
m hk $¡$25**, ?sÀir i GIC 

Poc abans de ttrsar aosnct r&mn d'^A-
y j j * «w han arrlbert tr«s tsxtes sobre eTs 
attee contra la caltsra* dt l pable de Cata-
'stffiya: w? escrit dels "Treballgàrs d» la 
Gra» Efldclonedla Catata»8 i sendes octa
véis» «Ignades per P A M . 1 8.I .C.: 

«ELS TREBALLADORS CE LA G.E.C, A L'Q 
PiNlÓ PÚ81P 

Els sotas! onasrts, trebaliedors tots ¡fe la 
Gran Enciclopèdia Catalana, davant el se
guit d'ateaptats terroristes que darrera-* 
cent es repeteixen j¡Ss 1 més contra les • * 
nostres institucions cíviques ? oPí i ra ls* 
-assalts als locals d!"AgermanaiBent", de • 
"El Ciervo", de la "Central del Llibre Ca
talà", de "Viceversa", per dues vegades a 
la "G.E.C," 1 a València als ¿'"ÀtRïàs *+• 

(De "La Vanguardia Española" 31-VI! f) 



aren "Tres i Tupiré"- 1 les ¿renaces » W ! Í 
tants d'altres, ens sentim obligats a rani 
'esta" públlc'ifsrt la nostra repulsa. Sa
ben que tot això no són -fets af i la ts , sinó 
que corresponen a up rebrot arreu del <W! 
de 'es tàctiques feixistes dels aui ve l - ** 
críen frenar l'avanç de la cultura i la + 
progressiva conscíenció del poble. 

Accions d'aquesta nena no ens acaVardei 
xen ni ens poden confondre. Ja que les se
ves causes corresponen a unes actituds •** 
d 'bost i l i ta t , de tots nrou conegudes, con
tra la nostra llengua i la nostra cultura. 

Volen taróé posar en evidencia la situa 
ció d'indefensió en que, corn a ciutadans,* 
i con a treballadors, ens trobem davant d'a 
cuests fets . 

Creion que nores una reoulsa enèrgica * 
per part dels niés anolis sectors del nos
tre poble podrà evitar la repetició de seis 
blants accions. 

Agost, 1CV3" 
X X X 

e;T0 M. FRHCRISÍ'E DEL RECK'. ACABE?* 
K 3 \A DICTADLA 

Aquests són els eslògans /('"Catalanís-* 
tas al paredón", "El separatismo no oa$a-* 
rá f l , "Judíos, capitalistas", "Arriba Esoa-
"aK i creus gacnades)/ que els feixistes • 
han ointat a les partes de la 'Gran Encic-
clonedia Catalana', con a manifestació qe1 

seu odi contra nosaltres, la nostra l ien-* 
gua i la nostra cultura. Tanèé d'eltres1H 
breries han estat Tobjecte dels ates»-** 
tats ¡Jéis nazis ('Viceversa', 'Central del 
l l ib re català' . . . } o de les seves araenaces 
{'Leteradura', 'Les 0unxes'..,) continuant 
arib un seguit d'actes cacfe cop TOS rene-** 
t i t s en ois darrers tenos des dels atenp-* 
tats a 'Tros i Quatre' de Valencia als del 
local Ó?'ÀgerB8n<«gpt' de Barcelona.,, 

Aquests actes es mereixen una resposta* 
<¡ve els 'ien de donar. Perï el Govern vo l 
dria que ens entretinguessis a aerseçuir * 
'quatre arreplegats' que, d i r ig i ts i pa-** 
gats pel uateix Covem, actuen a l'erèra i 
sota la orotecció de la colicia. 

EL "CSflE EC1JC, Et VECITACLE ACTCR EU 
"LE5TS ACTES, ÜS EL ÍC jH RWOilSrA, qué 
no sols protegeix, encobreix i naga aques
tes bandes feixistes, sinó que conoarteix* 
la seva ideologia ta l cots estén cansats de 
sentir i de conprovar. El loverq, tot i re 
alitzapt aquests actes, es voldria encara* 
presentar cos un arbri te entre la 'v io 'on-
eia de dreta' (de fet el seu terrorisne en 
terrenys en què i?, no l i és ton "fàcil d'ac 
toar directament; i una 'violència d'es-** 
cuerra' 'de fet la l 'u i ta del poble ner * • 
trearé'ns de sobre tanta opressió, abús,* 
' uri l iacicns i exa'otacjó). 

RD E'S QEIXEf! E'IA'.'YAC. L'autor d'a-** 
ruests actes és, doncs, EL "ATE!", ¡usïf* cl 
• ,,•> fr-rnté la situació d'ex?lot"ció " cub 

estos Süinrsos en el t rebal l , als barris i 
- Is nobles... EL "AT-JX cue perret i orde-

re's preus. 

diners de 1 

ie ge;s s? 
"»je ens •'oba 

a i ! , çuje Na qC!X?* co 

artlcsrfal 

• i " ï tfe 

r-CiC-

T'C"a "ós desca-eda causant 
l'acumulació dels "robaras de tot ordre* 
[escolars, sanitat, comunicacions, aigua, 
gas...) er> els nostres pobles i els nos-* 
tros bar r is . , . ) ; EL CATEtX que persegueix 
la nostra llengua i la nostra cultura pro 
bibint els actes públics, censurant l 'ac
t i v i t a t de's nostres int t l lectuals, cant» 
rrfflt uns centres d'ensenyament ner a o^e-
ü3"—"'a i csst^ul**—la 
n a » ! ! ACASEC m LA DJCTKIR6!! 

—— Lluites al nostre lloc de treball i * 

ds residència -jnint-nos als coppanys* 
i a organitzats. 

— AfegitMios a la l l u i ta ós ]"ASGE'':LEA 
Jt jíiALUsTa, orgamsns íprsst UP' * * 
conjunt de Ics forces democràtiques * 
de Catalunya. 

— Coilaboreí! en les diferents « n i festa 
dons i actes de orotesta del proxin* 

' i i 

G . I . C 
Crupr'T-ro Jnàepen 

éencia CatsXnao 

.fragnent d'una octaveta del 1.1.C c i (<5 

11 de Sete^re. 

»P EL SDCIALÍSÍ'E 1 LA ! f lPEfC#P» 
°.S.A.'!. [ "a r t i t Socialista r 'AHbera 

pent '•'acionr.l dels ?aTsos Catalans] 
Agost t W 

X X X 

S^ïï ATE':1TAT C?Hí8 Lí\ OJITM 
CATALÀ^ 

Els atestats contra la nostra cultura* 
venen woduint-se, des de fa cert tnps,** 
8üí) conti PuTtat per oart de les bandes fe i 
xistes espanyoles, anb terrorisme nés f j - » 
cilssnt qualificable de garberr"sne. 

Als assalts de parròquies con ]a de St. 
Josep de ;ataró, les ariedregades i i«cen-* 
ois de l l ibreries {'Àncora', 'Tres i Qua
t r e ' , , . . ) i editorials catalanes {'Meva •* 
Terra'), i els intents de destrucció per * 
foc i àcids dels locals de la revista dio
cesana 'Açertraraser.t', es té que suaar a * 
la darrera acció de l'anoronat ,Dartido Es 
oaiiol "fecional Socialista' !-E'!S), de ten-

Vi5>t3 !1 

gasMaífeS. 
Fa "oes tñes tàrtn assaltar e1" 1"" 

de la ^"rd?* Enciclopedia Catalana , ^> ?a 
"af i la de Catalunya, i viren 'or .'es;' - * 
rí>|xer els diners de la caixa a|xí coa ca 
ouinVia, tot valorat en uns 3 sf l ions. • 
Els arxius vSren ser violentats i les oa-« 
rets pintades ast inscripcions coa: "Cata 
lanistas al paredón", "Arriba España ,̂ p . 
E,".S. i creus gesrades. 

'•hm3: el tesçs que porten actuant a-** 
ouests gruns feixistes en la inpunitat *• 
mfs absoluta, ss evident que conten amb + 
l 'a jut ce la nolicia "española" i /estaa^ 
sota les ¡rdres del govern ce '''adHd. 

La policia franquista, que tan r inida-
Beni sap actuar quan es tracta d'anar en 
contra dels lluitadors antifeixistes Çre-
corcfeffl 'es detencions dels nacionalistes* 
catalans del ".A.C,), no vo' ara defensar 
e1 poble cavant els atacs en contra de la 
seva cultura i oersonalitat nacional, de-
nosti"ant així el seu parwr de força é'ocu 
cacic ', repressió als pa"sos Catalans, es 
oecia]r*nt contra la seva classe obrera» 

Ja cue les "nostres autor!tats", cc« * 
és lògic, no deixen sentir les seves veus 
cavant aquests fets, cal qm nosaltres ** 
cor a poble donen el nostre refús contra* 
aquestes agressions, cue no són *és que • 
una sostra pés de l'oaressió que pateixen 
els Països Catalans per part dels nostres 
explotadors. . 

Cal, doncs, anar configurant asfc la ** 
nostra l l u i t a un veritable Poder ^ocular* 
Català nue correspongui a la nostra perso 
nalítat collectiva 1 que posi f i a l 'o-** 
nressió nacional i de classe. 

Cal, doncs, l lu i ta r psr les nostres*!i 
bertats nacionals rei vi r d cant un ESTAT • 
CATALÀ SXiAUSTA. 

ÊR LA !?€£?E'Óf>C!A ! LA OEWClfclA * 
'TJPÜLAC'Í! 

^«r l'all"be"anent racional i do clas 
se ! ' ' 

Contra la repressió i ""explotació es-
oanyolista"! 

VjS» CATALLTO LLi l^Eü' LkC. 7 1 

l a guerra a la cultura 

Noevas cinitmszas 
de k exl 
i i p É É L coet m 
librerías madrileias 

"Antonio Fachado'', "Ubyson",-"Cuader
nos °8ra el Diálogo", etc. 



D 
A eqaencaaents * setesbre va celebrar-

st la V!||l reunió da la Coaissió Par»-* 
nant da VAssaablaa di Catalunya, aab Tas 
sistsncla d'w tanta»*1 da persones, itere; 
santants da AO partits, grups, organitza-* 
dons obraras, da «Marques, da barris. In 
tellectuals, ate, 

L'ordra del día ora al sepjUent; 

1er. Discussió del docuaent "Cap a la 
II» SesHó de TAdeC\ 

2on. Estat da la campanya "Catall a *• 
tots als ni volis 1 a tot arreu*. 

3er. Coaaoaoraei6 del Uon. aniversar? 
da la !• Sessió da TAdaC. 

A aós, en al punt da Naris* h! bavla • 
los qüestions: 
- CC.QO, 1 al procos deis 10 de Caraban-** 

chai (Caaocho 1 a i s saos cqspanys, acu
sats de pertànyer a la 'Coordinadora Ge
neral da Cetisslons Obraras da 1'Estat * 
espanyo!'); 

• Continuació de la discussió Iniciada per 
'Bandera Rola' en la VI |9 reunió de la • 
Penawant sobra loa "eleccions" sunlc i -* . 
pala; 

- Inforaacló, par part dels universitaris, 
sobra Tactual situació universitaria. 

o o o 
Després d'uns nots de salutació del re 

presentant del PCE ( i ) , aab actiu da la se 
va Incorporació piona a 1'AoVC, antro a is 
quals cal destacar la seva oposició al 3er 
punt del Coawlcat da la I* Sessió de 1'A-
deC -e l que fa rafarlneia a TEstatut- , va 
Intervenir un delegat de 1'Asseablea Daao-
er l t l ce da Hataró, e l qual va ter constar* 
que la són aeapres act ius da TAdaC, Final 
aant, as va l l eg ir una declaració de] Cç«T 
tà pro-AdjC da Veneçuela referent a l e s ** 
tasques que hauria da dur a terse la jI* • 
Sessió da 1'AdaC, entre l e s quals cal r e -
aarcar la continuada denúncia de Topres-* 
si ó nacional da Catalunya. 

A continuació s 'Inicia la discussió del 
prisar punt, o s iguí : DEL OOOKHT CAP A * 
! l* SESSIÓ PE l'AoaC: 

La priaara intervondó fou del PPC {Par 
t l t Popular Cátala), crit icant al papar en 
qüestió, perquí -segons a l l s - t» aportava* 
ras de nou en relació aab e l docuaent sea-
blant que as va redactar ara fa dos anys,* 
abans da la !* Sessió Plañiría. Taabó va * 
Indicar que no totas las posturas presents 
hl eran reflect ides 1 que alguns punts no 
havien estat especificats (p.ex. quant l e s 
relacions aab l e s a l tres nacions que actu
alment forean l 'Estat espanyol). 

Desprès de d'altras treus Intervencions 
en e l sentit que havia estat Inclòs tot a-
I 1 

Ho que era unitari , 1 atas que e l $ \ de* 
cuaent no havia estat ací ta t par la m]cr+ 
ría dsls grups presents, 1 per tant no e-* 
ra conegut suflclentaent, as va elernar •• 
la discussió del eatelx per a la propera** 
reunió d» la Ccslssló Ferawient. 

o o o 
Aleshores e s va passer al segon punt,** 

e l qual ara: ESTAT ACTUAL i DISCUSSIÓ S * 
LA CAKPWTïA EH FAVOR PEL CATAL&: 

Un representant dels Intallectuals va* 
exposar l'origen da la caüpanya; la idas** 
va sorgir de l'Assaablea Parsanent d'in-** 
te l lectuals Catalans, e l s quals van psn-+* 
sar que VAdeC era el l l oc Idoni per des-* 
envolupar-la 1 dur-la a tsree aab sós o f j* 
deia i aob sés possibilitats d'èxit. Es* 
tracta -afegí- d'una reivindicació bàsica, 
doncs ataca up dels pilars del regla fel-* 
xista: la "wldad da la patria*, essent,»* 
«ós, una llibertat claraaant política. 

¡ '•"" * " ' • 

BBDKíé SB Là 8 » SESSIÓ W 

JA COWSSID PEBMáBMT M 

L*ASSBNBUSa I S CÀTalUffYA» 

La eaapanya Uñar! dues etapes: una pr¿ 
aera de sensiblització * una segona de ec-
Hlltzacló. 

El que s'intenta és la incorporació pis 
na ds la llengua catalana en 1'esfera pelj 
tica. SI l'alta burgesia -continuí- renun
c i ! a la seva llengua a canvi dais aventad 
ges etenaales de la victoria taxista, ó$ 
indubtable que no podea adsetre la ranún-* 
cía involuntaris de la llengua catalana •* 
per part del poble en la licita política. 

Tot seguit s'inicià un debat sobre el + 
títol que havia d» dur la caapanya; "Ofici 
alltat*?" «Coaflclaiitat?» 

Destacà H intervenció del PSAS (partit 
Socialista d'AWberaaent ffecienal del? ** 
Països Catalans) adduint que el tema 'eoo 
flcíalltat' va ésser Introduït pel Parlad 
sent ds la U* República espanyola quan es 
discutia -es retallava- l'Estatut d*Autoo£ 
ala de Catalunya, sentre que en 1'Estatut* 
aprovat pel poble da Catalunya -d> Hurla o 
del 1931- hl figurava al aot "oficial". 

D'altras representants es van aostrar « 
disconforees aab aquest feraa da "caoficla 
Ufat", sobretot per las aabigultats que • 
podia deixar entreveure. 

Flnaleent s'aprova la proposta del PSUC 
aab 1'expressió "par l'Os oficial del cata 
II a tets nivells 1 a tot arrau" cos a t í 
tol da la caepanya, Taabó es va donar un * 
vot de confiança a la coaissió oberta en-* 
carregada da preparar ais turtos basa de * 

la caacsaya, 
0 0 9 

A continuació, 1 çasprls ça l log ir e l • 
doçuaerít da 1'AdkC sabre 1*11 ds Setasbre* 
-reprodsït 91! aqíast eatelx nfiearo d'AVUj, 
en e l dossier 11 & S . - , s ' l n i c l l una l e - * 
pi la dfseucsió ésl tarcar purt: COftÇflORA-
C1Q DEL I Ion ADVERSAR! ï IA FRIURA SES
SIÓ PIBÍRIA a {.%*£, 

?e? ovidar-ts rasfis de saguretat ens é s 
<tel t o t i«possible èe parlar s4s extensa-* 
cant d'aquest punt. 

e c o 
Coa haa dit al C8san;aner.tf «I Tapar-* 

tat ds •varis" hi havia, de priaer, LES CC. 
(». ! E L P t ó '1.001': 

El rapresantant d? la "Ceaissió Obrera* 
Nacional de Catalunya" va sBsarcar el dit 
proper judici en Testat actual de lea llu 
ites del aovlsent sirer; as tracta d'una • 
acció repressiva, resposta a Taugaent de 
les lluites en protesta par Taugeent del 
cost de la vida, pels problases específics 
da cada fàbrica, par les deficiències sani 
tiri es, etc. Tot seguit proposi la creació 
d'una cortssió al si do TAdeC, encarrega
da * recollir Iniciatives, difondre infor 
nacions, estar atenta al decurs dsls esde-
venleents, a fi de poder convocar -si cal-
el Secretariat de TAdsC. 

Per la save bands, ?ls rapreasntants de 
CC.QC.-seetsrs van proposar la faraacló •* 
q'w Csaitl Oníc de les organitzacions o-* 
brsres 1 da aassa 1 la participació d'una* 
c«1ss1ó de TAdeC en el si d'aquest C.U. 

El reoreserrtarst de la COC Indicà que • 
TAdaC no ós «na organització de aasses, 1 
qus calla crear un coaita propi el qual po 
oVIa estar relacionat e * aquest C.U. sen-
ss tenir que dependí"e d'ell. Afegí que la 
principal tasca de TAdeC hauria d'ésser • 
la d'explicar als diversos sectors que la 
conf oraen que aquesta batalla -obrera, en, 
especial, doncs el que sMntenta és tallar 
als caps visibles del KovlBent Obrer a fi 
ds donar un 'dstlg exeaplar'- ens interès 
sa a tots els deajerates antifranquistes 1 
mobilitzar-los aafc la seva autoritat. 

Després de d'altres cirtes Intervé»-*»* 
dons s'aprovi aquesta proposició, 

c o o 
Ce* que el imts aprotava s'Inicil una 

breu ascussió sobra LES PROPERES ELECCI-* 
OHS rUHICIPAUS. tesa que el grup BR )a ha
via encetat en l'anterior sessió de la Per 
•anant. ! es V$a erlbar a les saçlfer-ts •* 
conclusions provisionals: 

En principi TWp na 64 deslís*a ni en • 
favor ni en contra ¿a les 'eleccions*, Oul 
M participi -seguint «sa Iniciativa (k «é 
grup 1 no pas CüTesílva- ho tari,par lage 
Síy la dat^eracia, no paf collaborpcló. El 
teasps dlrl si TacfcBCiS sra vlllds % • 
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Conreu 
9 Aab dat? Agost de 1973 va sortir el pH 
aer nfiraere de »Q$REiJ», portaveu dels "Ca
t i te* Populars * les Teres Lleidatanes». 
Aquest niñero conté una Introducció a !a+ 
situació sctsa] a Catalunya d'ança de â 
sublevacló feixista del 1936, la qual "va 
trencar asb el procés irrevsrslbl1? dsl po
ble envers el poder sconísíe i polític", A 
continuació es passa revista a ía l luita • 
popular en aquests seients (ahrers, caspe-
rols, estudiants, intellectials, església, 
etc.), per acabar fentesaeni ds l'Asseo-** 
blea tje Catalunya tat reproduint els qua
tre punts de la 1? Sessió Plenària. F'nal-
«ent hi ha un escrit titulat "Situació ds 
les cosarqyw lleidatanes 1 t l perquS <fe • 
'CONREU1 i dels Coaitas Populars de les •* 
Terres de Llei d»*, el qual reproduís fntt-
grssant a continuació: 

"ta situació ds les nostra* «Barques* 
és «i reflexe en sajar o señor escala de * 
la situació genera] del Pafs; aquesta es* 
concreta en une siria de prcbleses els •** 
qjmJs no cal esperar cap sortida dfns l'ac 
tual sistesa polític i econotic. 

El delxaaent que agjantee a les sotar-* 
ques en qüestions sanitàries, d'educació,* 
de cCBunicaclons, de «anca de flocs da trs 
bal!, etc., és fruit d'on ínteres per part 
dels poderosos del Pafs de despoblar»]es 1 
augmentar aixf la al d'obra barata en les 
zones sís industrialitzades o fer-les ser
vir coe a reserva i utilitzar-la quan la • 
necessitin, 

Els pagesos estes aguantant una sirle • 
(Tinjustícies frapants, davant les quals • 
sols ens queds el recurs de la unió entre* 
tots els csaperols per conquerir un ordre* 
nou de coses que les solucioni. El casp é$ 
vfctina d'una desastrosa política agriria, 
feta per afavorir els grans propietaris, • 
cos per exenple la protecció dels cultius* 
per als qusls es necessiten grans extsn-** 
sions. L» Seguretat Social Agriria no re
porta cap benefici als patits pagesos pro
pietaris de les seves terres, després de * 
pagar elevades quotes. 

Els preus dels productes dal cesp no ** 
augtenten ni cüsslnueixen, aantre que els 

productes que necessites s'estan sne^lnt* 
««traorol n^íSBant, 

A sés d'aquests n'h! he ds lllgets a ce 
earquesd;.prodücí3s concrets que presenten 
cadascuñ^'ells carasterfstiquas espacials,, 
que procurares anaTJtzar en successius bot 
llatins. 

La rassèsria 1 avicultura estan, atmves 
sant uns sasenis d? faria .cri si provocatf* 
per l'aygaent constant dels praiss ds] pin
so, dsçüi a l'escassadet de soja ! d'al-** 
tras aatiries prises; fet aquest desgavell 
ha astat provocat per l'afany isperlallsta 
dels aaeHeans que, par dosinar el sercat* 
europeu, han retingut les espertadons <fe 
soja, ja que en són els principals produc
tors. 

Per apartar a la pagesia uns elesents * 
d'anàlisi que l i facin entendre les situa» 
clous en qui vivís... per essarçar la Ï M 
ta reivindicativa pagesa en el context de 
la lluita popular enfront del capitalista* 
1 el set? Estat... Per organitzar ï «ebllH 
zar les tasses populars 1 pegesse envers * 
le tasca cesena de l'allfberaásjit polfHc* 
i econcsic del Pafs... Per denar una fnfov 
sació verídica g> fats | aconte? *ete;tis #• 
que succeeixen dàriasent e les nostres cu 
sarques i al Pafs, ds les quals po se'n fa 

• 

r**é la w*m «*tcHl..., ear sfsft !<al 

LES | P Ï 5 J. VJIJ. 1 «i seu or̂ sn d'irw 

for^é <omw. 
Pariodicaaent procurares que us arribi* 

a través d'aquest butlletí una inforaació* 
detallada de la pagesia i probleses de les 
comarques, aixf cos procurares analitzar • 
prçfandwest en cada betlletf algan prcble 
sa concret de la pagesia, rssedaria o son 
rurrsl. 

L l e i * , Agost 1973 

DQÜA-Lj LA fam QJFBSlfi POSSIBLE. 
C!FafíA-l«5 A!f ELS TE1S CDSP»YS, ALS CAftS, 

3EHHAP.TS, COOPERATIVES, BARBERÍA.,.» 

NOTA OE L'EQUIP sayu!»-; En k reproducció • 
d'aq»jest isxt el lector notara que algunes* 
de les frases no són tassa clares, «sa que 
dificulta la cosprensió oel seu contingut. 

Oes d'aquestes planes fes una crida als 
eospenys de •CQfREL" pergui sirin de redac
tar els testes asb la sàxlsa claredat i cop 
cisió possibles a f i d'evitar falles en les 
Interpretscioras i en la sateixa lectura. * 

Igualseett, l'equip 'AVtlf crida als eos
penys redactors * ĈDfREÜ* parque espeeifj[ 
quin clarasent a qui es refereixen quan es
criuen el «oi !p*ís ! ; a la nadó catalana o 
a l'Estat espanyol, 

Treball 
» PrcxiSBS a «labrar-se les eleccions su-
n1cïpa''s a tot l'Estat espanyol, creies in
teressant reproduir an article ds *Tf£BALL9, 
Snpn central del Partit Sedallsta Onifi-* 
est ds Catalwtya (PSUC), titulat "í(o a les* 
'eleccions' feixistes», el qual expressa •• 
l'opinió d'aquest pertit al rsspectej Es •• 
tracta de l'editorial del núsaro 371, cor-* 
responent al 17 de Juliol passat. 

•SI el nou gowrn Carrero nè anella el • 
que va decidir l'anterior govern Cerrero •* 
-«osa pfle probable-, la prsxlse tardor se * 
celebraran a Espanya 'ejeccions* «ddpals. 
I una aura vegada la renosadó fS»ït ajutrb 
sents sari feta d'acord.asb les líels ' les 
nortes feixistes, ïnstsarades pels vence-** 
dors de Ta guerra c iv i l . 
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Durant els darrers anys ban aparegut a 

la prensa nombroses crítiques al sisteme • 
que regeix la designació 1 el fundonament 
dels ajuntaments, 1 no pocs personatges o-
f ldals havien promès orni la Llei d» Bascs 
de Regit local 1 la Llei Electoral -enars 
d'elaboració pel Govern- Introduirien esto
vis substancials en la manera de nomenar • 
alcaldes 1 consellers. 

l'anunci governamental, fet oflbllc poc 
abans de dr-se a teme els canvis alnlste 
rials, «Iludía també a la futura l lei Elec 
toral, pero deixava ben clar que les 'elec 
dons' d» la nropera tardor se celebrarien 
amb les tattlxts lleis 1 només que van re 
gir les anteriors. 

SI les coses són així, doncs, no hi bau 
rè eleccions municipals, sinó una nova e £ 
cení f i caci o feixista del renovament dels* 
poders municipals, que fs el més oposat •* 
ooe H ha a les veritables eleccions. 

Contrarianant al que passava a Espanya* 
abans de la guerra 1 al que passa a tots • 
els països civilitzats -on el Ple del Con 
sell «unid pal ós sobirà-, sota el fran-** 
quls» el podr dels ajuntaments resideix* 
en els alcaldes, els quals són nomenats *• 
pel Govern. 

Els actuals consellers espanyols només* 
tenen facultats d'assessorament cels bat
lles o d'execució de funcions delegades • • 
per aquests. Són, per tant, si«pies compar 
ses -que generalment xuclen la mamella del 
pressupost ai* el beneplàcit dels batlles-
o vociferadors grotescos als quals, sientre 
no sín un per i l l , els ós tolerat el recurs 
al 'pataleo'. 

A n(s a nós, només un terç dels conse-* 
llers, l'anonentt 'familiar', ós el 'd'e-* 
lecciS directa*. Els altres dos terços són, 
cos tothom sac, designats per la buroera-* 
da oficial al marge de tot control popu-* 
lar, obeint en molts casos Indicacions pre 
cises del Govern o dels governadors civils. 

Fins 1 tot si l'elecció del terç fami
liar fos veritable i en sortissin elegits* 
autèntics representants populars, aquests* 
no podrien decidir res, perquè mmèrlcamen 
són només un terç 1, co§ het dit, el poder 
de decisió fesideix de «enera exclusiva en 
els alcaid*. 

Paro no es tracta d'una elecció verita
ble, perquè no hi ha sufragi universal (la 
Immensa majoria dels joves no tenen dret • 
de vot) ni llibertat per a la presentació* 
de candidatures. Les candidatures han de • 
ser acceptades prèviament per les autorl-* 
tats franquistes 1 la presentació suposa.* 
per al candi dat, l'acceptació fomal deies 
"lleis Fonamentals* 1 els 'Principis del • 
"avi miento', que, si surt elegit, haurà de 
jurar de genolls davant l'alcalde. 

Tot ajxo fa que la aprtlcipació a les • 
properes 'eleccions' municipals franquis-* 
tes sigui, per regla general. Inaccessible 

per a Voposicló 1 inacceptable per ajs** 
qui propugnen un canvi deeocratlc a través 
de 1'enfrontament obert amb el règlo dicta 
torlal i la realització d'una revolució po 
lítica. 

EU qui 0>s de l'oposició propugnen la 
participació amb l'argument que 'cal apro
fitar les possibilitats legals com es fa • 
en el camp sindical*, obliden algunes dlfe 
rències fonamentals, entre les quals oesta 
quen les següents: 
(a) Que la participació a les ejeccions •• 

sindicals proporciona la possibilitat* 
o> reunir'lliurement' els treballadors 
a les empreses; 

(b) Que els càrrecs d'enllaços 1 jurats • • 
sindicals suposen també" la posterior • 
possibilitat de reunió Hljure' entre* 
• l i s o asfc els seus representats 1 fa
ci l i ta alxf una articulació 1 una a>* 
ció indeoendent de les masses treballa 
dores; 

(c) Qu» la presentado de candidatures per 
a enllaços 1 Jurats no Implica Vaccep 
tacló previa 1 formal de les ' l le is Fo 
nanentals" 1 els "Principis del KOVIBT 
ento». 

En conseqüència, el PSÜC considera que 
l'oposició antifranquista ha d'utilitzar • 
les possibilitats legals que cfereixj la • 
caiapanya electoral no per presentar candi
dats, sinó psr realitzar una activitat po
bli ca de denúncia del s'steaa feixista de 

Front Ensenyant 
* Durant el mes de juliol van tenir jjoc* 
a diversos indrets de Catalunya unes "Esco 
les d'Estiu", en les quals centenars de •* 
mestres assistiren a cursets, conferències, 
colloquls, etc. sobre la renovació pedagò
gica. 

Amb tal motiu, creiem Interessant d'in
cloure,l'opinió al respecte dels "Comitès* 
d'Acció d'Ensenyants" (CAE), a travos d'un 
article -titulat "Els ensenyants 5 les es 
coles d'estiu"- extret del seu butlletí • • 
"FRQfíT EHSEHYANT», número 11, de juliol ** 
1973: 

"Ens trobem de nou davant una altra Es
cola d'Estiu, certament tan nombrosa com • 

poder ami cj pal; per reclamar la implanta
ció del sufragi universal 1 el reconeixe-* 
ment dels drets de Tqposicló; par exigir* 
les llibertats d'assocladó, reunió, parau 
la i prensa; per reivindicar la sobirania* 
del Ple municipal l l'elecció dels batlles 
pels consellers; per elaborar 1 popularit
zar, en reunions obertes, plataformes i •* 
programes d'acció municipal que recullin • 
les aspiracions de les masses de cada po-* 
ble, de cada barri, de cada ciutat. 

Aterrint-se a aquest criteri -que és tap 
'fié ei-d'alires partits i organitzacions re 
voluclonaries 1 democràtiques-, el "SUC en 
tèn, això no obstant, que l'oposidó no •• 
hauria de dividir-se ni enfrontar-se a par 
t i r oe les seves diferencies d'apreciació* 
sobre si cal o no presentar candidats pro
pis a les eleccions municipals. | des d'a
ra proclamem que respectem 1 respectarem • 
que d'altres defensin o apliquin una t5ctl_ 
ca diferent. 

fs evident que fins i fot els antifran
quistas que erròniament creguin o puguin • 
creure convenient presentar candidats a ** 
consellers del terç familiar, estaran d'a
cord a donar a la campanya electoral el ca 
racter que proposem més amunt. Pensem, per 
tant, que ós l'organització d'aquesta cam
panya el que tots hem de situar en primer 
pla, campanya que des d'ara pot ser 1 ha • 
de ser una via més de convergencia 1 colla 
boracló de tots els que desitgin un regim* * 
de llibertat per ajs pobles d'Espanya.» 

les anteriors, 1 potser fóra Interessant • 
que ens plantegessin què representen per • 
als mestres aquestes Escoles d'Estiu, l si 
el seu enfoc collabora a la nostra tasca * 
de lluita per la millora de l'ensenyament* 
a casa nostra. 

Als mestres en principi ens serveix en
cara l'Escola d'Estiu i la preferim a d'a£ 
tres institucions: ICE, Diputado...; nos
tra d'alxè és l'elevada «atrícula, malgrat 
l'ampliació de cursos a les dites Institu
cions. Per altra banda també és cert que a 
les Escoles d'Estiu hi ha possibilitats •* 
d'aprendre una pedagogia més progressista* 
i crftlca, un major aprofundiment en les • 
ciències de Tectaacln que, fins a ceri • • 
punt, omplen et buits que el Nlnlster! dei_ 
xa en aquest aspecte. 

ELECCIÓN InUNlCiPAL 
! Inferior ITTimY cincuenta mil pesetas. Ser condícia to requiero ¿In duda, una 
fuerte «urna de dinero, y le experiencia viene demostrando que para el tercio 

: familiar la potencia económica del candidato supone una baza Important*. La 
j igualdad de oportunidades Juega poco en «ata» lides. . 

Ña îráímente. al ae quiere ser oóñc^aTrnTinexcusábíeT como señalan las 
disposiciones vigentes (salvo que variasen de aquí a la fecha de presentación de 
candidaturas) «hacer constar expresamente la adhesión a los Principios del Mo
vimiento Nacional y demái Leyes Fundamentales del peino». 

De »La Vanguardia Española'', del 6 de setembre 1973. 
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Perb, é s aquest realment e l seu paoer? 
S| només e s nueda en això, e l primer pe 

r i l l é s que noltes vegades tranqwillitza 
al nostre, e l qual pensant que treballa iri 
l lor se sent Just if icat 1 dispensat de la 
seva tasca revolucionària. 

Nosaltres veien molt clar que e l mestre 
no pot quedar-se en la millora "estricta
ment 0603909103". Si vol servir real gent 
a l s escolars cal oue l l u i t i per fer can
viar l e s inst i tucions i enderrocar l e s e s 
tructures que limiten la tasca educativa. 

En revisar el t ipus qe gent a la qual * 
arriben l e s Escoles d'Estiu, ens adonaren 
que en principi ass iste ixen un gran nombre 
de mestres d'escoles progressistes 0 a c t i 
ves , 1 escassament e l s mestres d'acadenies 
1 e l s e s t a t a l s , Nosaltres creien que (mica 
ment s'arribara al mestre estatal i a l d'a 
cademia ruan d'alguna f o n » se l'ajudi a 
descobrir la seva situació laboral, i quan 
realment "losa SensatB/(nos genèric de l'Es 
cola d'Estiu)/ aboqui e l s seus esforços* 
per atreure aquets sectors tan considera-* 
b les a casa nostra. 

L'Escola d'Estiu no és un fi en si ma
te ixa. La gran reunió d'ensenyants que a-
questa poss ib i l i ta ha de servir per al des 
vetllament a la problemática a t o t s n i 
v e l l s ; tant del centre cou del barri, C M 
de t o t s e l s condicionaments que ens obl i -* 
guen a enfocar l'educació en una única d i 
recció . 

Al aatejx temps que e l mestre va apro
fundint en l e s c iènc ies , és necessari po
tenciar 1 fer descobrir la seva probleeatj_ 
ca social i po l í t i ca . Veies que la ins t i tu 
c ió "Rosa Sensat" amb l e s Escoles d'Estiu 
no acompleix del tot la funció que, ara i 
aquí,podria tenir de cara a l 'elaboració* 
d'una alternativa al sistema educatiu dima 
nat pel rïgim que pati». 

f'algrat l e s limitacions que d'entrada 
reconeixem, e l s CAE creien que "Rosa Sen
sat" ha de eollaborar amb t o t s e l s sectors 
implicats en la problemàtica educativa (en 
senyants, pares i a l t res /membres de l e s7 
c lasses populars], esbossant una pedagogia 
al servei de la futura societat sense c las 
ses dins la rea l i ta t nacional catalana." 

Asamblea Obrera 
• Pel seu evident interès, reproduin tot 
seguit e l text del numero 87 (especial) de 
la publicació "ASAfBLEA C8RERA»,organ (fels 
treballadors de la SEAT barcelonina. Sota 
el t í t o l "LAS CC.OO. OE S.E.A.T. ALERTAN A 
LA OPINIÓN PUBLICA; DEFECTO DE FABRICACIÓN 
QUE PUEDE OCASIONAR ACCIDENTES MORTALES", 
es diu: 

"Ha llegado a nuestras taños completa* 
Información, en documentos totalmente T?E-
SÍRVADOS" de la dirección de SEAT, sobre 
defectos de fabricación en el VOLANTE de 

dirección da los coches 12* y similares. 
Por considerarlos demostrativos de la gran 
cantidad da estos y otros casos que se pro 
dicen, y de los que para nada e s informada 
la c l iente la y la opinión pública, damos a 
conocer los párrafos más s igni f icat ivos de 
estas formas canallescas de proceder. Los 
documentos son s e i s páginas más una carta. 
Todo lo escr i to entre c o t i l l a s corresponde 
a dichos documentos: 

•Campana da volantes; Asunto: Volante* 
de dirección que afecta a lo s modelos 124 
Lujo, 124 LS, 1430 Berlina y 1*30 Familiar, 
corresponden a las siguientes series y Ni 
de carrocerías: 
FD. 132.537 al FD. 1*3.947; FE. 00B.757 al 
FE. 010.103; F¡3. 064.157 al FB. 067.151. 

Se trata de c a v i a r e l VOLASTE de d i 
rección del proveedor PAISA, que presenta 
el buje estriado, por otros proveedores: • 
ARTES o GALLITAL, o bien por el propio pro 
veedor PAISA si el buje va fijado mediante 
un cordón de soldadura claramente v i s i b l e . 

. . . S e estima que los casos de substitu
ción será como'máximo' de un 12 % de los 
15.000 que hay que rev i sar . . ." 

(Casi 2.000 coches! Casi 2.000 posibles 
ataúdes sobre cuatro ruedas y VOLANTE S.E. 

c) Completar lo s datos de nombre y domici
l i o del c l i e n t e . . . 

d) Indicar al Taller que dé prioridad abso 
luta a l o s coches que acudan a esta r e 
v is ión . 

SI el Taller lo tiene aún en stock, se r e 
visará Inmedi afánente. 

Si ha sido vendido, se escribirá en la 
carta-tipo la dirección del c l i ente y en 
el ángulo inferior izquierdo la del Taller. 
Todas estas cartas serán enviadas desde la 
F i l i a l por correo cer t i f i cado . . . 

Si el coche ha sido 'trasegado' a otro 
Taller, se tomará nota para proceder con* 
él... 

Se establecerá contacto directo con e l 
c l i ente (teléfono o v i s i t a ) , a quien se le 
preguntará si recibió la carta y si acudió 
a algún Taller, y en su caso a c u á l . . . 

Si e l c l i en te no tiene not ic ias del a-
sunto, se le comentará e l contenido de la 
carta-tipo que hemos ut i l izado. Si e l c l i 
ente pregunta sobre e l t ipo de anomalías 
se le dirá la 'verdad o f i c i a l ' al respecto 
(contacto e l é c t r i c o ) . . . 

Si no se localiza telefónicanente al +* 
c l i ente , se realizará una v i s i t a personal. 

A.T.) 
"OBSERVACIONES: Rogamos la máxima dis

creción ya que no es deseable tuviese un 
alcance alarmista que no está justificado" 
( s i c . ! ? ) . "Rogamos igualmente extremen las 
atenciones al cliente en todos estos ca
sos . . ." 
»jQR!'AS PAPAS A LOS INSPECTORES 

"A todos los clientes que tienen coches 
conprendidos entre estos números, se les 
ha enviado la carta-tipo, para que con t o 
da rapidez posible lleven sus coches a los 
tal leres SEAT para coaprobar un 'contacto 
e léc tr ico ' . . ." 

(Esta es la 'explicación of ic ia l ' : la 
•verdad' de la SEAT!) 

"El inspector se personará en el Taller 
con la relación correspondiente de los co
ches y con los siguientes f ines: 
a) Saber si e l Taller tiene constancia y • 

documentación de haber revisado algún 
coche de la r e l a c i ó n . . . 

b) Concienciar debidamente al Taller sobre 
la Importancia y la gravedad de 1n ope

ración y la necesidad absoluta de que • 
nos f a c i l i t e Información completa, e -
xacta y rápida de todos los vehículos* 
que r e v i s e . . . 

SI no se local iza al c l iente en su doai 
c i l i o , se intentará averiguar en la finca* 
si está de viaje o si ha cambiado de domi
c i l i o , procurando averiguar la nueva dlrec 
ción, aunque sea a través de parientes, ** 
del s i t i o de trabajo . . . 

Si e l c l iente está de v iaje , se estará* 
pendiente de cuando vuelva, para estable-* 
cer contacto con é l . . . 1 1 ( s i v u e l v e . . . ) . 

"Si ha cambiado <fe domicilio a otra zo 
na o al extranjero, se comunicará el hecho 
(procurando f a c i l i t a r las nuevas s eñas . . . 

Si e l c l iente muestra resistencia a acu 
dlr al Taller, e l Inspector procurará que
dar con el c l iente para ver personalmente* 
el coche y saber si debe sust i tuir o no el 
VOLANTE; si el V0LAHTE es RAISA, se i n s i s 
t i rá al c l i ente para que acuda al Taller,* 
ya que su caso e s uno de los que puede fa 
l lar el contacto e léctrico y la intervenci 
ón del Taller será muy rápida." 

«SI EL COCHE IIA SUFRIDO UN SINIESTRO T0 
TAL Y HA QUEDADO PAf>A CHATARRA, el caso se 
considerará revisado." (De esta forma SEAT 
salva su responsabilidad criminal; este e s 
su desprecio, su cocoleta despreocupacián\ 

!,S1 e l c l iente ha vendido el coche, se 

l l24_ PERILL 
1430 = M MORT... 
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conectará procediendo cooo en anteriores 
apartados. 

SI la venta fue a otro Taller o (terca, 
se acudirá al a i s » para localizar el co
che. Si lo tienen en stocj se mirará el VO 
LAKTE, y, en caso de ser PAISA, se avisará 
al Servicio Oficial aa*s próximo para que 
acuda con un volante nuevo para sustituir
lo. Si lo ha vendido, que facilite los da
tos para establecer contacto con el compra 
dor. En estos casos se diré que SEAT tiene 
establecido cou» noma un auestreo entre 
los coches de su producción, a los que 'si^ 
que* a lo largo de su vida, para controlar 
distintos componentes de serie. En ocasio
nes, dichos coaponentes se substituyen a 
los coches, enviando al laboratorio los • 
descontados para que se realicen estudios. 

COMUNICACIÓN P 606, 
lladri d, «ayo de 1973 

Circulan noticias de que se han produci_ 
do accidentes mortales. Por esto SEAT ha 
tomado estas medidas tan clandestinas. Los 
•ilíones que gasta en toda clase de propa
ganda: revistas, periódicos, radio y tele
visión, para nada los ha tenido en cuenta 
ante un asunto que puede llevar no a "cae 

pañas alarmistas", sino a pérdidas irrepa
rables de vidas humanas, 

¿1 poder político de la SEAT es otra de 
las razones de todos estos sucios asuntos; 
el cliente se ve, por una parte, con una • 
FUERTE INDEHRIZACION, ya que la empresa a-
segurodora no (fice lo más minin» porque es 
$s SEAT la que la mantiene. La •JUSTICIA"* 
obedece a la presión política. 

Esta oisita direc
ción de la empresa 
es la que, además de 
jugar con las vidas 
de los clientes, ex-
plota a nas (fe 26000 
trabajadores con mé
todos de trabajo s i -
litares; que despide 
y sanciona a cientos 
de trabajadores que, 
con honradez, defien 
den los intereses y 
derechos de tedas. Y 
todo ello en benefi
cio y con la protec
ción del poder poli» 
tico del fascismo. 

Llamamos a dar •* 

completa información en todas partes, a co 
nocidos, amigos y vecinos, a que los cllen 
tes de estos coches presenten querellas ** 
contra los criminales planes de SEAT. A re 
producir y distribuir por toda España y el 
extranjero este numero de ASAMBLEA EBRE»; 
hay que obligar en todas partes a que SEAT 
asuaa públicamente su responsabl11 dad! 

Agosto, 1973". 

PAÍS VALENCIA 
DOS ATEMPTATS NAZIS CONTRA 
DUES LLIBRERIES VALENCIANES 

Fa ja bastant temps la llibreria valen
ciana "Tres 1 Quatre" va ser atacada repe
tides vegades per les bandes nazis. Ara ha 
tocat el torn a dues altres llibreries de 
la capital valenciana: "Auziàs Harch" i •• 
"Pueblo". El motiu ha estat, a Ti gual que 
en els casos de Oarcelona, que als apara-* 
dors hi haguessin llibres catalans i pro-* 
gressistes. 

"Auziàs Harch" fou atacada en la matina 
da del 2* d'agost mitjançant el llançament 
d'un còctel-nolotov, el qual va trencarcls 
vidres de Vapai-ador 1 va cremar uns cuans 
llibres que hi eren exposats. Aquesta vega 
da, els nazis preferiren no deixar cap sig_ 
natura. 

Aquest no va ser el cas de la llibreria 
"Pueblo", atacada durant la matinada del • 
1C d'agost tot trencant el vidre i regant* 
els llibres amb gasolina la qual fou ence
sa a continuació. L'acció fou duta a terne 
per un comando de T "Acción Racional Socia 
lista", banda terrorista nazi que sempre • 
flrres a»b la creu caucada. 

VAGA SOLIDARIA DE 4 . 0 0 0 TRE 
BALLADORS A VALL D'UIXO 

Des de mitjans de setembre nés de A,000 

Nota de la Redacció 
En el número.d1 "AVUI" datat oal 30 de juliol anunciàvem la publicació d'un número 

especial sobre el tema -Je la caapanya propuganada per !'Assemblea ds Catalunya, *°er 
l'ús públic del català a tots nivells i a tot arreu", però, en vista de la creació • 
al si de la Permanent de TAdeC,d'una comissió que ja està treballant en la dita cas 
panya, TEquip "AVUI* pensa podar-se en contacte amb Tesmentada comissió, a fi d'e
ditar els materials que surtin de la mateixa. 

D'altra banda, a finals del mes d'octubre esperem poder oferir als nostres lec-++ 
tors un número extraordinari i monogràfic sobre dues altres nacions oprimides com la 
nostra: EUZKAOI i GALICIA, amb entrevistes, informacions, documents, etc. 

Tal i com anunciàvem en el núnero del 30 de juliol, aquest número d"*AVUIa és el 
primer d'una nova etapa de nés maduresa d'aquesta revista-Servel Informatiu CataB,* 
l'únic existent al nostre país. Es per això que hem Intentat millorar la presentació 
i el contingut, així com que cada secció fos tractada per un especialista, i amb la 
creació de corresponsalles al País Valencià, Illes Balears, Andorra i Catalunya-Nord 
-que orbxisament entraran en funcionament-, i una millor distribució. 

x x x 
L'Equip "AVUI» és un equip de professionals de la informació al servei dels Paï

sos Catalans, i amb ells de totes les forces que lluitin des de Talternativa que *• 
creguin convenient, per la democràcia i la llibertat de la nostra nació. 

Per raons evidents, el Servei informatiu Català (S.i.C.) continuarà en la clandes 
tinitat més estricta. 

Finalment, TEquip "AVUj" prega a totes les publicacions decao-àtiques, tant dels 
PaTsos Catalans com d'Espanya, Euzkadi, Galícia, etc., que en cas de reproduir algun 
text de la seva publicació, ho faci lliurement sempre 1 quan inclogui el nom, la nà 
gina i la data del número en qüestió, i , en el cas de publicacions en llengua espa-* 
nnyola, hi afegeixi "traduTí de l'original català". 

treballadors de'la fàbrica de calçats ŜU companys, els quals forsn despatxats per 
vestre Segarra", de Vall d'Uixò, estan en protestar amb la manera de dur a terme *• 
vaga en protesta per l'acomiadament d'uns* les negociacions del nou conveni. 
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* C i í 
Excepcionalment, "AVUS" es veu obligat* 

a parlar de la situació Internacional, pe
ro la gravetat dels esdevenl sents ocorre-* 
guts a Xile 1 els diversos actes de protes 
ta dels catalans li obliguen a fer-ho. 

Justament 111 <fe Seteohre, quan la dia 
da nacional catalana, es va conèixer la no 
tícla de la sublevado de l'exercit xilè * 
contra el Govern democràtic 1 legalment e-
legít de la "Unitat Popular*, presidit pel 
Or Salvador Allende. 

Una vegada més -algú ha comparat aquest 
acte ari> la fi de la "Primavera de Praga"* 
i també amb la sublevado militar del gene 
ral Franco- la força de les armes ha inten 
tat acabar asfc aquells procesos en els que 
el poble havia decidit, majoritàriament, * 
d'iniciar el casí vers la construcció d'u
na societat més justa. Però el que no es * 
pot oblidar és que és l'oligarquia -les * 
100 famílies" xilenes-, amb l'ajut d'una * 
altra oligarquia -Tansricana- la verita-* 
ble autora d'aquest cop militar. 

L'experiència de la "Unitat Popular" +• 
del President Allende -és a dir, l'intent* 
de construcció del socialisme per via par
lamentaria i democràtica-, tot i els seus 
fallos evidents en alguns aspectes, ha de 
servir d'exemple per a tots els pobles del 
són en lluita oer la seva lllbortat. 

LA. PRÒTESI* POPULAR 

Fins el sotaent de tancar aquest número* 
d'"AVUI", a Catalunya s'han dut a terme ** 
les següents accions contra el cop d'Estat 
militar del general Plnochet: 

El dijous, 13 de seteabre, una manifes
tació integrada per unes 400 persones -)&• 
ves en majoria- va arrencar a les 8 del •* 
vespre des de la cruïlla Balnes-Consell * 
de Cent. La marxa, pacífica, va baixar pel 
carrer Balmes fins arribar a la Gran Via,* 
on continua fins la Rambla de Catalunya. 

Els manifestants eren portadors de qua
tre pancartes -tres d'elles en català- 1 • 
de varies banderes xilenes que anaven pen
jant en el recorregut. Els crits eren els 
següents: "El pueblo unido jamás será ven
cido!" (eslògan de la "Unitat Popular" xi
lena), "Allende s í , dictadura no!", "Ian-+ 

J¥i EL POBLE XILÈ* 
COMUNICAT D'UNIÓ EBMOCRATICA SOBRE LA CRISI XILEHA 

Unió Democràtica de Catalunya (UDC, la DesocrScla Cristiana catalana) ha fet arri_ 
bar a l'Equip "AVUI* el següent cónunlcat sobre els esdeveniments de Xile. 

"El cop d'Estat militar a Xile, que ha trencat l'estructura constitudonal del pa 
is amb la usurpació de les fundáis de govern i amb lo dissolució del Parlaaent 1 •• 
dels Partits polítics, ha produTt un sentiment de profunda indignació en tots els •+ 
sectors democràtics del nostre poble. 

Aquest cop d'Estat trenca un procés de refermes iniciades ja fa deu ánys, que per 
la seva realització revolucionaria dins el marc d'un procés dasecratic, ha consti-* 
tuft una esperança per a molt arreu cel món. 

Unió Democràtica de Catalunya no pot passar per alt aquest t r is t fet sense fer •* 
sentir la seva veu en defensa dels principis que al llarg de la seva vida política • 
han constituït la norma de la seva actuació. Unió Democràtica declara una vagada més 
la seva adhesió a la deaocrlcla pluralista, que constitueix una de les bases del seu 
pensament. 

fio podem'estar-nos de recordar que en uns moments ben difícils de là història del 
nostre país, a l'hora dedal va de l'Alçament Militar de juliol de 1S36,'tot I que en 
aquells Boments no participava en el govern /autònom de la Generalitat/, Unió Demo-* 
eraííca va mantenir-se fidel a la legalitat republicana i democràtica volguda pel po 
ble. 

Ni el caos polític que imperava a gran part de l'Estat espanyol,ni les vexacions 
de que Unió Democràtica fou objecte per part d'elements extremistes, van pwder fer-* 
la claudicar dels seus coapcrtasents democràtics. 

La seva actuació fou, doncs, ce lleial col·laboració. Aquesta collaboració amb les 
forces de la legalitat arribà fins'als sacrificis suprems, com n'és testimoni l'afu
sellament de Carrasco i Formlguera, dirigent d'Unió Democràtica que havia estat noae 
net representant de la Generalitat davant el Govern Basc. 

En conseqüència, Unió Democràtica 
CONDEMNA d'una manera total, sense reticències, el cop ellitar que ha enderrocat* 

el govern del President Allende, 1 fa notar qué cap de les accions de govern, ni tan 
sols les que eren acusades d'inconstitucionals, poden justificar el gran acte lile-* 
gal de reduir-lo per les armes, 

LAMENTA el comportament d'algunes cte les forces deaocràtiques que, tant des del • 
Govern cos des da l'oposició, han tancat successivament les portes al diàleg aab pos 
tures endurides 1 irreductibles, que han contriburt al capdavall a l'enderrocament • 
de la saieixa deoocràcla. 

'WFESTÀ el mes total desacord afflb les declaracions d'alguns sectors dirigents * 
de la Democràcia Cristiana Xilena a favor de la Junta Militar. 

S'AOKEREIX a les múltiples repulses que arreu del són han fet polítics i partits* 
deiaocràta-cristians í d'altres afiliacions. 

S'ADHEREIX especialment a la declaració dels dirigents deaòcrata-eristlans xilens 
Toaic, Leighton 1 Fontalba, en què es condemna absolutanent l'alçainent anti-deaocrà* 
t ic , perquè la violàncla armada, quan aixafa la voluntat stanifestada en les urftes, • 
només pot conduir a la més repressiva de les dictadures. 

U.D.C., Seteabre 1973" 

quis assassins!", etc. 
En aquesta ocasió, un dels fats que cal 

destacar al màxim fa referència que Is gent 
que passava pel • 
carrer, així com 
les persones que 
sortiren als bal
cons, van aplau-* 
dir el pas dels + 
manifestants. No 
es van produir de 
tendons, doncs • 
la polida va ar
ribar 10 ffilnuts + 
després que s'aca 

bà la nanifestadó. 
x x x 

Dos dies després, el 15, a un quart * 
de nou del vespre, un coaando format per 
uns 40 joves va atacar les oficines de • 
la companyia ararlcana !TT ("intimatlo-
nal Telephone and Telegraph", acusada ja 
àrab anter!criat d'haver donat diners ner 
a Venderrocawni de la "Unitat Popular" 
del President Allende), a la Travessera* 
de Gràcia. El comande va regar iHtrte-** 
rior del local anb gasolina 1 va Vzn~*+ 
çar-hi uns quants còctels-ooTjtov, 
dutnt-se un gran incendi, el qt 
d'ésser apagat amb la Intarvenetí 
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boabers. El cenando va colocar, abans da • 
fugir, ona bandera xilena a les cotanas * 
d'entrada. Afortunadwent, no va registrar 

i sa cap ferit. 
X X X 

A Santa Colon de Graaenet va tenir +* 
lloc al ola 18 una altra aadfestació po
pular da ráculas contra al cop d'Estat d_ 
litar feixista. A las 8 dal vespre, diva? 
sos centenars da persones es van corteen-* 
trar a la Plaça del Rellotge, des d'on es 
va Iniciar ona santa. Els aanlfestacts e-
ren portadors da vàries banderes xilenes* 
1 d'una gran pancarta. Durant la aanifes-
tacló es va escalpar gran quantitat d'oc-
tavates, signades udtarieaent par diver
ses organitzacions polítiques. Al llarg • 
dels deu d ñuta que durà la aarxa, es va* 
cridar contra la Junta Militar xilena 1 * 
contra el faixi sa» franquista, 

x x x 
El dia 20, taabé a las 8 dal vespre,va 

celebrar-se una aenifestacló pel Paràlisi 
de Barcelona. Uns 400 joves, aab pencar-* 
tes 1 banderes xilenes, arrencaren davant 
l'*Apolo* continuant par la calçada fins 
la cruTlle Ronda St. Antoni/Carrer Par1a-
aent. Durant tot «1 recorregut, que durà. 
uns 10 slnuts, es va llançar mita propa
ganda condeanetoria dal cop feixista sig
nos per: "Coordinadora local de CC.00. de 
Barcelona*, "Coordinadora da Sectors da * 
CC.O0.*, "liga Coaunista Revolucionaria'', 
•C.J.R.-Proletarlo" , "Fracción Bolchevi
que Leninista*.., 

Cal destacar que en alguns d'aquests * 
fulls es parslava de la "solidaritat eni* 
tra tots els pobles opriilts*, sense fer, 
perd, cap allusíé a les nacionalitats o-
priaides de l'Estat espanyol (Euzkadl, Ga
licia, Archipiélago Canario 1 PaTsos Caía 
larra). 

x x x 
El 25 de setenbre va tenir lloc un ac

ta de solidaritat aab el poble xilé, que 
acabà aab aanifestació. A 1/4 de nou del* 
vespre, unes 350/400 personas iniciaren * 
una aarxa silenciosa des de la cruTlla da 
Balaes/Diputacléfr passant per la voravia. 
En arribar, a Gran Via, aturaren el tra-* 
fie, passaren a 1'altre cantó i continua
ren fins el núeero 591, seu del consulat* 
de XIle, on es congregaren. Allí un deis* 
presents va llegir el text del telegrana* 
que es volia lliurar al cónsul. A contí-* 
nuació 1 als crits de *Se siente, se sien 
te. Allende está presente!*, es va ocupar 
la calçada di la Gran Via. La aanifesta-* 
ció -el davant da la qual hl havla una ** 
pancarta en cátala: "Catalunya asb XIle*-
girà per Raabla Catalunya fins arribar al 
Carrer Diputació on es dissolgué sense ** 
cap incident. 

el telegrasa al cónsul xilé 

"Els sotas!gnants, ciutadans de Bares 
lona, pertanyents a diferents capes 1 e» 

"SS SIEKT£ f SS SU33SÏ5. ALLESBE ESTA FESEESTE!" 

Sota aquest títol, el Sacrstarlat da la Cantado Paraasant de l'ássoablea da Cate 
luaya va publicar, asé data dal 14 de sataabre, el ssgOeét co^adcat: 

"Aquest era el crit dais 50,000 aanifastanta da París, eoftdaansai un fet que be * 
coeaogut «áfliieewt al acstre pable: «1 cop /d'Estat/ «Ilitar contra el Govern da * 
Xile el passat'día 11 da aotanbre. 

Aixf aateix, el Secretariat as la Costada Peroamet da l'Assasblsa di Cablanya* 
denuncia i condaara eràrdeaaant l'atac, besat tas sois en la farca d litar deis safe 
tors reaccionaris, costra ai Sovefc 1 anas institucions dsoneràtlevast est*blarta*7 
aab «1 suport dsls'sectors ctrers, pspalars 1 progressistes dal país. 

Al seteix taaps, la costra presa ds posició va urgida pal clartada parailellsae* 
existent entre els fet» d» Xile i el *18 de Julia" d'aquí. 

Doncs, a ees d'ésser el aateix Vlnsirawní utilitzat (1!ex§rdt), taabé és ideo* 
tic el alrtoda pel que Intenten laposar el soy podar: el terror aiataal contri les • 
forces de la "unitat Pepolar* I, en osnaral, centre tot el qm representa Llibertat* 
! avanç progressista. 

Així cal antaodr», ea prfaer Hec, el vil assassinat del President SALVADOS AUJEI 
0E GOSSERS 1 da solts altres dirigents ds la "ttettet Papslar". " 

A ais, els beabardeígs a fetrlqoes ocupades pels seus treballador*, la velaára • 
d'edificis resistents a l'ocupació, les execudeas sense ni taa sols la faraaí!tai * 
d'un judici, fins 1 tot d'estrangers exiliats a Xile, En definitiva, l'ejsasdnat 1 
la tortura coa e toc argusení, 

Pracisaaent, les seablaaces sxistsrrts entre la situació xileaa 1 la asstr* fan en 
cara «és necessària la solidaritat 1 la aobilltzadó de'iots ale saetera del nedre* 
poble cera a la denuncia da'1'laperiallsaa nord-aaerlca, responsable directe de l'al 
xecaaent dlltar-fdxísta 1, dal eapltalisw I les seves forces polítiques l'social* 
reacdoneries d» Xile, que han portat a la situació de cop /d'Estat/ sSUtar, 

Ne hea de llettar-nes i boa d'enprar totes les foraes que ens fada participar sa 
aquesta aolioaritat. Cartes da protesta al Consolat 1 liEabdxaoa; escrits dansis'* 
imflvidseleent rcollcctlvaaent a le» fabriques, lloes da .treball, pela total lee-*»*, 
tgals 1'artistas, pels advocats 1 profesdenals en general; contatiu ad ons, sani fes-
tacions, aturs, etc. 

Es, dañes, faan avldant que aquesta l i d i e solidaria aab el pable ds Xlle va adra. 
tanent Hígada ano la metra l ld ta contra la dictadura fraaqdsta'l per le* llfbs>, 
tata polítiques, dndtcals 1 nadonals, expressades m als quatre'ponts dtaltarnati-
va deaocràtlca da la /prlaara asado/ de l'Assaablea de Catalunya. 

Oferia dMasedtat aquesta aostra os wlldarltat active (la sarta adjunta), que d 
bé Ós sfdaa, i» prou iapertanta en aquests seaenta. 

Sr Kurt saldaria. Secretari General de i'OHJ. 
Sova-York 
EE.UU. 

El sotadanent s'adraça a vast» i a 1*0,8,1!. aab la petició d'ena energies ?r :sr-
venelé en favor dal Govern da la "unitat Pepular8, legal I lenítiasasot establert a 
Xile, 1 d'una eandaana retunda par part de vaste I del Consell ds Seguretat di 1'OBJ 
del regla dictatorial 1 feixista que s'lñtanta lapasar a Xile, violant da fama fla
grant els principis ds la Carta de l'OÜJ, 

Aixf aatdx, exigia la ais enérgica protesta centra la laplicadó del Gavera 1 de 
les forces laperi alistes aordfeaorícams en al cap d'Estat d litar. 

Esperant que aquesta lletra no edgd en el bult, atantaaent es talude, 
(dgnatura)» 

tásente socials, volea far erri bar al pe**-
ble di Xile la nostra orofunda indignació* 
per la fbraa brutal coa la Junta Wlitar,* 
tralnt la Canditueié que havia jurat res
pectar, ha utilitzat la forca de les arnes 
per intentar deturar un preces histérica* 
a Xile s'anava concretant aab les reforees 
inldadaa pel Govern d'IJrttat Popular", 

Al aatdx taaps expresses la nostra so-. 
lidaritat aab el poble xilé en aquests so* 
menta de l ldta contra la I oposició d'una* 
dictadura d litar d'settl *s!xlsta, i fas 
vots parque la voluntat popular, exprassa-

da repetí daaast ea les vetadons i aarff**-
taclons de aesses al carrer, acabi 1 apesaró 
se eofrent dé la dneria raacdonlrla. 

Finalsent, dediques na record eaoclonat* 
a la persona del Pred dent Salvador Allende 
el qual, aab la seva actuació digna \ conse 
qOent fina a la f i , dona, apart d'un axon-I 
ple d'integritat política I huaaaa, un m-* 
tlu eís per esparar que la raó acabarà tri-
esfsnt sobre la Injastída, 

'Se dente, se siente. Aliando está pre
sarte!f. 

B., 25-9-73 (llegit oa tatals.)". 
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LA LLUITA ARHàM 

En la latinada é l 25 de Juliol va escla
tar una boaba a l'interior «te la Delegado 
da '^nácaios" de Placencia da las Arees* 
(Glpuzkoa/Guipúscoa). Els danys faran de* 
consideració 1 una persona resulta lleu-»» 
aent far Ida. 

Al día següent, 26, va tenir lloc m tt 
rotaig en tres suposats aeabres d'ETA-V* 1 
la guardia c iv i l , a Semika/uuarnlca, Biz-
kala^liscda. Els tres d litants aconsegd_ 
ren fugir, tot 1 que asebia que m va re-* 
a l t a r fer i t , la guardia civil af inà que* 
t» dais tres era Jesús Alteare Bazurko. par 
tanyent al Front Wlitar d'ETÀ-V». 

El 7 d'agost van explotar dues beabas * 
al barrí bilbaí da Zaaudlo. la prlaera en 
una fabrica da pa 1 la stgoaa en una esta
do del astro. No es van registrar víct l -* 
•as 1 els danys feren da poca quantia. 

L'andana, día 3, tres jovss araats da * 
pifióles van incendiar la llibreria "Car-» 
yantes1 d» Galdakano (Blzkeia). Els danys* 
ougen a ufe da 2 dllons 1 dg da pessetes. 
No es descarta la possibilitat que ss trac 
t i d'un ateaptat feixista de provocació. 

Dos dies després, el 10, ve feser incen 
diada la casa rectoral d'aquest aetelx pe-
ble, Galdakano, per un cenando na identifl_ 
cat. Cal relacionar aquest fat safa l'ante
rior i atribul r-lo als feixistes. 

El 10 d'agost es vt registrar una expío 
sió en una lanxa de la guardia civil en el 
«olí da Sanfurze, tocant a Bilbao. Aab tal 
aotiu resultaren ferits els das guàrdies * 
civils que la pilotaven. 

Al ¡fi?, següent, 11, daos boebes van es
clatar a Oonostla/St. Sebastià, en la se-* 
datat cultural basca "Klesala1. No es van 
registrar ferits i els d»»ys ascendiren a 
une.- 40,000 pessetes. És la tareera vegada 
que la dita societat sofreix ateaptats d'a 
quest tipus, que ca! atribuir als feixis-* 
tes. 

x x x 
E1 6 d'agost, Inakl Antiazuzarra Pagóla, 

soldat qus as trobava en un calabós de la* 
caserna Loica de Oonostia/St. Sebastià, en 
espare d'ésser sotnas a consell de guerra* 
sota 1'acusació da pertànyer a ETA-V* i * • 
d'haver participat en la voladura d'un *-*• 
pont, aconseguí escapar. En el tiroteig ** 
que os va produir, resulta ferit un centi-
nella pels dispars d'un auto que va race-* 
l l i r Tlflaki Antiazuzarra. 

Flnaloant, cal assentar que el 9 d'a-** 
gost un coeando da sis joves va robar cinc 
kilos d'explosius d'una cantera d'lrun. A 
afir, el ola 11 la guardia d vi l va trobar* 
abandonats o nal aaagats 20 kilos de dina-
alta 1 70 aetres da aetxa lenta, a Padarna 
les (Bizkaia). 

BOÏ*. 3«1,Ï.A.~T» A L'BflPI? *ay*i» 0 

km r*fertede a Vertíala HA SE3RT OfLlfDffl 'CU.A.», «*H««t « al asplenert 
íapartal f'Hm· datat al 15 de aalç 1973, p. 9, te* rebut la sagSed nota d'SFA-¥3 
Asaaablsa puntualitzant alojas «bla aspectes exposat*: 

Tot i 9 » el plantejaaent general da l 'art íel* a* <M&mA earracta, cal far * 
alguna* precíalo» pal que ñapada lea eadasions qae ha t i a p t 1 'E.T>. 

11) A f i a d * del 1956; 1 2*) A finals del 1S?0» c o ^ i a o d i dal 1971. 
En la prlaera, la daserlpeio dal aotiu tfasuesta «edsele es carrada, laa rasas* 

forewntal» faran que el grap expslsd (coneguts aab al nos da I I M s " o llgatoado-
nisiasl prataalan; 
- liquidar al prablaaa sed anal} 
- Abandonar la lluita arad»; 
- Seguir asa política refera! ata quant la lluita obrar* (tat i qw ais tard va* te-* 

nlr al raspéete urna actituds asa •ravoladeriWaa). 
Áouest grap afncrltarf aa va autodanoiaaar íTA-3err! / tUMnara)/ , fias qa* vara* 

'l'any 1988 vas deixar d'usar aquestas siglas per a prendre »! tom de •Kcssdstak* ** 
(de caira oadoaallsta eepasyel). Flaalaecit, el gaoar del 1972, van prendre el osa * 
de »fkw!d*ní# Coauaista da España*. 

La segam asdaaió va te*lr líos • finals di 1$S*» 1970 aa* la reacio da la *Vi" 
AstosÉlss* o.as»afè1oa funtaaan, 1 aa va conauslr a eoaancaaants del 1971 desares da 
eresr una gras confudé al s! de l'orgadtzadó, la gran sajcrls deis d 11tanta da * 
la <ajal deecdMlxIan el que estava passant, 

Aab posterioritat,, aquest grup *Vis Aaaaabl*a% gao encara avd continua asad ** 
lea siglas E.T.A,, va sofrir una altra escissió: 
- TrosHtta* o *e*f as-i tari «• que ja na signan coa fTA-VÍ**,, els qaals csasebdxea * 

te sava erçadtzadó coa vea plataforma que cal integrar, pesterlanwnt, es m par 
t l t treaklcb a nivell «HEstet eaparyslí ' , 

- Ra trosHstas a sainoritar1s*t da caira wdsta, ala apata escara signe* aal l a a * 
sigles ETA i «ansa ujaa.pector* daffalda quant qds aertft aapasyn! caldria teta*»*. 
grar-aa, j 
Allb que el te de ce*'asiré aabdues esdamons da! grup •ETA-Yt** m, a l lguaU 

que sn l'ssdaslé da 1986, l-'aba*d5 da la l i d i a araada, la l lqddadi dal ^ l a a a » 
naclonal, ate. 

El peraííaüsae ! la si ai litad entre aabdu» aadasieaa, )mï sab una infamado* 
fragmentaria han pogut conduir a la cenfudé dai grup ssdmfit el 1966 aab el grup * 
ETA-VI».1 

LA EEPISSSIO 

El Jutjat allitar da BUe» va donar a 
cone'xer, si 10 d'agost, ama raaddíbria* 
contra Naria 9akr5stae Santaa, da 17 anys, 
acusada d'haver callakrat aab ETA-V» * v * 
un ateaptat eadra u* polida (veure al ** 
reapecta WM* dal 5 da Jany).' 

Ea raladTaab l'afer Huarte, al 1? d'a 
quell aas va ingressar a la preaS &Ir«fta7 
Paapiena l'adaacst Joaeba-Aadod urMola * 
Hatxinandiaraüe, asuaat d'tever ianat can* 
suIba proftasTsflal a dos sensata dal pro-* 
cés Huerta que, poderioraant, ell va oW 
fsnorc. Davant lea protestes del Callad * 
¿'Advócate, el Sr Urblola fon peaat ea 1U 
bartat el 6 da seteabre. 

Durant els Mm 29, 30 I 3t d'agost 1»* 
ron detinguts doc joves acusats d'ésser • 
act iv ista*#!»-¥»: A. firaria Arragi {*%t 
pl"), Joaabe tazeta ("Antxa**), Jasaba ifcC 
retablzkala (»2ata), Karloa Balfearda (»Jo-" 
pin*}, 1 Jétate Uzaursukla fTxantxate*). 

El 13 da svtaabr* 
El 13 da sstegbre foren detinguts 3 jo^ 

vas acusats de repartir prapaganéi contra* 

LA dBÜDIA f f l f l ASSASSINA « ClUIHAt 

A d t j a d t da! 7 de aetasbre a r t e * 
aa «a raaultr farlt da aort pala á s - * 
pars da la guardia d r i l , aa aa aturar* 
el a*a auta'al control d'Arrioarriaga,* 
vora Bilbao. 

Aquest cria rafleeta elaraaant l'aa-
biant recreada que es respira a Euzka* 
a l , 1 k feraa «ea tracta la g**t l 'e-* 
xàrdt espanyol 1 laa forca* de recrea* 
sió que scupan la sació garseaa. Oas * • 
d'aemcta* pames pretastaa etaVdtiaaant 
per aguad mu assaadnai da la dldad* 
re. 

el "fVodí.l . Són acusats às parta-** 

nyar al FC («enteél 1 a E7A-VI». O fet • 
es va praddr a Partugalete (Blzfeala). Pee 
terloraant en feren detiguia tras ais. 

O 21 da eetoobre la calida va lafer-* 
aar qoa haden aatat datlaguts a 3l%*e S 
javas sesada da partteyar a! fCF. ( t ) , 

X X X 

Un total da «o* paraanas ncniaé< a* a* 
partínyar a Í 1 M * ha* estd caadaanfié>a * 
m dat Judicis dal Í0P a Madrid, • I 
que isdllaa adra 1 i 5 ar.ys. 



4 «a 
* 

*• 

En aquest niñero ens plau presentar una de le» poques obres d»4:aán i* **« de "u cadon* oprlnldes da TEuropa Occidental, acostumats coa este» 
a sentir parlar en certs ariblents dal probles» de 1» ralrlndlcacüs «•ele*»' »*rf» tt* 

«i 'rscta de països del Tercer M6n, Asé "La lfa?1onl Prolblto",* 

un volum de més * 600 planes publicat per Edicions ValeccM, de n«r.Ki>, ruatt m 
-ja* perfectanant deswstraà l'existència, en ple Segle XXe, 

de nacions explotades 1 Barglnades, de "colònies Interior»*, *1 «ágela 1* t«r«1f,o1»d;¡ di l'autor, I COR a botó da tostra da l'actualitat d'aquest pro 
;Llena, Sergio Salvi ens pmenta 10 exenplss: ALBA (Escocí»}, MM 

fe* 
tap), Phtt SaÜ»»), BJZKADI (Pafs Bate), FRISE (FrlM), FRYSUH (Frfs1a)7 

¡OTOW (Cornualles), SAMHGNA (Sardenya), CCC1TÍKU I «ls Wtos Ü»t»l»«: 1 c** tu *s tractat lapllaaent: el territori, la poblado, la llengua, la 
literatura, la historia, l'econoala 1 l'actual ll·lta política d ,tll|!«rvN'-t, t»t alió «oüpanyít de noobrosos sapes 1 grlflcs. 

Evldentsnent, Con dslxa entendre l'autor, aquett no *s wvprablea» d* rs'v^dlaestoia rooMlques o utòpiques: també" a TEuropa Occidental d'ençà •* 
tels Gitin* anys, els «vinents d'saanclpéclS nsclenal bm conegut u» oVtoacd Insospitat, Es reivindica pura 1 slmpleaent el dret Inalienable de to 
tes les nacions a crear un Estat propi, o, el que és el tata!*, el *»t U»QnH«iNcTe rué tenen tots el» nobles a autogovernar-»e per s! aatdxos, 1 

'a decidir lliurement 1 danocrltlcawent el eamf a seguir vari H cowtr n  ,( l'ona societat novs 1 més justa. 
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