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MES ACCIONS OBRERES 

BALANÇ D'UN ANY 

Diverses vegades hee fet referència al 
eetaanarl "LUCHAS OBRERAS", "boletín infor 
nativo de Colisiones Obreras de Catalunya", 
tet reproduint o extractant lnfornacions • 
seves. 

En aquesta ocasió ens referires a l'ar 
tlcle "LAS ACCIONES OBRERAS EN 1973 EN ES
PAÑA', aparegut en el N« 27, del 9 de juny 
7A, p. 20. 

Prenent coa a base les dades oficials,* 
el coalte de redacció ha establert un aapa 
de conflictes obrers a l'Estat espanyol. * 
(El coaita radacclonal ens avisa sobre el 
fet que aquestes dades oficials són seapre 
Inferiors a las dades reals.) 

ESTAT ESPANYOL. ANY 1973; 
- 811 aturs; 
- H1.0W treballadors afectats; 
-11.120.251 hores de treball perdudes. 

Quant al aapa de las accions obreres, * 
per "províncies*, van en prisar lloc: 
-Barcelona, aab 239 vagues; 
-Guipúscoa, aab 178; 
-Biscaia, aab 85; 
-Astúries, aab 54; 
-Nabarra, aab 51; 
-Sevilla, aab 29; 
-ftacrid, aab 20. 

Per raes, el ais "aogut" fou el del ne
ta! 1, seguit pel de la construcció. En to
ta l , totes aquestes accions obrares nan su 
posat una producció no realitzada valorada 
en 3.200 allions de pessetes. 

VAGAD'ELSA 

D'entre les aoltes accions obreres du-* 
tes a terne darraraaent, destaca la vaga * 
d'»ELSA", de Cornellà del Llobregat, eapre 
sa dedicada a la fabricació d'objectes de* 
cristall, aab una plantilla d'uns 900 tre
balladors. 

La Delegació del Treball havia fallat * 
favorableaent als treballadors, els quals* 
havien protestat Ja que l'eapresa els obll 
gava a treballar 3 dluaenges al aes. Tot 1 
això, la direcció no va fer-ne cas. 

El 21 de aalg, els tres torns es decla
ren en vaga. Al dia següent persisteixen * 
en aquesta actitud, essent desallotjats •• 
de la factoria per la policia. Al aatelx • 
teaps, la direcció els coaunlca la suspen
sió de feina 1 sou fins el dia 27. 

Aquest dia, en entrar a treballar se • • 
sap que 8 càrrecs sindicals han estat ex
pediéntate. Els obrers noaés treballen dos 
hores. Mentre, han afegit noves reivindica 

dons: 
650 ptes de salari afrdn 
IRTP a carree de 1'eapre 
sa 

suspensió de totes les * 
sancions. 

D'altra banda, grups* 
d'obrers d'ELSA recorren 
la zona Industrial deaa-
nant solidaritat: al dia 
següent -29 aalg-, als * 
de 26 fabriques reallt-* 
zen aturs solidaris. 

El dia 30, la situa-* 
ció no ha canviat. Es +• 
calcula en uns 8.000 els 
vaguistes del Baix Llo~* 
bregat. Igualaent, se ce 
lebren assenblees expli
catives a diversos bar** 
ris de Cornellà. 

Parallelaaent, tenen* 
lloc als locals de la C. 
N.S. de Cornellà dlver-* 
ses aseeablees aasslves* 
de treballadors per dis
cutir el caní 1 la coordinació a seguir. 

La solidaritat econoalca taabl està en 
aarxa: a "SIEMENS" els obrers donen als * 
seus caapanys d'ELSA el producte de les * 
seves hores extres: en un dia, doncs, es 
recullen ais de 200.000 ptes. Així aatelx, 
es distribueixen "vales" per a la Coopera 
tiva de Consua. 

Aquesta situació s'allarga durant tota 
la seteana. Mentre, l'eapresa Intenta sa
ni obrar, perb sense íx l t . El dia 5 la di
recció ofereix la readaissló de tots, ex
cepció feta de Novales, representant sin
dical. La resposta obrera és únanlas: »o 
tots o ningú!". Hís endavant s'oferlrà a 
reuní r-se aab els del Jurat, pero sense • 
1'assistència de Novales. Novaaent, la so 
lldarltat s'iaposa, 1 l'eapresa ha d'acce 
dir. Tot 1 això no s'arriba a un acord, • 
ja que la direcció es nega a readnltir a 
Novales i a Martínez. 

La vaga continua, així coa la solidari 
tat de tot tipus: vagues a les fàbriques* 
de la coaarca, recaptació de diners, pre
ses de posició favorables, etc. 

Al llarg deis aesos de aaig i de juay hl 
ha hagut accions obreres a noebroses fàbri
ques de Catalunya, 

Noas 1 ais noas s'afegeixen a la llarga* 
llista d'eapreses en vaga: 
"Solvay", "Autoaccesorlos Harry Walker", la 
"SEAT", "Standard", "MACOSA», "Rosselson",* 
"Motor Ibérica", "Hispano Olivetti", "Ser
ra", "atona", "Rottler", "Catax", "FECSA", 
"CECSA", "Pirelli", "Union de Explosivos de 
Río Tinto", "Trlceaalla", etc., etc. 

D'entre les reivindicacions presents en 
totes les platafenees reivindicatives desta 
quen seapre: 
- Dret d'asseablea 1 garantía per ais car-* 

recs sindicals; 
- Dret de vaga i d'assocació; 
- Readmissió de tots els despatxats 1 dero

gació de totes les sancions. 

• 
M f J f B f i r l , £ • ' % / i l ï " * • L'Equip "AVUI", davant una certa "obertu 

w * * ra" inforaatlva a diversos nivells, es re
planteja la seva tasca d'Inforaar, a f i 1 

efecte d'adequar-la a les necessitats del aoaent. 
* Aab aquest núaero, l'especial sobre "PER L'US OFICIAL DEL CATALÀ" 1 el proper • 

prisar núaero de la collecdó "HOMES DELS PAÏSOS CATAUNS" (l« part), que sortirà el 
aes de juliol, dóna per acabada la seva tasca Inforaatlva fins el aes de seteabre. 

• L'Equip "AVUI" reitera la seva condició de Servei Inforaatlu Català, al servei* 
de totes aquelles forces que lluiten per la deaocràcia i la llibertat de Catalunya. 
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TERRASSA: Un 
comisari feixista 

El dia 11 de aalg, el Govern Civil de * 
Barcelona donava a conèixer una nota del • 
Ministeri de la Governació de Madrid, se
gons la qual "suspenien en 1'exercici de • 
les seves funcions als regidors de l'Ajun-
taaent de Terrassa Antoni Cunlll 1 Solí 1 
Josep Ruiz i Sans," per causa dels que es 
considera "aotlus greus d'ordre públic". 

Fins aquí el breu coaunicat, que cal ++ 
coapletar aab algunes dades que donen el • 
significat adequat d'aquesta repressió a * 
dos regidors del "tercio faalllar" que fo
ren elegits per ais de 80.000 vots reco-»* 
l l i t s princlpalaent als barris perifèrics* 
d'aquesta ciutat. 

El 8 de aalg el regidor Josep Ruiz fou* 
detingut sota l'acusació d'haver rebut a * 
TA juntament una coaissló de veTns que 11 
lliuraren on plec de signatures protestant 
par la Selectivitat. Anterioraent, el l 1 * 
Antoni Cunlll havien rebot coaisslons see-
blants que feien referència a probleaes *• 
candents, tais coa el de la pena de aort,* 
les contribucions especials, els trans-*** 
ports i el probleaa escolar. 

Ángel García, el coaiss^rl da policía * 
de Terrassa, ha volgut acabar aab aquestes 
accions 1 ha denunciat els dos regidors. 

Taebl aquell aatelx dia aquest individu 
intenté prohibir una conferencia sobre el 
probleaa de la selectivitat que havia de 
donar el conegut pedagog Josep Pallach a 
la Delegació d'Oaniua Cultural de la ciu
tat. Finalaent pogué fer-se pero aab poli_ 
eia al costat del conferenciant 1 aaena-* 
cant aab tancar 1'entitat. 

L'Ángel García vol iaposar un clisa de 
terror a la ciutat, «entre 1'alcalde Jo
sep Donadeu fa la trista figura de subal
tern d'aquest policia rebutjat unàniaa-** 
aent pel poble. 

L'Angel García pot fer tres coses: do-
aanar el trasllat, canviar de aètodes i * 
tocar de peus a terra o,per últia, conti
nuar atropellant a la gent coa fins ara,* 
exposant-se a que qualsevol dia 11 facin* 
un cap nou. /(Corresponsal)/. 

Manresa: sense noves 
indústries 

Tot aïrant Manresa ós fàcil adonar-nos 
que de «oïts anys ençà no s'hi ha Instal-
lat cap Indústria d'un cert relleu. Molts 
varea pensar que aab el Polígon Irtsdus-** 
trial de Bufalvent, aquesta situació po~* 
dia canviar, ja que vindrien indústries « 
tot fugint de la saturació d> Tarea da * 

1 leída repressió contraéis 
presos polítics 

Aab data aalg 1974, "Front Nacional de Catalunya" distribuïa, sense signar, ona * 
octaveta titulada "LA SITUACIÓ DESESPERADA DELS PRESOS POLÍTICS DE LLEIDA", en la •* 
qual es parla d'un teaa tractat per "AVUI1 en el seu núaero del 10 de aalg passat: 

" ( . . . ) Dintre les presons, els allltants estan indefensos de les agressions 1 las 
provocacions que constantaent els laposan les direccions dels centre penitenciaris.* 
A ais d'estar condeanats a penes aonstruoses d'anys 1 anys, taapoc no s'escapen de • 
la persecució 1 vexació de què ja fa trenta-clnc anys la dictadura fa abjecte a tot* 
el poble de Catalunya. 

Es fa necessari 1 urgent denunciar la situació desesperada en què as troben els 
presos polítics de la presó de Lleida. La repressió contra aquests coapanys ós contl_ 
nuada 1 brutal: a la presó de Lleida hi ha sanca de tat, el aenjar hi ós insifueient, 
no s'hi autoritza l'entrada de diaris 1 revistes, quasi no s'hi pot estudiar, ne hi 
ha serveis aèdics 1, en general, el tracte ós de persecució 1 d'huaillacii constants. 

La situació s'ha agreujat últlaaaent, quan un dels presos polítics s'ha posat • 
tan aalalt que l'han hagut de traslladar a l'hospital. Els seus coapanys ne han re-* 
but cap explicació sobre la seva «alaitia i , quan han intentat enviar un telegraaa a 
l'advocat del aalalt, el feixista del director de la presó RICARDO ZAPATERO SAGRADO, 
els ho ha prohibít.alleoant que el l ja ho havia fet . 

L'únic aotiu de la negativa del director era la per que tó que se sàpiguen els 
aotlus veritables de la aalaltia. 

El dia 13 d'abril un nou fet se suaa a la llarga llista d'arbitrarietats que ** 
s'han succsTt a la presó da Lleida. Quan un dels presos as disposava a coaunfcar-se* 
aab els seus faalliars, el funcionari del cos de presons JERÓNIMO BLANCO sa'ls va a-
dreçar cridant de sala aanera 1 els va dir: "¡Hablen en castellano! lEstaaos en Espa 
na, y en España es obligatorio hablar en español!". 

A causa d'aquesta provocació es va Iniciar una discussió en la qual el funciona 
r l , a ais de prohibir de continuar la coaunlcacló, va aaanaçar el ceapany pres de • * 
Dortar-lo a una cella de càstig. Tot aixè pel sol fet de voler parlar en català! 

Mis tard, el feixista ferotge 1 odiós del subdirector RICARDO BARBERO, aprovava 
1 ratificava els criteris del funcionar!. 

Cal que tothoa conegui les fcrees d'opressió del felxisas centra el nostre po
ble! Tothoa ha de lluitar per Tacabaaant de la dictadura criainal, enealga del po
ble de Catalunya. 

Lluites en defensa dels presos polítics de Lleida! Prou arbitrarietats! Aanlo-* 
t ia! Lluitea contra l'opressió 1 la repressió que el felxisas exerceix sobre Catalu 
nyal 

Barcelona. P rò passen els anys i no es fa 
res. 

L'opinió generalitzada de la gent que • 
pensa, però que no t i aitjans per exprés-* 
sar-ho, fa referència al paper que hi juga 
en tot aixè la "Casarà de Coaercio". 

No en va la Caabra estil presidida per En 
Sallès, propietari aajoritarl (que sapl-** 
guea) da "Metalúrgica Textil" 1 de la "SAP 
i , durant solt de teaps, ho va ser el Sr « 
Gallifa, propietari de vàries fabriques de 
tèxtils, el qui hi va Influir notableaent. 

No is descabellat pensar que a la "Cáaa 
ra de Coaercio", coa a unió dels grans pro 
pietarls-eapresarls de Manresa, no l i Inte 
rossa gens l'augaent del noabre d'indús-»* 
tries, ja que es veuria obligats a pagar * 
uns sous ais elevats i potser a soportar * 
unes condicions de treball ais confiíctl-* 
ves. Així, aentre es posin d'acord "Pira-* 
l l i » , "Leaaarz", •Metalúrgica», "Maquina

ria",- "Bertrand 1 Serra" 1 "Gallifa 1 C.«, 
a Manresa no hi passa ras 1 el Polígon in
dustrial triga teaps i ais teaps. 

Sovint s'ha adduït la qüestió de les co 
aunlcaclons coa a culpable d'aquest retard 
aaterial, perè en el cas d'Artés -que ja * 
està enllestit- les ceaunlcaclons són ença 
ra pitjors. 

Perè hi ha ais coses: lentitud adminis
trativa en l'aprovació del dit Polígon, ** 
preus elevats dtls terrenys 1 sobre tot la 
gent de pas que no t i ganes qus s'aapliT * 
la base Industrial de la ciutat 1 qas, aab 
els seus diners 1 els seus advocats, van * 
retardant les coses. Fins quan? /(Cerres•» 
pon sal)/ 

* A VIC HA ESTAT ANULLADA L'ELECCIO D'UN 
REGIDOR PEL "TERCIO SINDICAL» PER NO HA
VER PAGAT, QUAN TENIA 16 ANYS. UNA MULTA 
PER HAVER ESBORRAT LA H DE VICH... 
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introducció 

Oet que el passat 29 de «arç, el Ple de 
la Cealssló d'Urbanlsss aprova la revisió * 
del Pla Cosarcal de 1953, l'enrenou que • • 
s'ha desfereat en aquest punt neuràlgic que 
és Barcelona 1 les localitats ais pròxises, 
is feral dable. 

SogtraMnt, estes davant d'un dels te
ses que asb sis clarstat dibuixa quina is * 
la situació actual de Catalunya en el con
text de l'Estat espanyol 1 quines actituds» 
ssnlfestsn els diversos corrents d'opinió • 
catalana. 

Així, doncs, sis enllà del propi Interès 
que la planificad i d'aquesta congestionada 
zona presenta, taebé hi ha la possibilitat* 
de conèixer qui fs qui en la política cata
lana, a partir de les posicions qus defensa 
1 sis argusents que utilitza. 

1. el context 

HI ha una certa tendència a la crítica 1 
al debat d'aquells eneslcs als quals veles • 
le cara, per quant els terris aprop, oblidant 
solt sovint qus n'és realsent el cervell Ins 
ptrador. En altres paraules, la pressa 1 l'o 
pi nio publiques catalanes, en general, sanl-
festen una inclinació a la crítica d'aquells 
sectors "catalans* sis lligats a l'Adal ni s-» 
tracli espanyola, 1 fins 1 tot representants 
d'ella a Catalunya. Es un fet positiu, paro* 
asb freqüència es deixa de banda l'atac al * 
qus constitueix l'arrel del sostre probloaa, 
is a dir: la situació d'explotació 1 d'inde-
fensió sn qus ens tenen sotsssos els governs 
defedrid. 

Exssples d'aquesta crítica incospleta per 
part nostra no en falten desgraciadaeent. Fa 
uns esses, l'audaç revista •CAU" (del Colle-
gi d'Aparelladors de Catalunya-Balears) ded]_ 
cè tm dels seus núseros (set/oct 73) a l'èpo 
ca Psrcioles (1957-1963), asb una anàlisi fe 
ta de forta solt pedagògica, pero sense que* 
hi figurés cap dels sfiltiples representants* 
de l'Adsinistracló ds Madrid. Davant d'això, 
algú podria creure que ja ses Independents! 

Els satslxos delictes dels quals acuses a 
Porcloles, Sasaranch, Bueno Hencke, Vall Bra 
guiat, Gallardo o Figueras, que algun dia ** 
*han de portar-los davant els tribunals de * 
justícia, acusats d'haver-se apropiat el pa-
trlsonl collectiu dels barcelonins..., taebé 
cosprensn a tots els sinistres de la Governa 
ció que durant aquesta època han santlngut * 

" V * t % 1 

Catalunya en una situació de pafs propici 
a qualsevoj estafa o jec brut. 

Pero, quins són els culpables del sarc 
polític en el qual ens soves? La resposta 
is clara: els successius governs de la ** 
Dictadura franquista, els quals sns han * 
privat de les nostres Institucions, orga-
nlsses 1 possiblitats legals d'aturar l'e 
nada de gangsterisme Issobillarl que ha * 
caracteritzat aquests 35 anys de por 1 de 
podrí dura. 

Ara és possible la crítica als seus re 
present ants sargí nal s: ens deixen que ens 
esbraves asb els Porcloles, perquè ens en 
trstlngues, perè qui pot fer el satelx 1 
de foras sistesàtica asb tots els elnis-* 
tres que durant aquesta època han patrocj_ 
nat la corrupció? 

La nostra crítica 1 el nostre desanar* 
no pot aturar-se en aquests Porcloles, ** 
eal que penetri fins el fons de l'actual* 
situació i descobreixi asb noss i senyals 
qui són els qui des dl lluny ens colonit
zen, is a dir: aquells que ens expolien... 
Naturalsent, tot això sense oblidar a a-* 
quells catalans que sense escrúpols han * 
aprofitat la fantàstica situació d'inde-* 
tensió política en què es troba el poble* 
català, aaordassat per la dictadura. 

Catalunya ha produït en aquesta època* 
uns gàngsters de nivell Internacional, pe 
rè no oblides sai a la gent que ha perses, 
estlsulant 1 participant en aquestes ope
racions fraudulentes fetes asb el patri so 
ni collectiu: els governs de la Dictadura 
d'En Franco. 

2.1 es reaccions 
En general, l'opinió pública s'Inclina* 

a favor d'una ordenació que digui prou a * 
la carrera desenfrenada d'especulacions. * 
L'hose OB! carrer està ben disposat davant 
un Intent cos aquest de planificar el cr*1_ 
xesent. 

Naturalsent, el Pla Solans que Inspira* 
aquesta versió del Pla Conarcal, està ela
borat i presentat asb escasses possiblli-* 
tats de control desocràtlc. La situació • * 
continua essent típica d'una dictadura. De 
farsa que no es tracta d'un Pla en el qual 
hi hagi Intervingut el poble, perè Topi-* 
ni ó popular detecta que is favorable als * 
interessos collectlus, salgrat la dictadu
ra. 

Només cal preguntar-se: qui està en con 
tra del Pla Coaarcal? Ho estan i de forsal 
rabiosament cosbatent T i aportant grup ban 
cari del Banc de Hadrid (Jause Castell 1 7 
J.A. Sasaranch), relacionats asb Vlllaver-
de -el gendre del dictador»; ho estan per
sonatges tèrbols cos és En "Paco* Gèdla i 
insobi 11 àries relacionades asb ells. 

Tasbí estan en contra sectors típica-** 
sent conservadors cos 1'"Associació de Pro_ 
pletaris del Sèl de la Província de Barce
lona", que fa la clàssica defensa del pas 
1 que ha aconseguit la collaborad ó de les 
Germandats de Pagesos i Rasaders, emtitatt 
oficials dels Sindicatos Verticales 1 , per 
Sitie, taso! ho estan nombrosos especula-* 
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dors tenys caracteritzats, que veuen deses 
peradaaent coa una època d'or s'està aca-+ 
bant. 

Les crítiques al Pla Caearcal taabé sor 
geixen dels barris i expressen opinions po 
pulars, pero se centren en iapugnacions •* 
pardals, eai a la totalitat. Sens dubte,* 
aquest debat públic del Pla is una excel·
lent ocasió per a descobrir el grau de pe
netració 1 el sentit de futur que transpua 
l'opinió pública catalana. Aquest no ós el 
Pla que haguéssie fet si ens peguóssia go-
varner i sobretot ne ós aquesta la forn * 
de fer-l'ho que haguéssie utilitzat, pero* 
això no ós obstacle perquè hi destries els 
aspectes positius que coaporta. 

Dlr-no al Pla Ceearcal ós dir sí a que 
continuí l'especulació segons s'ha produït 
en localitats coa Sta Coleaa de Gratenet,* 
aab el caos 1 la degradació aaxiaa, gràcies 
a les eabtrtxacades d'aquests titelles de * 
la dictadura. 

3.elementsde judici 

^ ^ Catalunya esta indefensa per a ordenar 
^ l * 1 preveure el seu futur. Recordea que* 

En Triat Fargas afine) a "introducció a • • 
Taconéala de Catalunya»: «CAP DE LES VA
RIABLES DECISIVES NO DEPÈN DE NOSALTRES. I 
A1X0 ES EL QUE HA DE PREOCUPAR". 

•
Els sectors conservadors s'oposen al • 
Pla perquè destorba la seva borratxera 

de guanys. No en tenen prou, són Insacia-* 
bles. Diuen: això ós soclalisae! Rodee as
segurar-los que no, socialitzar seria per* 
a lee seves butxaques aolt pitjor. 

•
La burgesia aós espanyolista està que* 
bufa: Saaaranch corre per Hadrld inten 

tant que grans Inversions seves, coa són • 
la projectada ciutat de vacances a la plat 
ja del Prat del Llobregat o bé la continua 
ció de la ciutat Herí dl ana, tornin a ésser 
edificables. 

•
Aquesta gent esgriaeix l'atur dels tre 
balladors de la construcció coa un pro 

bloaa que es produirà 1 que els preocupa.. 
Ells, que han edificat les seves fortunes* 
a l'eapar de totes les injustícies, cal ** 
dtseaaascarar-los! 

•
La gent, els ciutadans, han d'aprofun
dir qui vol dir el Pla Coaarcal objec-

«e de tanta discussió. Cal optar aab vi»* 
si ó de conjunt, superant els criteris es
quifits, que noaós ens serveixen per a •* 
proaoire una acció quan ens falta un seeè 
for a la cantonada. 

•
Aquest teaa ós una oportunitat per a 
treure'ns del daaunt el fatalista que 

*el franquista ha intentat inocular-nos.* 
Cal analitzar, coaparar, estudiar, optar. 

•
Cal llegir el llibre "Barcelona, a • • 
donde vas», de F. Hartí 1 E. Moreno • 

(D'Edicions Dirosa, Barcelona 1974), que 
Inclou una sèrie de tat er i als informatius 
Interessants. Sense oblidar, pero, que Ho 
reno és un hoae que lluità en contra de * 
Rodríguez Ocanya en les passades "elec-** 
cions* tunicipals. Per tant, prendre* no
ta de les dades, pero desconflarea deis** 

duttoo 

mm® 

coaentari s. 

•
Hea d'exigir que aquest Pla Coaarcal • 
s'insereixi en el tare d'una planifica

ció de tot Catalunya, altraaent és Insufl-* 
cient. 

o 0 o 
Coa passa aab els grans tetas, aquest ** 

presenta tolts aspectes discutibles, pero * 
per daaunt dt tot és una alternativa d'ara* 
i per ara, a la corrupció. 

(Article d'un corresponsal-colláborador de 
l'Equip "AVUI".) 

demaneu la 
2a.edició de: 

EL POBLE DE 
CATALUNYA 1 
LA REPÚBLICA 
ESPANYOLA 
DAVANT 
L'ESTATUT 

* 
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coacció policial a 
Sta Coloma  

Per al 10 da aaig hi havia programada * 
una "Assemblea da reftexió cristiana an-*> 
torn a la pana da •ert", a l'església de • 
St Andrea de Paloaar, a Sta Coloaa. 

En havar-se produït greus Incidents, Mn 
Caaps, ecònem de la parròquia, va adreçar* 
al Cardenal-Arquebisbe, Mnsr Jubany, un da 
tallat Inforae de tot al que havia passat. 
Resumint, aquests foren als fets: 

Poc abans de començar l'acte, uns 200 • 
policías van rodejar l'edifici, prohibint» 
l'entrada a tothoa, fins i tat a un altra* 
capaila 1 a diversas personas que anaven • 
al despatx parroquial. A les 9, quan s 'o 
bri ren les portes, uns Inspectors es van • 
situar a l'entradi (fiant que allò ara un • 
acta 11legal, que l'autoritat governativa* 
l'havia prohibit 1 que el Bisbe auxiliar * 
¡a ho sabia. Tot 1 això no van poder pro-* 
sentar cap ordre en aquest sentit. (Hossèn 
Caaps va trucar al Bisbe auxiliar però no* 
el va trobar; igualaant va ser impossible* 
de conseguir que s'hl persones un notari.) 

Aleshores, l'ecònoa es va adreçar a la 
gent, convidant-los a entrar 1 afegint que 
tot allò era una arbitrarietat de la poli
cia. Immediatament uns cinc inspectors as 
van dedicar a Interrogar als qui volien en 
trar: noa, cognoas, carnet, on treballava, 
etc. Malgrat això, unes 300 persones acon
seguiren entrar al llarg d'una hora. Però* 
coa que encara n'hi havia aoltas esperant, 
1 la tensió regnant entre la gent 1 la po
licía no alnvava, Mn Caaps va decidir de * 
suspendre l'acte, a}ornant-lo per a un al
tra día. 

La policia va detenir un noi que porta-
va una llista de la gent agafada recent-** 
ment (Veure "AVUI" del 10 de aaig), llista 
confeccionada a base de les notes de pres
sa. Assabentats que havia estat aconduTt a 
"Jefatura1, Mn Caaps i un altre capellà hi 
van anar aconseguint, després de solt In-* 
sistir, que fossin rebuts. Aleshores se% 
va permetre de fer una declaració veluntà-
1 espontània a favor del detingut, cosa ** 
que va ser aprofitada par a interrogar-los. 
Mn Caaos as va negar a fer-ho dient que no 
"podía recabar consejo ^oviamente del Ar
zobispo, así coao autorización del aisao". 
Tot 1 això, aquesta acció el va penetra** 
de conèixer 1'informe policial dels fets.* 
En al mateix hi havia detalls falsos sobre 
el comportament de la gent: en tot moment* 
as parlva d'un comportament violent I des
pectiu vers la policia i de poc respecte * 
dins l'església (crits, gent fumant, etc.). 

Mn Camps demana a Mnsr Jubany la publi
cació d'una nota aclaridora. 

•DRETS HUMANS i CONCORDAT * * 
Sota aquest t í to l , el "Grup Cristià da Promoció 1 Defensa dala Drets Humans" de la 

ciutat de, Barcelona publicà el segment escrit: 
"El QCPOOH, sensible a tat allò que pot lessloaar als drets da les personas e da 

les assoc1acions**1"convençut que el fet concordateri al nostra pafs pot contradir al_ 
guns d'aquests drets humans qua corresponen a tota als ciutadans, val manifestar da
vant l'opinió pfl>1lca el seu pensament sobre la qüestió. Na pretén, doncs, reivlnd!-* 
car cap situació espacial par als cristians, car està convençut que aquests na ham da 
demanar mia drets que els que són propis de qualsevol ciutadà, sigui cristià o no ho 
sigui. 

1 . El Concordat afecta la societat civil amb raons d'església 1 afecta TEsglé-* 
sia amb raons d'Estat. 

Consideres que queda aanystlngut al drets dels ciutadans a tenir una societat 
civil pluralista 1 sense discriminacions Institucionalitzades, 1 a trobar la Imatge * 
d'una Església totalment fidel al seu projecta evangèlic. 

2. El Concordat té repercussions sabre la convivència, tan evica coa aciesia^ 
amb tot, la ssva elaboració segueix un procediment autoritari, sansa el funcionament* 
dels mecanismes que intervenen per a generar les lleis. 

Considerem que l'estipulació del Concordat na raspada al dret dais ciutadans 
a participar, per,sitja de les Institucions pertinents, en la creació de les morsas * 
legals qua han de regular la seva convivenal a. 

3. El Concordat recolza sobra un pacte qua situa l'Església coa ana patencia» 
entra las altres potencias, 1 la torna poderosa 1 la fa defensora més aviat dels seus 
interessos institucionals que dels drets da les persones. 

Censi darem que queda estafat el dret de tot hom» a veure moa Església no i den 
tificada amb cap podar d'aquest món. 

K. Les relacions concordatorias fan possible que l'Estat apuntali les seves * 
decisions en raons religioses, 1 qua l'Església recorri al podar temporal da cara a * 
aconseguir els seus objectius. 

Considerem que queda menystingut el dret dels ciutadana a no sofrir coacciona 
de cap tipus en qüestions que són ds lliure apeló. 

5. El Concordat engendra situacions de privilagi per a l'Església 1 par als • 
seus membres, sobretot per als més destacats. 

Consideri» que queda lasslonat al dret elemental qua tenen tots els hoaas * * 
ser Iguals davant la l l e i . 

6. El Concordat preveu unes aportacions econòmiques, directes 1 indirectes, a 
l'Església, qua provenen ds tots els membres de la societat c iv i l . 

Considerem que no es veu respectat el dret del ciutadà a decidir la seva co
laborado econòmica a les causas que poden tenir relació positiva o negativa amb la • 
consciència. 

7. El Concordat vigent articula la intervenció estatal en el nomenament dels* 
representants jeràrquics de l'Església. 

Considerem que queda conculcat el dret civil a la llibertat religiosa 1 , con
cretament, els dret irrenunciable del poblo de Déu a la seva llibertat més elemental. 

8. El Concordat, en l'ordenament sobra l'ensenyament religiós a les escoles 1 
sobre l'atenció religiosa dels soldats, sembla qua fa dependre la responsabilitat pas 
toral de l'Església dels organismes estatals d'ensenyament i dels organismes militars 
o eclesiàstlco-militars. 

Consideres que resulta lesslonat el orat a veure la missió de l'Església exer 
cIda per les seves comunitats i no par l'auxili del braç secular. 

9. El Concordat preveu per a l'Església determinats àmbits de llibertat d'as
sociació, ds reunió I d'expressió, àmbits d'altra banda molt limitats a la resta dels 
ciutadans. 

Considerem que l'acceptació d'un tractament discriminatori per part de l'Es-* 
glésla esdevé una grau dificultat an l'assoliment per a t:ts els ciutadans d'aquests* 
drets Irrenunciables. 

Amb tot això, el GCPDOH, al mateix temps que proclama que siguin reconeguts i ** 
respectats als drets humans en tots els ciutadans, denuncia les contradiccions que ** 
tot Concordat entre l'Església 1 l'Estat pot generar al nostre país ( . . . ) ' ' ..-,, 
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El passat 24 de maig, especialaent convidat per la RTV portuguesa. En "Lluís Llach 
va donar on recital en el "Teatro Sao Luiz* de Lisboa, dins el prograsa "Canto L I - * * 
vre" (d'entrada l luiré 1 gratuïta i retransmès dlrectannt per ràdio 1 TV cada dlven 
dres a la n i t ) . Pròximament, al llarg d'aquest ses de juny 1 següents, actuaran tam
bé d'altres ««ponents de la Nova Cançó: "Qulco" PI de la Serra, Ovfcfi Hentllor, Rat_ 
son 1 Haría del Hsr Bonet. 

Naturaleaent, aquests prograaes han estat endegats després de la caiguda del f e i -
xlsae de Caetano-Salazar. En aquest sentit cal recordar que la cançó "Orándola, v i la 
morena", del cantautor Xosé Alfonso -conegut per les seves Idees democràtiques 1 per 
tant "sal vist" pel regla calgut- va ésser la senyal per a l'alçaaent a l l l tar ant i - * 
fe ix ista. 
•^-Celebrem aquests recitals a un Portugal l l iure de la dictadura de 1 "Estado Novo" 
1 esprea que aviat la "Nova Cançó* pugui expressar-se lliureaent als Països Catalans. 

MA PA de CATALUNYA catolà.q 

Ha estat publicat el "Mapa de Catalunya" 
par Iniciativa personal del botifler Juan-
Antonlo Saaaranch 1 aab el concurs de la 4 
"Diputaciones provinciales catalanas". Ses 
bla que al xo es deu a una sani obra oportu
nista d'aquest Individu, en un Intent de • 
guanyar "prestigi", ara que els Presidents 
de les "Diputaciones" seran elegits. 

En aquest "Mapa de Catalunya" hi f igu-* 
ren tots els topònims en català, gràcies • 
als consells de V"Inst i tut d'Estudis Cata 
lans" de Barcelona. D'ara endavant, doncs, 
els ajuntaments ja no tindranexcusa per a 
deaanar el canvi de noi de la v i la tornant 
al topònim original 1 català, com ha pas-* 
aab Vilafranca del Penedès 1 aab Vilanova* 
1 la Geltrú. 

Continuarà encara l'alacalde feixista * 
de El Vendrell amb la seva neurosi de "Ven 
drell»? 

el Premi d'Honor i el 
senyor PLA 

Enguany, ha estat concedit el "Premi *• 
d'Honor de les Lletres Catalanes" al pro-* 
fessor Hanuel Sanchís 1 Guarner, del País 
Valencià, en un acte celebrat el dia 18 de 
maig al Palau de la Música Catalana. Des * 
d'aquestes planes el felicitem. 

Novament, pera, ha ressuscitat la polè
mica entorn del "cas Josep Pla", en el sen 
t l t aus com és que no se 11 atorga el d i t * 
Premi a e l l . Amb ta l motiu, recordem que * 
el guardó no es concedeix al millor escrlp 
tor solament, sinó que s'atorga a T l n t e l -
lectual que ha dut a terme una tasca hortes 
ta 1 reivindicativa d'una llengua 1 d'una* 
cultura oprimides. I el jurat no creu que 
aquest sigui el cas de l'escriptor Josep * 
Pla. 

AUSTRALIA 
A La Trobe Unlversity de Bundoora, a • • 

Austràlia, s'hi ensenya el català! 
Les classes de la nostra llengua són 4 

per setmana. Les lectures prescrites són * 
dels l l ibres: "Introductory Catalán Sram-
aar", de Joan Gili (Dolphln, Oxford 67); * 
"Narracions", de S. Espriu; "La Plaça del* 
Diamant", de M. Rodoreda; "Notícia di Cata 
lunya", de J . Vicens Vives; "Què cal saber 
de Catalunya", de F. Soldevila; i "Llengua 
1 cultura als PaTsos Catalans", d'A. Badia 
i Margarlt. 

(Inforsació extreta de "VIDA NOVA", N« 
60, abril 7*. Adreça: Av. Villeneuve d'An-
goulèae; Mas Drevon JA; Hontpeller. Fran-* 
Ça.) 

•
Com diu el comentarista, l'existència 
de l'obra d'En Gili (que va per la 48 

edició), ha contribuït considerablement a 
l'ensenyament del català a paTsos anglòfons. 

RAIMON prohibit 

El 14 de maig l'autoritat governativa* 
va comunicar a la l l ibreria "Tres 1 Qua
tre", de València, que quedava suspesa * 
la presentació que En Joan Fuster tenia* 
preparada del l l ibre "Poemes 1 Cançons1, 
del Raimon, editat per "Ariel* . 

Igualenent, també fou prohibit Tacte* 
de presentació del mateix l l ibre que ** 
s'havia de celebrar el 28 de maig a Nata 
ró. 

SUSPENSIÓ PREMIS 
El dia 4 de juny hi havia prevista la pre 

claaació del premis "Nova Terra" 1 "Balsa-** 
nya", concedits per TEdltarial *Nova Ierra* , 
en la Cooperativa "La Nov* Obrera", de Sants. 
L'acte fou suspès pel governador c i v i l . 

Yla.UNIYERSITAT CATALANA D'ESTIU 
Del 71 al 71 d'agost d'enguany se celebrarà a Prada la VI* UNIVERSITAT CATALANA •»-

D'ESTIU, la qual comptarà aab les seccions següents: 
1) Llengua elemental; 2) Lingüística i l i teratura; 3) Història; 4) Estudis rossello-» 
nesos 1 occitans; 5) Estudis bascos; 6) Ciències socials; 7) Economia; 8) La manipula 
cié Ideològica; 9) Prospectiva; 10) Ciència polít ica; 11) Dret; 12) Matemàtica i ln-T 
formàtica; 13) Física; 14) Medecina; 15) Art; 16) Teatre; 17) Cinema; 18) Pedagogia • 
musical; 19) Psicopedagogia;20) Expressió plàstica; 21) Expressió dinàmica; 22) Peda
gogia de la matemàtica moderna; 23) Pedagogia Frelnet; i 24) Dinàmica de grups. 

Els cursos especialitzats, donats per personalitats de renom, tindran lloc de les 
9 a la 1 . Les tardes podran ésser dedicades a les pràctiques 1 als colloquis. Les con 
ferèncles 1 espectacles seran a l vespre. 

La pensió completa al Liceu Renouvier de Prada serà de 25 FF per dia; els drets ** 
d'Inscripció són de 70 FF 1 cobreixen les despeses d'excursions 1 d'espectacles. 

Les Inscripcions han d'ésser enviades al GREC, BP 1000-8, Perpinyà. El gir de 70 F 
F ha d'ésser adreçat al Sr Josep Pons, carrer dels ocells, 66-Toulouges, França. 

El nombre de places és limitat a 600; les Inscripcions fetes per la durada total * 
seran priori tari es.  
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El dia 6 de aaig foren jutjats a Barcelona tres nois de vint anys: ÁNGEL GIL PÉREZ, ALBERTO COSTA CA 
IALS i FRANCISCO-JAVIER MESTRES ANDREU, sota Tacusadí d'haver actuat coa policies pel seu caapte.7 
Els tres Individus eren neanres de la "Guardia de Franco* 1 taabé "ciudadanos actives en la defensa* 
dl la Integridad de la Patria en cualquiera de sus facetas"... Aab tal bagatge Ideològic, els tres • 
es dedicaven a detenir i Interrogar persones sospitoses de "coeunlstes", "vagancia", MaaeralltatV 
etc. A sís, ajudaven a la policía "cuando se han producido tensiones que podían derivar en cenfllc-* 
tos de orden público" (dos d'ells van dir que "habían efectuado servicios patrióticos /d'aquesta ín 
dole/ una veinticinca o treinta veces"...). 

Pel seu evident ínteres, raproduTs unes frasee de l'article aparegut en 'EL CORREO CATALÁN", del He 
7 de aafg: 
'-No dljlaos nunca que éranos policías. Decíanos que «ráeos de la Guardia y exhibíalos dichas creden 
cíales. 

-?Y usted cree que dentro de las funciones de la Guardia de Franco entra la de Interrogar a laa pa
rejas, pedir la docuaentacl6n a mujeres o Intentar Investigar le que hace un cura párroco en su Iglo 
sla? 

- Sí, señor. ( . . . ) En todas nuestras actuaciones íbaaos contra los que atentaban contra los princi
pies fundaaantalas del Moví alentó. 
- TTenían órdenes por escrito? 

- Sí, señor. ( . . . ) Ye y ais caaaradas confeccionábanos un acta por duplicado de tedas nuestras actu 
aciones, actas que pasábanos a la lugartonencta de la Guardia de Franco." 
Aquests porrlstes I confidents de l a BIS (policía política) es beneficiaran, naturalaent, de la "jus 
tfcla" franquista. Perd, coa a ai ni a, per a escaraentar-los, cal denunciar la seva actuació arbitra
rla 1 11legal. El uateix es pot dir dels torturadors de la BIS. Cal que la gent conegut les seves'ha 
zanas'. 

CONGRES NAZI, 
tururú? 

El 19 de «aig sortia a tots els diaris» 
barcelonins una nota del "Gobierno Civil"* 
prohibint el Congrés Neo-Nazi que el grup* 
CEDADE pensava celebrar a la capital cata
lana a finals de juny. (veure "AVUI" del • 
•20 de febrer.) 

Oles després, es van produir els cono-* 
guts Incidents -a Madrid 1 a Barcelona- en 
els quals es va atacar la preasa 1 els pe
riodistes, a carree de Jorge Mota,el cap * 
dels feixistes del CEDADE. Des d'aquestes. 
planes fea patent la nostra ais enérgica * 
protesta per 1'actuad ó d'aquests energú-* 
sens, quan a Europa 1 al aón sencer el na
zista és slnònln de barbarie física i espi 
ritual. 

La suspensió s'ha produTt després de la 
caiguda del feixlsaa portuguès, quan l'ú-+ 
ate regla d'aquast caire a Europa és el • • 
del Franco. 

Els del CEDADE han assegurat que pensen 
celebrar el Congrés en la "clandestinitat". 
Cal, dones, que totes les associacions, en 
tltats, etc. es pronuncTIn en contra. L'e-
xeaple de solts diaris -entre el el "Día-* 
rio de Barcelona"-, carregant-se 1 deixant 
en ridícul a aquesta gent és digne d'elogi. 

LALLIGA.LACOPA 
i T.V.E.  
El H de aaig, «i lers de f * , * 1 9arcs 

.3 

cBonoí 
LA TORXA EN FUMES DE L'ESCUT DE C.E.O.A.* 
D.E. és l'eableaa deis neo-felxistes lta-* 
11 ans del MSI i deis neo-nazis francesos * 
del "Front National". 

es van concentrar a la Plaça de St Jauae * 
de Barcelona (veure la nostra crida a "A-
VUI» del 10 de aaig). LMndret era pie de* 
"grisos" -en varis jeeps 1 un autobús-, de 
"socials", etc. Pero res no va lapedlr que 
es registres una explosió popular de jola: 
els crits ce "Visca el Barca!", "Visca Ca
talunya!", les desenes de banderes nado-* 
nals catalanes 1 els cants "L'ealgrant", * 
"El Virolai» 1 "La Santa Espina", bé ho •* 
testi aoni en. 

Quan TVE va passar aquests actes noti-* 
vats pel trioaf en la Lliga, ho va fer • • 
sense la banda sonora, és a dir sense que 

s'oissln els crits 1 càntics de la gent 1 * 
taabé els parlaaents en català d'algunes de 
les personalitats presents. Apsrturlsaa? 

BOMBA 

Vers el algdla del sluaenge 26 de aaig,* 
va esclatar una beaba davant 1'estafeta de 
Correus NB 12, de Travessera de Gratia 50. 

Afortunadaaant no es van produir ferits* 
greus, tot 1 que un peató va rebre els la-* 
pactes dels vidres trencats. 

ATRACAMENT 
POLÍTIC ? 

Tres nois 1 una noia van atracar la su-* 
cursal del "Banco Coaarclal Trasatlántico", 
del Ni 17 del Carrer de Girona, a Barcelona. 
Els quatre aconseguiren endur-se unes 170 * 
all pessetes, després d'haver aeenaçat a la 
gent aab una pistola i ganivets 1 després * 
d'haver llançat tres "coctels-eolotov". 

Segons seabla, es tracta d'un atracaaent 
polític -anarquista, si hea de fer cas a la 
preasa-, relacionat aés o senys aab el 1er. 
de aaig (l'assalt tingué lloc el dia 3) . 

Una altra circumstancia a tenir en coop
te és que dos dels atracadors van eaprar la 
llengua catalana entre ells. 

Els quatre Individus aconseguiren fugir, 
sense que fins el aoaent no s'hagi trobat * 
cap eleaent aés que permetí eaetre una opi
nió taxativa. 
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SOBRE 
Mn.XIRINACS 

Mossèn Llufa Ha. Xlrlnacs ha estat guar 
donat a * al Proel «ntaeriel Joan XXII' di 
1973, concedit par "Pax Chrlstl Intímelo 
nal1, par la sava accl6 no vlalanta a fa
vor de la pau. L'acta fou calabrat a Barca 
lona el passat 25 de n i g, rebent el proal 
la «are de Hossèn Xlrlnacs. 

Cea es recordara, Lluís Na. Xlrlnacs as
ta pres a la presó da Carabanchel de Re-** 
drld, on haurà de cuapllr 3 anys (Veure • 
"AVUI' del 20 de febrer). 

Relacionat aab e l l , Jauae Cbalaaanch ha 
orí a terM una vaga da le fas da 21 (fies* 
(del 17 d'abril al 8 da aalg), en solidari 
tat aab Un XI rl (Recordeu que aquest» 
capellS va uantenlr una vaga de la faa da 
42 dles de durada quan l'afer dala 113. Al 
respecte veure 'AVUI" del 15 de deseare 1 
del 20 da gener;J 

PauVI i 
L'INDULT  

El passat 23 de aalg, el Papa Pau Vil * 
va fer una crida deuanant un Indult gene-* 
ral per ais presos polítics de tot el uón. 
La petició s'insereix aab aotiu de l'ober
tura de l'Any Sant de 1975. 
*>Qu1 11 en farà cas? 

DETENCIONS i 
MULTES 

Terrassa, 4 de nalg: Sota 1'acusació da 
"associació 11lícita" 1 "propaganda li le-» 
gal" foren detingudes duet persones: RA
FAEL Z0YO, MAGDALENA SEGURA; per "uanlfes-
tacló no pacífica1, CARNE ROCA 1 ARSENI •* 
FERNANDEZ. Aquest darrer fou posat en l l i 
bertat provisional desoris de pagar una *• 
fiança de 8.000 pessetes. 

Barcelona, 9 de taig: Per haver partí ci_ 
pat el 22 de febrer en una reunió a la Fa
cultat de Dret sobre la pena de nort, ha • 
estat detingut l'advocat LE0P0LDESPUNY I 
CARRILLO. En no pagar la aulta governativa 
da 100.000 ptes, passa a la Nodal a cua-** 
pllr un aes d'arrest substitutorl. El Col-
legi d'Advocats barceloní va Intervenir pe 
ro sense èxit, 

Sta Colon da Grannet, 27 de n l g : Ha 
estat aultat aab 50.000 ptes. Hossèn JAUME 
SAYRACH, de la parroquia de St Joan 3aptis 
ta, amb aotiu de la seva suposada Interven 
ció quan el passat boicot ala autobusos en 
aquesta vila. 

Torre Baró, 4 de n lg : Aquest dia feren 
posats en llibertat els tres detinguts aab 

aotlu da suposats fets de "alteración da * 
orden público" 11 de n lg ala afores d'a-
quost barrí. 

85anys a 
SOLÉ i PONS 
El 2 da n i g foren conegudes les 'con-* 

clutlenes provisionales del fiscal" en el 
Consell de Guerra que s'obrlra contra J0-* 
SEP SOLÉ I SUGRANYES i JOSEP-LLÜIS PONS I 
LLOBET, acusats de pertànyer al NIL ("Nevi 
alentó Ibérico de Liberación", anarquista! 
1 d'haver dut e torn "activitats terreris 
tes; 6* anys per al prlaar 1 21 per al se
gon. (Recerdn que En Pon 1 Llobet ós a • 
la Nodal cuaplint 30 anys que 11 foren I su
posats el passat 8 da gener, en el ntelx* 
judici en que n condena a eort a SALVA-* 
00R PUIG I ANTICH.) 

Le Monde i 
CAVANILLAS 

El 22 de n i g d'enguany el diari parí-* 
sienc "LE MONDE" reproduïa una entrevista* 
concedida pel seu corresponsal a Hadrid, * 
Josó-Antonio Nováis, al Ministre d'Infarta 
ció i Turisn fraqnuista, Sr Pío Cabani-** 
U n . En al decurs da les seves respostes, 
si Sinistre espanyol exagera nntiderannt 
la "liberalització" da la censura. 

El día 28, el ntelx diari portava una* 
carta de protesta del Sr Josó Martínez, * 
de les "Ediciones Ruedo Ibérico", dient * 
"que si en efecto s'ha fet quelcoa en re
lació a la iaplacable censura dels anys * 
40-60, ós fals que aquesta hagi desapare
gut oes de fa 7 anys e n diu el Ministre. 
I la prova és l'existència a l'estranger* 
d'editorials que publiquen llibret sobre* 
la probleaatlca actual de l'Estat aspa»** 

nyol, els quals llibres són prohibits d'edi
tar 1 vendre a la Península". A continuació, 
cita qntre non: "Librería Española1, "Co-* 
lección Ebre", "Ediciones Rnde Ibérico* 1 * 
'Edicions Catalán» de París*, totes ellos * 
de la capital francesa. 
* Fea nostra aquesta rectificació. 

benvingut 
PRESIDENT? 

El dluaenge 16 de juny, al "DIARIO DE BAR 
CELONA", el periodista Sr Atando de Miguel 7 
titulava un caaentarl sw aab la f ren" BEN
VINGUT. SR PRESIDENT?'. I qui ós aqnst *Pre 
t i dent* al qual cal donar la benvinguda? NI 
tos ni aenys... el policio Arlas Navarra! 

El Sr De Nlgnl s'ha l luTt.. . lloant un * 
non conegut per la seva darla repressiva. 

SOLIDARITAT amb 
els presos polítics 

Continwn a la Nodal els acusats de porta 
nyar a l'OLLA, PSAN, FNC, QIC, PPC i JRC, la 
detenció delt quals fou publicada a 'AVUI* * 
ddel 10 de n l g . 

Par ntius de salut fou posat n lllber-* 
tat provi si n a l el Or Joan Coleafnas 1 Puig; 
igualant taabó foren alliberats els nus ** 
dot f i l ls Joan-Raan 1 Lluís, així C M Ama 
Etaarats 1 Bosch. 

^ * * Aab aquests i els altres presos polí-
^W tics catalans, deeama alt nostres ** 

lectors solidaritat: envieu targes i cartes* 
a: Presó Heddel, 4» Galeria, Apartat Oficial 
Ni 20; i paquets de tot tipus -cal anarhi- a 
Entença 155. 
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INFORME: 

SELiCTOVOTñT 
• üonadB la ieportància di les lluites universitàries en contra da 
la Selectivitat, han deaanat a un collaborador que ens fes un Irrfor 
•a al reapacte: 

introducció  
"Els problosM di 1'ensonyaaent sin avui vitals per als pobles : 

vital* en el sentít sis concret 1 laeedlat perquè afecten la vida • 
diaria da cada faaflla 1 preocupa les aeplles capes populars. VI-** 
tais tasti on el sentit que ocupen avui un lloc central par al des-
envolupaaent di 1 futur di la societat. La responsabilitat históri
ca que en aquest terreny he contret el franqulsae is enorae: ell is 
el ais directo responsable da la degradació di l'ensenyaeent 1 la * 
leoettèncSa que asta deaostrant par a treure el slsteaa educatiu dd 
pou on què astè enfonsat, is ana prova ais del sea absolut fracàs : 
un regla que das de fa X anys t i tots els poders a les seves nans 
1 s'ha nostrat Incapaç da sentar ni tan sols les bases d'un progrés 
propi dels paTsos capitalistes que ens envolten. 

Ara astea assistint a ana altra nostra arbitrària d'aquesta le-
potencla: l'Intent de barrar el pas dels estudiants cap a la Unlver 
si tat, perquè nan estat Incapaços de nuntar un ansenyaaent superior 
a l'alçada de les necessitats. 

el projecte de llei de selectivitat 

Va ísser publicat en el "Boletín de las Cortos Españolas1 si dia 
8 dt anrç d'enguany, I consta ds tros articles. 

En el prisar, «'estableixen proves d'aptitud per a aquells alua-
nes que hagin aprovat el COU 1 vulguin entrar a qualsevol Facultat. 
Escola Tècnica Superior 1 Collegl Universitari. 

El segon article exclou d'aquestes proves aquells qui vulguin en 
trar a les Escolss Universitarios, 

El tercer estableix que el Govern podra establir norass per a ** 
l'accés a la Uní versi tat en aquells casos en què no s'exigeixi la • 
realització dal COU. 

Fins aquí el text legal. 

les justificacions del ministeri 

A què obeeix aquest projecte de Llei? Els capitostos I portant-* 
veus del Wnlsterl d'Educació han fet servir trss arguaents princi
pals: 
1 , - Aquesta aesura is una conseqüència lògica ds la situació de la 

Universitat, amsslflcada, aab un baix nivell educatiu, aab una 
enorat Inflació d'estudiants en els prlaers cursos i aab un percen
tatge aolt elevat de repetidors I abandonanents. D'aquesta situació 
is deduTa que per tal de al llorar la qualitat de l'easanyaaent uni
versitari calla barrer el pas als estudiants sense vocació, sense * 
dits Intellectuals o aab poca preparació, 
2. - El projecte seria un Inici do la Igualtat d'oportunitats perquè 

la Selectivitat acabaria aab el aonopoll que los classes benes
tants han exercit sobre la Universitat: els f i l l s de casa bona que* 
no servissin serien exclosos 1, per contra, as garantiria l'entrada 
a la Universitat a tota persona aab capacitat, al aarge dt la seva 
situació aconoeica, ja que es posaria en marxa un slsteaa de be-** 
ques que lapedlrla que cap persona que reunís les condicions ai ni -* 
aes haguts ds dsixar els estudis per necessitats econòniques. 

3.- Aquest projecte seria ais progressiu que no pas el tipus ds * 
proves selectives que autoritzava l'article 36-2 di la "Ley * 

General di Educación", doncs no suposava l'establí sent d'un "núae 
rus clausus". 

la reacció dels interessats 

Poques vegades un projecte dt Llei ha estat defensat aab argu 
sents ais febles 1 ha suscitat una oposi cl i general tan únanlas ; 
les declaracions àls diversos sectors relacionats aab l'ensenya
eent així ho dsaostren: declaracions dols Collegls de Doctors 1 * 
Llicenciats ds Catalunya-Balears, Madrid 1 Saragossa, ds 1 "Aso
ciación Nacional de Catedráticos1, de l'Associació d'Agregats ** 
d'lnst1tuts, de claustres sencers d'Instituts d'Ensenyaaent Mig, 
de l'Asseablea d'Associacions ds Pares d'Aluanes d'Institut, dels 
Professors No Nuaararls de diverses Facultats i de soltes arganU 
zaclons ciutadanes. 

En aquest punt, la proesa ha nostrat una rara «anielta* : ' 
noaés si control polític estricte que posa daaunt la TV ha i n è 
dit que des d'aquest sitja es donguis una inforaacló correcte so-
bre l'opinió totalnent desfavorable que ha suscitat el projecte. 
Fins 1 tot algun 'procurador en Cortes" ha dit coses aou nrulx'-
des: "Este projecto de Ley -ha dit el 'fanillar* per Aíneria, Sr 
Ginez Angulo- ha sido hecho sin consultar y de espaldas al rocha-
ze únanlas de la sociedad", 

I els estudiants, aab la vaga general realitzada el passat dia 
9 de aaig han deaostrat claraaent la seva opinió. 

Catalunya ha dit no! 

La reacció ais únanla» 1 ais organitzada ha sortit de Catalu-* 
nya: 39 entitats (sis Collegl» Professionals de Catalunya 1 Ba
lears, cinc claustres dt professors d'Institut, tres Associacions 
de pares d'aluanes, 10 associacions ds veTns 1 15 altres organit
zacions) han reclaaat la devolució del projecte al Govern. 

La vaga general del 9 de aaig, realitzada fonamental ment per * 
batxillers 1 universitaris contra la política educativa del Regla, 
ha tingut aolta aaplltud a Catalunya: les tres Universitats de *• 
Barcelona, noabrosos Instituts (practlcanent tots els de Barceló 
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Noobro d'estudiants d'ensenyament superior per 100.000 habi
tants en 1970. ("Anuari Estadístic de TUNESC0» 1972.) 

USA 4.137 
Canadà 2.250 
URSS 1.887 
Italia 1.280 
Iugoslàvia . . . . 1.272 
França 1.211 

Bulgaria, 1.173 
Polonia 1.008 
Gran Bretanya . . . 9H 
Txecoslovàquia. . . 906 
Grecia 856 

Estat espanyol. 653 

% d'estudiants d'Ensenyament supe
rior en relació a la població estu 
dlant total . 

USA 12«8 
URSS 8«3 
França . . . . . . . 6'5 
Txecoslovàquia . . . 5'4 
Italia 4'9 

Estat espanyol . . . 3*6 

Diplomats suoerlors per 100 
el l habitants 

. . . . 742 
Japó 336 
EMoVla . , . . **? 
Franc? . . . . . i77 
Grècia m 

Estat espanyol . 51 

na, que coapton ari) s l l e rs d'alurnes, e ls de Sabadell - 3 - , Torrassa 
- 2 - , Baix Llobregat - 3 - , Badalona, Sta Coloaa, Montcada, Hataró, ** 
V i c , R i p o l l , e t c . , e tc . ) 1 escoles professionals 1 acadetles. Ha os 
t a t l a vaga a is general i tzadi que hi ha hagut en sol ts anys entre * 
els estudiants d'ensenyaaent a lg , professional 1 un ive rs i ta r i . 

perquè tot el poble ha dit no! 

Resuaii les principals argumentacions col lect tvos: 
1 / Perquè l 'elaboració de l a l l e i , coe a procedent d'un regla dicta 
t o r i e l , ho estat fe ta d ic ta tot ia laent , a esquena de to ts s is soc-»* 
tors a fectats . 
2 / El pretès caràcter tècnic d'aquest t ipus de proves oblida les de 
«Igualtats rea ls del slsteaa socia l . Es parteix de l a consideració» 
que ens trobee en una societat Igua l i ta r ia 1 que es t racta s iap le - * 
sant d 'escol l i r e l s al 11 ors. I alxè os f a perquè l a si tuació de par 
t lda fs profundament desigual. 
3 / La s e l e c t i v i t a t propugnada en aquesta l l e i f s enganyaddora per-* 
què astè en funció de les necessitats dels Centres I no de l a capa
c i t a t dels «luanes. La aassl f lcacl f existent a ls nostres Centres no 
f s deguda a l noabre global d'aluanes si n i a la aaaca escandalosa de 
Centres 1 de mitjans. 
4 / Igualment, e l noabre de graduats que necessita una detralnada so 
d o t a t varia a a l t segons que aquesta societat vagi orientada a s a - * 
t l s f e r l es necessitats generals o estigui orientase a sat is fer e ls 
Interessos d'una ainor ia: si va adreçat a tothoa o si va d i r i g i t a 
reforçar l a selecció natural c lass is ta ; si es pensa que tothoa t f • 
dret a una bona assistència aèdlca 1 a una aedeetne preventiva ge
neralitzada o es creu que noafs tenen dret a l "chequee* periòdic • 
bandarres que ens governen; si es creu que hea de dl posar d'una tec 
nelogla 1 investigació pròpies que facin f ront a ls nostres proble-* 
aas 1 ens a l l i b e r i d 'asf lxlants dependències o ja ens estè bf gas-* 
t a r a i l e r s de al 11 ens (191 a l l Bilions de dèllars o i 1972, contra * 
100 aUlens de pessetes dedicades a la investigació propia) en coa-
prer la tecnologia de les grans potències i operi a l i s t e s . I a lx f es 
podrien anar a ï l l a n t situacions que condicionen l 'or ientac ió gene-* 
r a l d'un sistsaa d'educació, 
aV-S'ha de buscar l 'extens!f quantitat iva cea a base per a l a solee 
d i qual i ta t iva 1 l 'extens!ó quantitativa esté solt lluny d'isser ~ 
une r e a l i t a t . (Vegeu x i f r e s dels Quadres adjunts.) 

e o o 
O'alxè es dedueix claraaent que ne sslaaant no sobre estudiants, 

sinó qus on aanquen ee l t fss ies , 1 ja no diguee a l b a t x i l l e r a t : ne-* 
a is a França hi ha 6 vegades ais ba tx i l l e rs que ne pas a l 'Estat es 
panyel. 

Sobeo que ni les aini ees necessitats populars estan cobertes; 1 
en aquestes condicions l l e i t a r oi noabre de aotges, ensenyants, a r 
quitectes, pslcèlegs, sodèlegs, e t c . , e tc . s ign i f ica Ignorar d e l l -
b oro desant les necessitats ais sleaontals do les cíeseos populars. 

St es val a i l l e r a r l e qual i ta t do l'ensenyeaent uníversi t a r i , • 
s'ha de cenen car per a i l l e r a r l'eneenyeaont atg aab l a creació de * 
to ts e ls ins t i tu ts que calguin, l a reducció del noabre d'aluanes ** 
per aula, e t c . , l a f o r e e d i paraanent dol professorat que t r e b a l l i s 

on unes condicions dignes, que t inguis a les seves sans l a gestió 
democràtica do 1'ensenyaaent, e tc . Aixè i s s i que estan reclamant 
els sectors afectats. 'UN AUTÈNTIC PROCÉS 0E OEHOCRATITZACIO DE * 
L'ENSENYAMENT - diu e l «Dossier sobre la S e l e c t i v i t a t ' elaborat * 
pel Collegl de Llicenciats de Catalunya- I NO EL SISTEMA DE VA-** 
LLES I DE COMPARTIMENTS JTANCS QUE PRECONITZA L'E.G.B. AMB EL • . 
SEU 006LE CERTIFICAT. CREIEM -continua e l •Dossier1- QUE EL B.U.P. 
HAURIA O'ESSER GRATUÏT I QUE HAURIEN DE CREAR-SE MES CENTRES PER* 
IMPARTIR EL B.U.P. 1 EL C.O.U. ' 

Cal arr ibar a les arre ls d'aquesta s i tuació: les capacitats * 
de la gent ne són Innates, s ln í que estea estretament l l igades * 
als estfauls que es van rebent: tots sobeo que aquests sin ais *• 
r i c s e a is pobres per causes socia ls: l a selecció comença quan ** 
uns nois tenen opció a un aprenentatge preescolar i uns a l t res * 
no, per r a i ds diners; l a selecció continua quan uns nois r e a l i t 
zen e ls estudis ds TE.G.B. en classes de 25 alumnes 1 aab uns aè 
todos actius i s is a l t res en classes à 70 e a i s . La selecció es 
lega l i t za brutalment aab els des c e r t i f i c a t s a l f i n a l de T E . G . B . , 
un dels quals c « acefs a 1'ensenyaaent professional 1 1 'a l t re * 
a l B.U.P.; la s t l o c d i sa r e a l i t z a , j a de asnera irreversible,amb 
l a no gratut tat dol B.U.P." 

fj^Recoaanea als nostres lectors la lectura del l l i b r e t "PER UN • 
ENSENYAMENT POPULAR CATALÀ", publicat per los Edicions "AVUI". «1 
ses o i j u l i o l de 1973. 

^ D a r r e r a m e n t , e l MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA (N.S.C.) ha * 
editat un núaero del seu b u t l l e t í "Coapany* dedicat a l tema, sota 
e l t í t o l ds "Aturea l a Llei ds Se lec t iv i ta t ! " (Any 3 , N« 5 , aaig* 
1974. 
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COMUNICAT 10a 
Permanent A.deC 

Hea rebut per a la seva publicació el te 
guent docuaant: 

•' La Cert «sió Pereenent de l'ASSEMBLEA* 
DE CATALUNYA ha celebrat la 10* reunió ple
nària i he acordat de difondre àapliaeent * 
aquest Coeunicat, per tal que sigui conegut 
i discutit per tots els sectors socials i * 
d'opinió, que d'una «añera o eltra se son-* 
ten compromesos en la lluita de convergen-» 
cía unitaria pel restabllaaat de les lliber 
tats polítiques 1 nacionals de Catalunya. * 
Aquesta convergència ha estat definida oás 
quatre punts prsgraaatics aprovats a la I* 
Sessió de l'Asteablea de Catalunya: 

1 . La consecució de l'Aanistla general per 
als presos 1 exiliats polítics. 

2. L'exercici de les llibertats democràti
ques fonamentals: llibertat de reunió, 
d'expressió, d'associació -inclosa la 
sindical-, de eanlfestació 1 dret de va 
ge, que garanteixin l'accés efectiu deT 
poble el podar econòmic i polític. 

3. El restablí sant provisional de les Ins
titucions 1 dels principis configurats 
en l'Estatut de 1932, coa a expressió 
concreta d'aquestes llibertats a Catalu 
nya i coa a via per arribar al ple exer 
ei cl del dret d'autodeterainació. 

K. La coordinació de l'acció de tots els • 
pobles peninsulars en la lluita deaocrà 
tica. 

La Coaisstó Permanent ha exaeinat auto-* 
criticasen* la seva activitat durant el dar 
rer període 1 ha aprovat diverses cesures • 
de sanarà que aquesta reunió constitueixi * 
un nou punt de partida per al reforçaaent * 
de la seve tasca unitaria, 

Tasbé ha exaainat la situació política i 
ha constatat que s'està fent patent una pro 

ASSISTENTS' 

Un total de 72 persones assistiren a la 
X* Pereenent de l'AdeC, la prisaré celebra
da d'ençà de la detenció de 113 persones, a 
1'església de Haría Mitjancera de Barcelona, 
el passat 28 d'octubre 1973. 

Els essistents eren representants dels • 
següents grups 1 organitzacions: 
PSAN, FNC, UDC, HSC, ERC, PSUC, 0CE-8R, PCE 
( I ) , PSOE i Joventuts Coaunistes de Catalu
nya. 

gressiva extensió de les lluites populars 
1 que al aateix teaps sorgeixen nous ele-* 
¡sents de crisi per al regla franquista. 

La Coalssió Permanent ha recollit aab * 
atenció i entusiasme les i nf or sac ions que 
donen constància dels avenços democràtics* 
del poble de Portugal en el procos de 11-* 
quidació del salazarisae i del colonialis
me. Per això saluda al poble germà, l'exea 
ple del qual esdevé un ajut inestimable a 
les nostres lluites, i demana un esforç ** 
per assolir una major relació de l'Assem-* 
blea de Catalunya amb el poble portuguès 

La Coaissió Permanent ratifica un cop* 
més que l'única sortida de la situació ac
tual és la ruptura democràtica enfront de 
qualsevol pretensió evolucionista i entén* 
que qualsevol obertura atorgada és una o-* 
bortura aconseguida per les pressions po
pulars 1 que ha de ser utilitzada per con
tinuar la lluita en condicions més favora
bles. 

L'extensió de la Influència unitària de 
l'Assemblea de Catalunya 1 els canvis que* 
es produeixen en la situació política, a-
consellen intensificar la preparació polí
tica 1 organitzat!va de la I I * Sessió Ple
nària, 

Aab aquesta finalitat, la Comissió Per
manent recomana que en el curs de la prepa 
ració es vagin verificant tres línies gene 
rals d'actuació: 
1*) Descentralització geogràfica 1 secto-* 

r ial de l'Assemblea de Catalunya, de * 
lanera que aquesta s'obri a les iniciat!-* 
ves de la base. Aquesta descentralització* 
haurà de facilitar un lligaa més estret ** 
aab les masses 1 permetrà accions obertes, 
vinculades a problemes concrets. 
2*) Al mateix teaps, perfeccionament de ** 

les estructures de coordinació amb la 
constitució d'assemblees comarcals, inter-
coearcals, sectorials o Intersectorials, * 
amb el reforçaaent de l'organicitat del Se 

Assemblea de les Terres de Lleida; Assea-* 
blea Democràtica de Terrassa; AD de Saba-* 
delí; AD de St Gervasl-Sarrià; AD de Sra-Í 
eia; AD del Bages; Taula Democràtica de St 
Cugat; TD del Guinardó; Comissions Cívi-** 
quas del Haresma; de Mataró; del Vallès 0-
riental; de Badalona; del Penedès-Garraf;• 
de St Boi; del Baix Ebre; d'Igualada, de * 
Sants. 

Assemblea Permanent d'lntellectuals Cata-* 
lans; Grup de No Allniats; Ambients Cris-

cretariat de la Coaissió Permanent 1 de la 
representat!vi tat da la mateixa, 1 aab la 
creació de totes les Comissions de treball 
que siguin necessàries. 
3*) Inserir las lluites I les reivindica-* 

dens sectorials e parcials en la lluí 
ta general per la consecució de lea lliber 
tats polítiques 1 nacionals de Catalunya,* 
sense treure-les del marc que els és propi, 
1 servrl-ee'n coa a altjà per estend-e ** 
l'acció unitària convergent. 

La Coalssió Permanent proposa d'intens! 
ficar la mobilització i la lluita al vol
tant dels cinc objectius següents: 
a- Per l'Amnistia General de tots els pre

sos polítics, exiliats I represaliats ; 
contra l'actual sisteaa penitenciari In 
humà i repressiu; contra la pena de +• 
mort; per la dissolució de la Brigada * 
Político-Social; per la consecució de* 
la immediata llibertat de /Mossèn/ Llu
ís Ha. Xlrlnacs. 

b- Pel reconeixement del dret a l'ús ofl-* 
cial del català i per l'aplicació pràc
tica 1 immediata d'aquest dret. 

c- Contra la corrupció i per una Adminis-* 
traci ó democràtica 1 autònoma, 

d- Contra l'alça abusiva dels preus I l'en 
carlaent del cost de la vida. 

e- Per la ai Hora de les condicions d'estu 
dl, contra la señectlvltat, en el caaí* 
de la consecució d'un ensenyament al •• 
servei del poble. 

Aquests cinc objectius, oberts a totes* 
les iniciatives 1 amb el suport d'una àm
plia participació de masses, poden portar* 
a la realització d'accions generals con-un 
tes aab grans possibilitats de coordln--'' 
quan l'amplària del moviment en pHnteg* i 
la necessitat. 

La Comissió Permanent insisteix en la * 
necessitat d'emwarcar tot el treball polí 
t ic , organitzatiu 1 é ITííts en h pers
pectiva de la preparació de la I I - Sessió* 
Plenària de l'Assemblea de Catalunya, dins 

la base d'acord que representen els quat-e+ 
punts programàtics de la mateixa Assemnlea. 

Catalunya, maig 197A." 

tlans; Cowlssió per a l'ús oficial del * 
català; Taula de No Allniats de Sabadell I 
API. 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya; So
lidaritat Obrera de Catalunya; Comitès *+ 
d'Acció d'Ensenyants; Comisiones de Haes-* 
tros; Coordinadora de CCO0 de Catalunya de 
Sectores; delegats de la Universitat; Sanî  
tat; UGT; Coordinadora de Organizaciones * 
de massas de Girona; Comité de Huelga del 
día 9. 
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COMBAT 
En el document •PEL CAMÍ DE LA li» SES

SIÓ DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA», que l'E
quip "AVUI" va reproduir l'octubre de 1973, 
s'M deia en fer la història de l'AdeC: 

"L'any 1969, després d'un llarg perío
de de converses preliminars, cinc organit
zacions: ERC, FNC, MSC, PSUC i UDC, es -
constituïren en COMISSIÓ COOROINADCRA DE * 
FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA . L'Intent* 
d'aquesta coordinació era oferir una alter 
nativa política que, aab la seva perspectT 
va política de conjunt, potenciés el ni-** 
vell de les lluites de cada sector. 

Aviat, 1 després de l'experiència de 
varies accions realitzades aeb aquest espe 
r i t unitari 1 que culminaren en les a c * * 
dons contra el Procés de Burgos de desem-
bre de 1970, es feu sentir la necessitat • 
de crear una plataforma política més àm-** 
pila, que fos el lloc de trobada de tota • 
la rica gaaa d'entitats a través de les •• 
quals les forces populars expressen llur • 
rebuig de la falsa legalitat feixista. 

La CCFPC llençà, doncs, la idea d'una 
ASSEMBLEA DE CATALUNYA ( . . . ) . " 

Una volta endegada l'AdeC, la Coordina
dora ha continuat existint al si de l'As-* 
seabloa. Darreraeent s'hi han afegit dues* 
altres organitzacions: PPC i PCC. 

Asi> data 30 d'abril, la CCFPC ha editat 
un nou núaaro del seu portaveu 'COMBAT', * 
el qual conté una Declaració sota el t ítol 
de 
PER U NA S O L U C I Ó 
D E M O C R À T I C A : 

"La constitució del govern Arias des-* 
pres de la sort de Carrero Blanco va anar* 
acoepanyada d'una onada d'especulacions i * 
interpretacions diverses sobre l'orienta-* 
cié de la política futura del regla. La de 
claració programàtica del nou equip minis
teri al parlava d'obertura, de participació 
1 d'associacions polítiques, però, de pri
mer 1 sobretot, de manteniment de Tordre. 
Això, que en una situació democrltica té * 
un sentit precís i concret, dit per un go
vern franquista és un eufemisme per a afir 
mar la intensificació de la repressió i dé 
la violència Institucionals. 

La declaració implica moltes con 
tradiccions, sobretot la de voler * 
reagrupar entorn del govern les "fa 
mili es" en què el règim s'està des-
composant: per una banda vol atreu
re's o neutralitzar els partidaris* 
dl més o menys bona fe d'una obertu 
ra I d'una altra banda vel manté-* 
nir al seu costat els ultres. L'ope 
ració és dofícil, tota vegada que * 
els partidaris de l'obertura no ho 
són simplement perquè sí, sinó per
què el volum 1 les activitats de ** 
l'oposició i , en certa manera, llur 
propi Interès, els fan adonar que * 
ja no és possible de mantenir les * 
formes feixistes de poder, que cal, 
si més no, adornar el règim amb una 
aparença de Dberalitat. Aixè fa ** 
molt complicat, si no Impossible, • 
tornar a amalgamar els ultres i els 
partidaris ds l'obertura, vistos a-
quests com a fenomen polític. 

Ben poques setmanes han bastat * 
per a destruir les Il·lusions que la 
declaració ministerial va poder des 
vetllar en determinats sectors. Dos 
fets sobresortints, entre els molts 
que es produeixen, han posat en re
lleu l'essència feixista del règim i del * 
govern: 
L'execució de Puig i Antich a garrot vil * 
ha estat un vil atemptat contra la més es
tricta justícia. El jove militant del MIL* 
no va tenir més remei que defensar-se con
tra el grup de policies que el van ficar * 
en una entrada per a rebentar-lo a cops. * 
La condemna a mort, fou ella mateixa mani
festament antijurídica perquè Puig i Antic 
va actuar en defensa pròpia en un altercat 
tumultuarl, figura jurídica que no es va * 
voler prendre en consideració com tampoc * 
no es va fer l'autòpsia ni la indispensa-* 
ble prova balística. La condemna i l'execu 
ció responen a la naturalesa feixista del 
règim i del govern que així satisfan els * 
ultres i embruten de sang els nous minis-* 
tres, al mateix temps que donen carta blan 
ca a la policia per a continuar amb les •• 
tortures 1 amb les seves provocacions cons 
tants, 
L'altre esdeveniment ha estat l'intent de 

repressió contra el.bisbe de Bilbao, Mnsr * 
Añoveros, la detenció doaiclliarla i la pro 
tensió d'expulsar-lo del país, per una pas 
toral en la que, de fet, no es diu res que 
no vingui dient l'Església catòlica d'un •* 
temps ençà a favor dels drets de l'hom» 1 • 
de les comunitats humanes, per bé que refe
rits aquest cop a una situad. 1 a , lloc* 
concrets /(opressió nacional d'Euzkacfl)/. 

Davant d'aquests dos fets, els qui van* 
creure més o aanys en les promeses de la de 
claració governamental es deuen hav<r pre
guntat: és això l'obertura'/ Abans, però, de 
respondre, ens sembla necessari d'afirmar • 
que el govern ha resultat perdedor en els * 
dos casos. 

En el primer, el govern, certament, ha • 
pogut matar, però no impunement. Mal no sfa 
via oroduTt una protesta tan àmplia 1 sos-* 
tinguda de manifestacions arreu del terr i 
tori de l'Estat. Mai no havia pres part a * 
la protesta una tan extensa gamma de sec-** 
tors socials 1 d'opinió. L'execució de Puig 



Acord C.C.F.P.C i Govern d'Euzkadi 
w La Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya i les organitzacions* 

enquadrades en el Govern d'Euzkadi han celebrat recenteent una reunió conjunta en • 
la qual han examinat la situació política 1 n'han fet una valoració coincident. Taa 
bé* han decidit fer públic l'acord següent: 

»LA C.C.F.P.C. I LES ORGANITZACIONS ENQUADRADES EM EL GOVERN D'EUZ
KADI, DAVANT LA POSSIBILITAT D'UN ACORD GENERAL AMB ALTRES FORCES • 
DE L'ESTAT ESPANYOL RELACIONAT ANB ELS DRETS D'EUZKADI I DE CATALU
NYA, CONVENEN QUE, PRÈVIAMENT A LA FORMULACIÓ DE TOT POSSIBLE ACORD, 
ES CONSULTARAN AMB EL PROPÒSIT DE CONCRETAR UNA POSTURA COMUNA. 

ABRIL 74" 
L'aprovació d'aquest acord representa un (aportant pas endavant en la l lu i ta co

stina contra el fsixisse 1 per una alternativa democràtica que respecti els interes
sos d'Euzkadi 1 de Catalunya.*1 

I Antich ha desfaraat una acció ciutadana 
de gran abast per l'abolició de la pena de 
aort, que cal continuar. Ne tornares la vi_ 
da a En Puig i Antich, paro podem aconse-» 
gulr que els cries premeditats dal regle 1 
del govern no tornin a produir-sa. 

En e l segon cas, la solidaritat ast el» 
bisbe de Bilbao ha anat aolt ois enllà ds 
l'Església 1 de les associacions catòliquM 
de tot el pafs. Rics 1 pobres, creients I» 
no creients, han coincidit a sani testar *• 
l lur aprovació de les frases de l'homilia* 
que expressen els afanys ais generals da • 
la societat: drets de reunió, d'expressió* 
1 d'associació i dret dels pobles al con-* 
reu ds la llengua 1 la cultura vernacles,* 
a no ser discrialnats, a poder decidir les 
qüestions que els són pròpies, en una pa-* 
raula -precisen nosaltres- a poder decidir 
d* l lurs destins. Aproves la proposta de * 
«nsr Martí i Alanís /(Bisbe de La Seu d'Ur 
g e l l ) / , publicada a "Església d'Urgell1, •" 
en què, referint-se a Tesnentada honrilla, 
planteja: "Ara que s'ha obert un diàleg na 
cional sobrs el tesa, l'haurien d'aprofi
tar". 

Els dos casos denostren a baataasnt -1 
ara responen a la pregunta de nós aaunt- * 
que dins del regia no hi ha cap possibili
tat raonable de canvi, d'obertura, d'evolu 
ció. Els qui, confiant potser en aquesta * 
possibil itat, ss van prestar a donar al go 
vern un seablant evolucionista es troben * 
ara tacats da sang 1 on unes condicions •• 
que, en la practica, els converteixen en * 
ultras. Es ruaoreja la dlnissió d'alguns * 
sinistres. Però en tot cas, en el regla, • 
ni por a dial t i r hi ha l l iber ta t . A partir 
de la situació present, no hi na cap evolu 
ció posslbls. L'obertura no as pot concl-* 
l ia r aab la repressió dsls drets ais ele— 
aontals dels honos 1 da les nacions. 

En rea l i ta t , al regia ja ha estat desno 
nat por la societat que encara regeix. Anb 
qui 1 amb què no està oi r igla on centradle 
ció? Els obrers l lu i ten; on cap pafs del • 
nin no hi ha actoalnent tantes vagues i ac 
dons obreres 1 d'saplsats un dia i un a l 

tre dia. Al canp, la protesta s'està co
vant anb esclats reveladors con als dels* 
l leters 1 els ranaders entre d'altres. Es 
tudiants i catedràtics, sastras 1 profes
sors es baten en continu conflicte anb el 
Ministeri d'Educació a la Universitat i * 
a d'altres centres d'ensonyaaont, contra* 
los sostres dal govern 1 les Interven-*** 
dens de la policia. Es repeteixen als ** 
hospitals les accions de protesta dejs ** 
treballadors de le sanitat. Els d e n t f - * * 
f ies han d'abandonar els centres d'inves
tigació por e aanlfestar-se contra la del 
xadesa dol govern. Els Col·legis Professió 
nals s'enfronten aab el govern on defenss 
de l lur independencia, dananant l'aanls-* 
t i a 1 l'abolició de la pena de sort, la * 
dissolució del Tribunal d'Ordre Public i 
pels drets ais eleaentals de l'hoae. I ** 
•entre les Canbres de Coserç 1 d'Indústria 
redasen una orientació econòmica nova i 
europea, el govern es guanya cada cop sis 
la repulsa dels pobles del aón i la con-»* 
denna feraa del Parlasont europeu. 

El podar feixista dictatorial està en 
conflicte anb tot . I aquest conflicto no 
faré ais que agreujar-se davant l'aaenaça 
i la ja real i tat da la crisi econooica ** 
que es presenta, prenyada d'interrogants. 
Lss prinares rasures anb les consegüents* 
puges de preus han provocat un desconten-
tanent general i la protesta de sectors • 
econoaics iaportants. Els pescadors, els 
araadors da la sari na aerean t 1 els taxis 
tes barcelonins han deoostrat que la pro
testa activa i resoluda pot fer canviar * 
les resolucions governaaentals. Taabé els 
treballadors obtenen aob l lur l lu i ta sala 
r i s que ultrapassen els percentatges o f i 
c ials. 

El regia ós aanifestacant incapaç,cada 
dia sés iapotent; la solució no esta en * 
prendre nós aesures repressives 1 en aug
mentar el noabre i l'araaaent da la pol i 
cia. Efectivaaont, les presons s'oaplenen 
de presos polítics i socials. En el que * 
va d'any s'han presentat sis de 700 expe
dients als dos jutjats del Tribunal d'Or

dre Públic. Es pot fer condeanar a vint anys* 
de presó els treballadors acusats ds consti-* 
tirir la 'Coordinadora General da Coalsoions * 
Obreres de l'Estat espanyol' I d'altres obrers 
i pagesos, eapleats, estudiants, professió-** 
nals 1 Intellechrals. Un altre consell de *** 
guerra deaana ara quatre penes do aort contra 
uns oll l tants del FRAP. Perd així no resol * • 
ois conflictes, ois aviat els agreuja. 

L'acció del govern ós perillosa, és un faç 
tor ds desordre 1 de d n o r l . Tancats a qualse 
vel evolució rea l , quan tota la societat està 
exigint l l ibertat 1 quan la crisi econooica * 
encara fa ais iaprescindible el dret de tots* 
els ciutadans 1 estaeents d'opinar lliurenent, 
l 'actitud del govern 1 del regia són una ame
naça constant d'aventures i avatars que poden 
tenir greus conseqüències que el poble no de
s i t j a . L'actitud repressiva dol govern obliga 
a tots els partidaris d'una autèntica convi-* 
vinel a c.utadana a unir-se contra els nals ** 
tractes als detinguts ' P«l seu alliberament* 
immediat, por l'amnistia general per a tots * 
els presos i exi l iats polítics 1 socials 1 ** 
per l'abolició de la pena de mort. I més on-* 
111, per una solució democràtica de tots e ls* 
problemes plantejats. 

o o o 
La Comissió Coordinadora de Forces P o l í t i 

ques de Catalunya s'adreça als catalans, de • 
tots sis sectors d'opinió 1 ds tots sis esta
ments socials: No trobeu que na arribat l 'ho
ra que ens pesem tots d'acord i que, d'acord* 
amb els altres pobles de l'Estat espanyol, * • 
ens proposem ds canviar aquest estat de co-** 
ses? No creieu que és hora d'encetar una nova 
etapa en la vida política del pafs amb l 'au-* 
tèntica participació * tot oi poble? Sí, ós 
hora d'emprendre tots un diàleg franc, obert, 
c i v i l i t z a t , a la recerca da les millors condi_ 
ciens per a establir un règim de l l iber ta t . * 
Estem en ona situació cr í t ica en qui l 'apatia 
o la confiança en una solució evolutiva a ** 
l larg toral ni pot tenir males conseqüències * 
per a tots plegats. 

SI l 'actitud governamental arriba a anar-* 
var els estaments més acomooats, si l'Esglé-* 
sia la considera ja Intolerable, què no serà* 
aab els sectors ds la població ais d i s c r i a l 
nats econòmicament i políticament, contra els 
quals cau més especialment la repressió? En
front ds la política del règim, cada cop ais 
cega i incoherent, sf, i s hora do cercar 1 * * 
trobar solucions. 

La Comissió Coordinadora de Forces P o l í t i 
ques de Catalunya, Integrada per Esquerra Re
publicana de Catalunya (ERC), Front Nacional* 
de Catalunya ( F C ) , Moviment Socialista de Ca 
talunya (MSC), Partit Carlf Català, Partit Po 
pular de Catalunya (PPC), Partit Socialista 7 
Unificat ds Catalunya (PSUC,/el FC/) i Unió * 
Democràtica de Catalunya (UOC), té elaborat * 
i presenta el programa següent: 

1 . l l ibertats democràtiques sense excepció. 
2. Amnistia general. 
3. Llibertat sindical. 
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4. Dret de vaga. 
5. Mesures que al llorín les condicions dl 

vida dels treballadors, 
6. Restablíaent da l'Estatut autonòalc del 

1932 coa a aarc per avançar cap a l'e-* 
xorcicl couplet del dret d'autodeteral-
nacló pel poble de Catalunya. 

7. Corts Consti tu! ents, elegides par sufra 
gl universal, que configurin les futo-* 
res Institucions polítiques de l'Estat 
espanyol. 

En presentar els seu prograaa d'alternati-
va daaocràtica, la Coaissló Coordinadora • 
de Forces Polítiques de Catalunya ho fa o-
berta al diàleg, disposada a escoltar to-* 
tes les opinions, guiada per la gran aspi
ració d'arribar a una entesa general sense 
vots, que coordini l'acció del poble de Ca 
talunya 1 de tots els pobles de l'Estat es 
panyol, tenoant a donar la paraula al po-* 
ble, única font de poder legítie, per a es 
tabllr un regia basat en les llibertats po 
lítiques 1 nacionals. 

CCFPC. Abril 197*." 
j A t i Cal no confondre, doncs, l'ASSEH-** 
"W~ BLEA DE CATAUMYA aab la COMISSIÓ • 

COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES F CATA
LUNYA. La segona ós un dels coupon* s de 
le prluera; va ser Tlupulsora Ini il de 
1 «ASSEMBLEA. Quant als respectius ¡ ogre-* 
•es d'Al tornati va Deaocratica, si bó són * 
saublants no són idèntics. 

la veu del camp 
català  

Aquest ós el títol d'un butlletí desti
nat fntegrauent a parlar de tot tipus de • 
qüestions relacionades aab la probleaatlca 
del caup català. 

Del nuaero 46, de l'any 1974, reproduTa 
l'article "POMES: 70 MILIONS DE KGS.!!": 

" H M calcula que a les "províncies' * 
de Lleida 1 Girona 70 all ions de kgs. de • 
poaes es troben a les caubres fr lgoríf l -** 
ques, esperant "perspectives favorables" * 
de venda. Pere el futur tó un caire incert 
per a aquesta fruita. 

L'horta dt Lleida produeix, ella sola, 
una collita al voltant de 150 ui 11 ens de i 
kgs. de poaes a l'any, aab tentència a 1n-
creaentar-ce els propers anys. Es per ai xe 
que el probleua ós d'alio nós candent, en 
tota llur cruesa, cou taabó a l'Urgellet i 
a Girona. I DES DE FA 14 ANYS!! 

La probleaatlca d'aquest sector de ** 
l'agricultura -coa en tants altres- rau en 
la difícil 1 eebolicada comercial i tiació* 
i industrialització, conseqüència natural* 
de l'abandó 1 incúria dels poders públics* 
(llegiu Regia franquista). Els pagesos es 
troben, doncs, aab les nans lligades front 
els interessos dols coaarctants-aajoristss, 
exportadors i industrials consarvers. Ales 
hores, preguntas; De què ens serveix "Mer
co lór ida"? A qui afavorelx7 

Tota la pagesia 
afectada, doncs, • 
rei vindiquen 1 exl_ 
gla, de foraa n i t 
concreta, els se
güents punts: 
1 . - Que es fac i l i 

tin adobs, in
secticides necesse 
ris por al conreu* 
de la fruita fres
ca, als preus que* 
el SENPA reparteix 
als agricultors • • 
productors de ce
reals. 
2. - Planificació • 

deaocratlca de 
la producció de ** 
fruita, tant per • 
la pou, abans del 31 de «aig del 1974. A-
questa planificació haurà de tenir en cou£ 
te qualitats, preus uf rilas, vies d» sorti
da per a, la fruita de sonor calibre, sub-* 
venci ens a l'exportació. 
3.- Asseguranea gratuita centra eventuals* 

granitzades I pedregades. 
4. - Necessiteu estadístiques fiables par * 

tal de conèixer si els actuals exce-** 
dents de fruita ós queies* excepcional, o 
una característica crònica de superproduc
ció. Calora, doncs, que s'inforei e la pa
gesia dels següents punts: 

a) producció real, por iones, ds pers i pe 
aa; 
b) Indax de consua "per capità". Foraa +» 
d'augaentar-lo a nivell europeu. Que s'auj 
senti el nivell de «Ida de la població es
panyola, a f i que el censuri de poaa se s i 
tu! a nivells europeus. 
c) Avantatges 1 desveatatges per s la fru1_ 
ta respecte a 1'entrada al Mercat Cosú, • • 
tant en preu coa en qualitat. 
d) Els pagesos necessites saber les lepar-
taclons de pera i poaa, durant la caspanya 
anterior I els preus d* la fruita en el ao 
aent de la i aportació. Exigiu, d'una vega
da per totes, que es prohibeixi tota clas
se d'i aportacions dl fruita. 
e) Deaanar a "Hercolóri da" que llegui cau
bres frigorífiques par a una passi bis regu 
lacló da la propera caupenya, evitant ela 
excessos d'oferta en el aosent di la colli 
ta. Cal exigir del Ministeri d'Agricultura" 
subvebciens par a llogar les caubres el ** 
teacs que estiguin buides. 

5.- Que el FQRPPA ajudi dlrectausnt a la * 
pagesia, enlloc d'afavorir els canals* 

de coasrcialitzacló 1 Industrialització sa 
nopollstes. 

Enfront d'aquest greus probleses aclapa 
radors, la pagesia no tó altra sortida que 
la de nobilitzar-sa, per tal di drfenaar * 
aliè que honradaaent considera just. Ja sa 
beu que el Govern dels grans capitalistes* 
no cediré fàcil aent si no ós par la pressi 

ó de tots nosaltres. Es necessària, doncs, 
la unitat farsa, l'axpsrit viu de lluita 1 
santerrir contactes regulars I psrasnsnts * 
entre els noses da la terra, cosa que s'ha 
aanifestat ja d'una gran 1 provada cflcè-* 
ela en les recents vanan dels rasaoars, * 
lleters I dais Descadera. AQUEST ÉS EL CA-
lí!!*» 

Catalunya 
•CATALUNYA OBRERA* és una publicació -

portaveu de 1"U.S.0(: per l'organització* 
dels treballadors y els pobles de la Penin 
sola cap a la é—crida socialista*. 

Les sigles USO voles dir "Unión Slndl-* 
cal Obrers". Aquest butlletí, tot i que tó 
el t í te l en català, esti redactat en casts 
111. Davant nostre terris el núaaro d'Abril 
1974, el qual tó si auaari següent; 
"7Apsrturlass? Da las palabras a les he
chos. 

La nova ley de Convenios Celactives. 
Nuestras publicaciones." 

"CATALUNYA OBRERA" surt perlodlcaasnt * 
des da fa uns anys. Al satslx tesps publi
ca tot una sèrie d'opuscles cespleaentaris 
de variada tesltica: 

"Salaries, «na reivindicación necesaria 
para la clase obrara1 1 'Iniciación al da-
bata anta las próxlaas elecciones sindíca
las". 

En projecte hi ha; 
•Rítaos da trabaje: hacia la abolición del 
trabajo a rendí siente", "El espíes: por u-
na drfensa del puesto di trabajo", i d'al-
trss. 
¿-L'USO publica taabó diversos butlletins 
a pables i per raas: "Trabajadores dal Va-
llós», a Sabadell, I •Trabajadores Text i 
les", etc. 
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A Galícia, pafs germà en l'opressió na

cional, existeixen grups polít ics netaaent 

gallecs, alguns dels quals reivindiquen la 

Independencia nacional dins un *arc socia

l i s t a . El ais conegut 1 alhora al ais l a - * 

portant Is la UPG ( Ik i l lon do Pobo Salego" 

o 'UM6 del Pable Gallec"). 

En aquesta ocasió* roprodulrea fragaents 

da les seres publicad ana 'TERRA E TEHPO», 

l'òrgan central; "FOUCE" (La Falç) , di les 

•Cesisións Labragas di Gal ic ia* ; *LUHE*, • 

de la secció estudiant ("Estuantes Revolu 

clonarles Galegos"); •IfíHANDlRO", pertant-

vau del Front Cultural; i "O HALLO", Irgan 

de l'IÜGA («Iraandada Desecratlca Galega', 

o de les agrupacions de treballador» g a - ~ 

llocs ealgrats fora da Galícia) , 

TERRA E TEMPO 

Sata al t í to l "ANTONIO TRONCOS) DE CAS

TRO, CONO DELEGADO DO MINISTERIO CE EDUCA

CIÓN E CENCÍA NA CRUfiA. ^.OPRESOR', dlu: 

"Acabe de ser noaeade palo "Consello* 

di Ministros español", delegado da Educa-. 

clon e Canela na Crona /(La Corunya)/ o Ca 

pitan xurldlce ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO? 

0 ta l capitán non e eutro que o cele-* 

bre f iscal do Tribunal ni l i t a r da BURGOS,* 

que tanto se ton distinguida palo seo ensa 

ftaaanto na represión di pobo vasco t oí « 

seos al IItantas revolucionarlos. Ben e ca» 

«nocida a casta (Educación e Canela) que * 

ten este feixista e pra qui sirve. ¿QUE • • 

VEN FAGUER A GALICIA? 

0 Sr TRONCOSO esta dnenrolendo o t 

traba!lo don xelto parfauto, canforaa 1 -

sita Ideoloxla 1 aos Intereses que represen 

t a . 

A «aislas autorldidi en cante a educa-

clon básica e eecfla da Críala asta tomando» 

unha serle de «adidas «mol si til f l cativas1* 

• i s i , obligan a tedalas escolas do Estada* 

a poner a banda!ra •espanela'; tasen «an

dan facer o prlaalro dta dea clases dempds 

das vacacfons un a l te político en cada a l 

eóla, dlrixldes polos sastres, no que es-* 

pilcaran os rapaces as «aravlllas di Esta

da Español e l ias fixaran coarrendar que * 

os da ETA eran uns asesinos, ao sarvlslo * 

do coaunlsee Internacional. 

Aparta di d l r lx l r polltlcaaante e t a - * 

aen aarlnlstrativaaente a Educación no Cru 

na, o Sr TRONCOSO tan teapo aínda pra oi¿ 

tras a l t iv i dadas, por exeaplo: I o asesor* 

xurldlce das país dos aazoa galegos axen-* 

tas di POLICIA ESPAÑOLA, que desaparaceren 

en Franela, 0 Sr TRONCOSO, aconselleu de

sandar en Francia per asesínate ) roubo a 

varios al l itantes di ETA. Ten pereonaleen-

ta aelte Interès no asunto a non repara * 

en teapo nin neutros probloaas pra se seu 

papel policiaco frente aos al l l tantes da 

ETA. 

E di suponer que a aba vocación di a-

seslno, pedir varias penas di aeerte en • 

Burgos, de policía e de opresor en todo-* 

los sonsos, siga viva no ssu altual posto. 

Pocas veces o Estado Español a través des 

saus representantas, deixeu tan clare cal 

e a sita postura, neste caso, respeute da 

EDUCACIÓN EN GALICIA." (Ni de «arç 7*.) 

mm 
De "LUHE" ("Foc"), N< 3, abri l 197*, • 

reproduïa extractes di 'NO DECORRER DA LO 

ITA, DOUS ATAQUES A LINGOA GALEGA1: 

"No CU /(Centre Universitar i ) / a no * 

Instituto de Calvarlo predícense uns f e l » 

tos que considerases da aaior grava da da : 

a prohibición de uso dunha palabra nunha* 

asamblea, por falar no propio idiosa. Nos 

considéranos iste asunto da «elranda l a - * 

portañola, e por i so ospreaaaos e noso pa 

recar: 

Definíaos Ista situación COBO: a) Ac

tituds antidemocràtica e autor i tar ia; b) 

Manifestación de ineolarldade eun pobo o-

prlatdo e asobaliado; c) Cooperación co * 

intento de asi«I laclen do noso pobo polo 

Estado Español. 

bandera gallega  

0 arguaento esgrialdo fot que a l l habí 

a xente que non comprendía o galego. Esta 

aos convencidos de que isa non e aais que* 

unha disculpa porque: o galego que se fala 

ñor «a! aen ta pódase entender sin eal ores •+ 

problemas e, adeaais, a l l ofreceronse t r a 

ductores pra o caso que non se entenderá. 

Unha vegada aais, as razóns espostas * 

pra non ut i l i zar a incluso prohibir (COBO* 

nlstes caso) publicaaente o galego, son as 

da eficacia. 

Hais a estas outuras xa non nos pode * 

engañar, son aoitos os casos nos que isto* 

vense repetíndo e val sendo hora da denun

ciar cartas alt i tudes: 0 que se oculta de

tra ía de todo isto e, por unha banda, os * 

longos anos da educación españolista na "U 

NIDAD DE LA PATRIA* e, por outre, o asdo • 

que teñan cortos Indi duos a perder torreo* 

na direuclón da lo l ta . Istss Individuos • * 

pertenecen a orgalzaclóns palftleas 'espa

ñolas* que non tenen en conta (ou o tenen so 

«entes na teoría) a realidade da Galicia, I -

les saben «oi ben que, si eapezan por transí 

x i r en cousas COBO O idiosa, non van ter aa

is reaedio que adeaitir «citas aais e, por * 

i se, non poden consentir 'deslices* ds n in-* 

gún t ipo. 

( . . . ) Canda a nosa lingoa fe l espulsada* 

do enslno, da vida o f i c i a l , cul tural , tal n i 

ca, as perseas consecuentes coa ista real i da 

da non podeeae xa doutar outra postura, ou-* 

t ra alternativa, que a defensa de i diosa, * * 

que o uso publico de galego. 

( . . . ) A NOSA ALTERNATIVA E 

a) Os galegos debemos ut i l i zar páblicásente* 

o noso i di asa. Outra postura si Álfica coap!!_ 

cidada do opresor e leva a unha aaolr aspara 

clon, a unha situación de insolar!dado antro 

es estudantes das clases traba1laderas da Ga 

l i c ia (galago-falantes na sua aaior la) . 

b) Asiai sao, os galegas conscentes débenos * 

espllear aos ceapaflelroa, galegos e non galo 

gos, a veroade da asunto. 

c) Os non galegos, e si san progresistas * * 

con aaior razón, deben coaprender a si tua-** 

ción » non ser complicas eu exentes da as i - * 

• i lac ión. 

ÜACCESÜ DIREUTO A UNIVERSIDADEÜ 

ÜABAIXO 0 EISANEN DO C.O.Ü.Ü 

ÜPOLO USO PUBLICO DO GALEGO!!" 

fouce 
Del N> 3, de aaig 7*, da "FOUCE", transo-! 

bla la noticia 'A EMPRESA CAPITALISTA (MW> 

POLISTA) COLONIAL 'RIO TINTO-PATIfiO": 

"Asparada nas leí ses di Estada Español, 

leí da esproplación, Industrias pr ior i tar ias, 

etc. e ce aparello administrativo o seu ser

vicio, ffxose, a baixo precio, propietario * 

de 200 hectáreas, entre labradío e sonta, * * 

partenecentes es labregos do Tetro, Laxo, U-

nidos. Basa a Prevediños (na cesárea da i r -

zúa, A Gruña). 

Río Tinto Interesóme per unha alna di * 

cobre situada nasa zona, chanada San Rafael; 

vindo os beneficios que podían sacar da sua* 

esplotaclón eeeoaenzóu a forzar os labregos* 

propietarios con amenazas 1 engañifas pra * * 

que vendasen, o estar desvence liados, os ve

cinos cal ron na traapa. Vendaron sin tenar * 

conoceaento do tipo os venta que facían. Ago 

ra xa saben que se quedaron aln ferrados di 

ssu parque pertenecen total«ente a Río Tinto. 

En total o precio sodio pagado por ferrado * 

nan sube das 3.500 otes 

Río Tinte pagóu o labradío e aonte a ore 

dos di «arda, pro non l i e laportou o que ca 

da ferrado representa pra unha economia faai_ 

l ia r que vive de agro e da aadeira, nin dos 

ingresos que tenaaos. ( . . . ) " 
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l'afer de beasain -0-

El aigdla del 31 de aalg, un ceaando de \ 
persones va assaltar la pagaduría de la fa-» 
brlca CAF ("Construcciones y Aialiar de Fer-
rocarrlles") de Beasain (Blzkala), «aportant 
se 1A al Hens de pessetes. El ceaando va pu
jar a un auto que als estava esperant 1 fugi 
ren tot seguit. 

Aquell vespre, l'organització nacionalis
ta 1 revolucionària ETA-V* Assaablea va eaa-
tre an coaonicat a Euzkadl-Nord, atribuint-* 
se l'acció. 

Però aquell aatelx dia, al vespre, es va* 
produir un tiroteig entra el casando assal-* 
tant 1 forces de la guàrdia civil vora la lo 
califat de Uzkano. Quatra «tistes aconse-** 
qui ren escapar, nentre el cinquè -al conduc
tor del vehicle- era detingut: Jen LEBGRRETA 
BERGARA, de 25 anys. Igualaant, as van recu
perar els 14 aillons, trobant-se a ai; 3 ae-
tralletes 1 quatre pistolas. Val a dir però, 
que al poc de produir-se l'acció, 500 gulr-* 
dia civils 1 4 helicòpters patrullaven pela 
voltants. (Aquesta xifra arribarà a ser, a * 
partir del dia 2, de 1.000 núasroc de la QC). 

En la aatlnada del dia 2, va tenir llac • 
un segon tiroteig a Lazkano, a resultes del* 
qual va aorfr un guàrdia civi l , Manuel Pérez 
Vázquez. Seabla que es tracta del aatelx co
lando d'ETA. 

El 3 de juny, la SC donava els noas dels* 
altres quatre suposats eeabres del coaando: 
Joseba-Hanuel PAG0A6A GALLASTEGI (a) "Peixe-
to", de 30 anys; Joseba-Andonl GARMENDIA AR-
TOLA (a) "Dunpe", de 22; Félix AGÍA JAURE6I-
ZABAL; 1 Franzisko-Xabler AIA ZULAIKA (a) •• 
"Trepa", de 29 anys. 

L'operació de búsqueda va allargar-se uns 
dies ais fins que fou abandonada davant el * 
fracàs total, }a que el coaande havia passat 
a l'Estat francès. 

Tot 1 això, T11 de juny fou detingut Ma
nuel OTEGI OTEGI, ex-troballador de CAF, a * 
qui s'acusa d'haver passat inforaacló a ETA 
d'aquesta factoria. 

2 activistes morts -0" 

El dia 20 de aalg, la 3C assassinava dos 
activistes bascos a Fuenterrabia (Glpuzkoa), 
aentre un tercer hoae aconseguia fugir. Es* 
tracta de: Roke-Xabler MÉNDEZ VILLADA (a) ** 
"Txapelgorr1\ de 21 anys, 1 Jasaba HONORA-* 
ION ELORZA, de 27 (els dos aorts); 1 Plarra* 
HIRIGOIEN, de 28 anys, nat a Euzkadl-Nord, 1 
que fou detingut a lea poques horas. 

Segons seabla, el coaando provenia de St. 
Joan de Luz (Euzkadl-Nord), 1 en tocar terra 
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a la platja* 
de "Los Fraî  
les" fou ata 
cat per laG 
C, produint-
se un fort • 
tiroteig en* 
el qual van* 
aorlr els 2 
activistes.* 
(Inforaeclan 
de la pressa 
diuen que la 
GC els esta
va esperant* 
des del dia 
abans.) 

ETA-V» va 
dasaantlr certes Infcreacions referents e 
la sllltancia d'aabdés activistes a la se
va organització: "es tracta de dos ex-el 1 i 
tants d'ETA que treballen per la llibertat 
d'Euzkadl an una altra organització*. 

La policia va inforear que el coaando * 
pretenia segrestar al Sr Juan Vollaer, di
rector de "Palearas" d'lrun, par a deaanar 
60 Bilions de rascat, alxf cea certs avan
tatges per als 1.000 obrers de la fabrica. 

repressió O 

9 de aaig: DETENCIÓ d'un aatrlaanl a • 
Bilbao, acusat de forear part del "Prisar* 
Coaando Militar d'ETA-VlVlCR (espanyelle-
t es-trot ski st es). Es tracta de: Gregorio * 
MARTÍNEZ GARCIA 1 Haría-Josefa LEFERTUA. * 
Aabdós foren detinguts en fracasar un In
tent se d'atracar "Fundiciones de Bolueta, 
SA* de la capital basca. La dona, tot 1 es 
tar eaaanlliada, aconseguí escapar del cu
artel de la GC. 

11 de juny: SENTENCIA d'un Consell de * 
Guerra celebrat a Santander en relació aafa 
al segrestaaent de l'Huarte. Joseba ZAGAR-
TE ARREGI, 30 anys pel segrestaaent 1 3 • • 
ais par tenencia i i l ícita d'araes; Rufino* 
SERRANO IZKO, 30 per segrestaaent, 6 i m 
dia par àrees, 6 als per "Insultos a la ** 
fuerza araada* 1 30.000 ptas de aalta par 
carnet d'Identitat fals. El tercer, tenue 1 
K0UUI0 MAR, fou absolt. Durant el Con-* 
sali de Guerra, Zagarte 1 Serrano van cr i 
dar "Gora Euzkadl Azkatuta!" 1 van dir qaa 
no reconeixien l'autoritat d'aquell tribu
nal; a ais, Zagarte va llençar les crosses 
contra el tribunal (En Zagarte era ferit a 
resultes d'un tiroteig hagut aab la poll-* 
ele a Bilbao el 27-set.-73). 

21 aaig/12 juny: VAGA DE LA FAH de nou 
presos polítics de Basauri (Blzkala) ari Ti
tanis d'ETA-P, en protesta pel càstig 1a» 

posat a un eeapany (Joseba ORQBE ETXTBESTE) 
quan fou oascebort fent ua forat par esca-* 
par-ta; Oraba Ebtebeste foa sancionat aab* 
20 dies d'lsslaaant ea ana calla de ckt lq. 

A la presé de Basauri hi ha 31 presos po 
l ít lcs, dels quals 23 s'acusa d'assar d'ETA 
V», 6 al "terleleato Coaunlsta de Espafla*,* 
1 al PCE (1) I 1 a ETWP/ICR. 

la vaga d'authi O 

El conveni cal lacti u de la factoria "Au-
thi" d'Irufla/Paeplona, caduca el 30 de juny. 
D'altra bandí hi ha converses secretes en-* 
tro al Govern espanyol 1 «Authi-Bri ti sh Lev 
land" i "Generals Hetors* par a la vende ** 
d'aquesta factoria. Aab tal estiu, als 
treballadors va» decidir qaa, aentre ne s's 
clares aquesta situació de qui seria el nou 
propietari, es podria postposar la delibera^ 
ció d'un neu conveni cellectlu 1 que, nen-* 
trestant, caldria negociar dos punts: 
1 / Augsant do 6.000 ptes al aes per a tots; 
2/ Readatssló de 3 coapanys acoaladats el * 

passat sos de deeenbre. 
A aquesta petició, la direcció va respon 

dret 1 / aagasnt de 2300 al eos; 1 2/ que eT 
tea dels 3 acsaiadets "no se tesa para tra
tar". 

A partir d'aleshores coaença la aoblllza 
ció obrera que encara no ha acabat (21 de * 

Durant des dies, a partir del 28 de ssfg 
1200 treballadors ss van tancar dins la faç 
•toria. La polida araada especial anii-dis 
turbls va voltar la fabrica ceaainant-los a 
sortir, cosa que ee va fer eense incidtnts. 
La direcció els va castigar aab dos dies de 
suspensió de feina i sou. En tomar al tre
ball , els obrers continuaren en la seva ac
titud, essent castigats novaaent. I així d1_ 
verses vegades. La solidaritat aab "Authi"* 
ha estat iaaensa a tot l'Estat espanyol. 
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presentació 
Occí tània, a ais d'ésser una nacionali

tat Ignorada pel cantrallsae francès, is * 
la al noria nacional oprlalda ais laportant 
da l'Europa Occidental. I par a nosaltres, 
catalans, és sans dubte una de lea ais In
teressants di conèixer, ja que durant aoH 
de taaps hi hea tingut lllgaas culturals,* 
polítics 1 econòalcs. Això no vol pas dir 
que si preguntessis a solts catalans què * 
saben d'üccltlnta, la najarla no sabrien • 
què contestar. Es per això que airare» de 
donar a conèixer als nostres lectors un pe 
t l t cop d'ull sobre VOecItànla. 

generalitats 
Occí tonia s'extèn per 196.741 ka2 par • 

tot el "ni dl» da l'Estat francès, coaptant 
hi taabé una llanca a Itàlia 1 la Val d'A 
ran a Catalunya. (Veure aapa) Efectlvaaent, 
l'aranès no és pas un dialecte del català, 
slné una aodalltat da l'occità. D iltra • • 
banda, existeix on Estat Indepen* nt teòric 
caaent occit): el Principat da Monaco. 

La població suaa uns 12 alllons de per-

Tot 1 això, es plantegen solts proble-* 
«es als occitans en llurs reivindicacions* 
nacíorali tartas. D'entrada, una al noria *• 
tan gran au* sal no ha tingut una unitat * 
política qua els englobés 1 que ha estat * 
sotaasa a la pressió uní fores dora 1 asslal 
lista francesa, fa que en l'actualitat tan 
sals un 10 % de la població parli la llen
gua occitana an alguns dels seus variats * 
dialectes. Val a dir, però, qua avui dia • 
hi ha entre la joventut una gran revifada, 
sobretot entra els estudiants, par aprèn-* 
dre a llegir, escriurà 1 parlar aliè que * 
als francesas en diuen un "patols". 

Pel que fa al no» d'Occí tània, aquest • 
ha estat en una nebulosa durant solt de ** 
teaps. Ne serà fins l'any 1929 que apareix 
per prisarà vagada, quedant consagrat defi_ 
nltlvaaent. En aquest cas taabé és, doncs, 
la llengua la que dóna noa al Pafs. (Al-** 

» 

guns potser coneixen l'oc
cità a través dels noas de 
provençal, lleaosf, gascó, 
llengadoclà... quan aquest 
noaés són f orees di alee-** 
tais que conforaan la rica 
1 literària llengua occità 
na, la qual fou utilitzada 
durant solt da taaps pels* 
nostres poetes catalans de 
l'alta edat alt jans. 

Els nacionalistes occitans, deixant de 
banda l'arbitrària divisió de l'Estat ** 
francès sn departaaents o províncies, nan 
dibuixat el seu territori en 7 regions ** 
històriques: Leaosln, Auvernha, Oauflnat, 
Gasconha, Guiara, Provenga 1 lengadec. 

Les ciutats aés laportants són: Tolosa 
del Lengadoc (la capital), Harsslha (aab* 
prop d'un sillo d'habitants), NI ça, Tolon, 
Claraont d'Auvsrnha (ClerBont-Ferrand), • 
Nontpelhlèr, LI sotges, Avinyó 1 Nines, a-
questss últlaes aab aés de 100.000 habi
tants. Al aarge da la deaografla hi ha * 
d'altres viles laportants en la histèria* 
1 en la cultura d'OccItànla: Carcassena,* 
Albi, Narbom, Pau, Arlas, etc. 

història 
Una de les prisares terres que van con 

querlr els rosans fou l'actual Occitània. 
Tant és així que donares el noa a una re
gió, noa que després servirà per a quali
ficar certes divisions territorials; Pro-
vença, d'on prové "província1, ço és *ter 
ra guanyada per les àrees 1 vençuda* o en 
l lat í "pro vlncere". 

El fet d'ésser la prisarà terra guanya 
da significarà taabé que fou la ais roaa-
nltzada 1 la ais civilitzada, tot 1 qua * 
aquestss terres ja havien rebut la Influ
ència dels grecs, els quals van fundar ** 
Marselha. 

Després ds la Invasió dels pobles ger-
aànics quan Tesfondraasnt da V I apar 1 ro 
aà, l'actual Estat francès fou ocupat pes 
visigots 1 pels francs. Aquests darrers * 
aconseguiren lentament anar conquerint el 

Occltànla 1 les seves 7 regions histèriques: 
1 . Leaosln; 2. Auvernha; 3. Oauflnat (una llenca dins I -
tàl ia); k. Gasconha; 5. Guiara; 6. Provança; 7. Lengadec. 

(a: Euzkadl-Nord; b; La Val d'Aran 

que forns part de Gasconha; c: Ca 
talunya-Nord o el Resssllí.) 

sud 1 ocupar Occítània. Al sateix teaps ala* 
visigots que havien tingut llur capital a To
losa, hagueren d'acoaodar-ss en bona part da 
la Península Ibèrica. 

Carleaany 1 els seus successors organitza
ran els seu laasns lepar! aab una estructura* 
feuddal, cosa qua va peraatre ala paTsss nata 
rals d'estructurar-se d'acord a lea seves na1_ 
xsnts característiques nacierais. Predas »•• 
sent, serà en aquests aoaents quan cenaneen a 
aparèixer els prisaré escrits en llengua occí 
tara. I aquesta arribarà a tenir tan gran ** 
prestigi, que serà Vesprada par Italiana, ca 
talans, francesos, alaasnys I "suTssos", a l - * 
aanys en llurs produccions literàries 1 tabre 
tot pel qua fa a la poesia. L'occità, doncs, 
ec va convertir en la llengua ais prestigiem 
ueada par tot l'Occident després del l la t í . 

El caaí vers la unitat nacional política * 
va ser un caní estroncat. Occltlnia era divi
dida entre dl varaos senyors feudals (coartes * 
da Provança 1 da Tolosa prlnclpalaant), els * 
quals s'anaven eaparentant en aatrlaonls. Taa 
bé cal recordar que alguns dais rastres es»— 
tso-rels van ésser coates de Provenca. Les ce 
*ses estaven tan ben lligades que quan els ** 
rels de França pretengueren envair 1 ocupar * 

OCCITANIA 
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Occitan as drech a la paraula 

En Robert LAFONT 

Occitania durant el segle X!SI, aquesta va 
ver una confederad6 aab els catalans a f i 
defensar la seva Independència. Malaurada-
eent, a la batalla de Muret -12 de sote»-* 
bre de 1213-, occitans 1 catalans perderen, 
aorint-hl fins i tot el nostre coete-r 1 • 
Pere el Catellc. Les tropee francote* ce-
eandades per Siró de Montfort, que havien* 
anat a fer una creuada contra els heretges 
slblgetos, transformaren l'opreecié en una 
annexi6 puré 1 sleple. Les barbaritats 1 * 
l'expollacló que van sofrir els occitans • 
sin innombrables: es van creaar ciutats • • 
senceres aab els seus habitants dins (ces* 
de Beziers), s'enderrocaren esglésies 1 •• 
castells, 1 s'arriba a prohibir a les publ 
lles i vídues occitanes de casar-se aeb oc 
citans; calia fer-ho aeb francesos, segons 
1 "estatut de Paeiers». 

A partir d'aleshores, Occitania és una 
nací6 acéfala (sense cap], sotnesa en gran 
part a la corona de Franca i aeb l'Aquítl-
nia depenent del rel d'Anglaterra; a ees a 
tés, el Bearn (Foix) estava lligat al re-* 
i alee de tabarra. Val a dir, però, que les 
dues regions van conservar la seva identi
tat nacional, doncs en cap aoment van so
fr i r persecució, ¡a que aquesta es va pro
duir després, en entrar a forear part de • 
V Estat francès. 

Aquesta divisió entre varis "amos" s'ha 
reflectit posterloreent en les dificultats 
hagudes per al renalxaaent cultural 1 poli 
tic actual, i , en definitiva, per a la re-
uniflcoció. 

reviscoíament polític 
El renalxaaent polític trigarà en arri

bar, eentre que la renaixença literaria, a 
nivell de el nortes, serè força leportant • 
al llarg del segle XIX. La figura cabdal * 
del "felibre" serè sens dubte Frederic Ws 
traí, proal Nobel de Literatura per la se
va obra en llengua occitana. 

El reviecolaaent polític s'iniclarè •* 

solt suauaent en 1939 aab la creació del • 
"PARTIT CCCITANISTA", el qual desapareixe
ré quan la I I - Guerra Mundial. No serè • • • 
fins vint anys ais tard -1959- quan es fun 
da el "PARTIT NACIONALISTA OCCITÀ». Aquest 
grup va tenir un especial Interès en aju-* 
dar els algerlns en la seva lluita d'al l i 
berament, ja que creia que després de Is • 
independència d'Algèria els seria aés fa-* 
ell d'arribar a censcienciar els occitans* 
cap a una actitud semblant. Indubtableaent 
això era un optieisae excessiu, per què * 
la colonització algerina noaés havia durat 
un sagle, 1 la llengua, la cultura 1 el ** 
senti sent nacional àrab eran encara aolt * 
vius. En canvi, a Occitania són aet els se 
gles d'ocupació 1 opressió; la llengua es
tà aolt perduda 1 d'ençà de ais de 100 *** 
anys tot l'ensanyaaent is en francès. A ** 
ais, d'ença del decret de *V1llars Cotte— 
rets* (1539), la llengua judicial 1 adai-* 
nlstratlva és la francesa. D'altre banda,* 
a partir del sagle XVI el consistori dels* 
Jocs Florals es va transforearen "Cellège* 
de rhétorlque*. He serè fins el 1945 que • 
es fundaré T'Instltut d'Estudis Occitans" 
(IEO, seguint el nostre IEC), tornant-se a 
treballar seriosa 1 científicament en l'es 
tudi de la llengua, per a la seva modemit 
zacló 1 neraalitzaclí. 

Un occltè, M. Oeixonns, faré aprovar al 
Parlament francès una llei sobre l'ensenya 
aent de les llengües dites *roglena1c*, la 
qual llei mai no ha arribat a ser aplicada, 
alaanys d'una sanara total, tot 1 que da
ta del 1951!! 

Una secció de l'IEO es va a-
ner polititzant fins a consti-* 
tuir-se en COMTAT OCCITAN D'ES 
TUDIS I D'ACCION (COEA),l'any 7 
1962, sota la direcció del cata 
drétic Sr Robert Lafont. 

Paré seré a partir dels fets 
de aaig 68 quan la polltitzacló 
occltanista seré una realitat.* 
Tot i que van tenir lloc a Pa-* 
r is principalment, van repercu
t i r en tot l'Estat francès. I * 
potser el que va ser ais lepor
tant is que els intellactuals * 
francesos, tradicionalaent 'pa
trioteros" 1 xovinistes, van ce 
mancar a slrar-se, a partir d'a 
quall Basant, les coses d'una » 
altra aanera. Fins 1 tot el dia 
r l LE MONDE, que en la qüestió*" 
de las Binarles nacionals no e-
ra massa objectiu, canvií subs
tancialment de posició. D'altra 
banda, partits coa el PSUF 1 • • 

sindicals ca* la CFDT han inclès en 
llurs pregriaas polítics l'accepta
ció de la pluralitat sultlnací anal. 

A partir d'aleshores comencen a 
nèixar 1 proliferar grups pelítica» 

occitans: "MOVIMENT AUTONOMISTA OCCITAN*. de 
l'any 1968, creat pels occitans de les ter-» 
res italianes, els quals reclamen un Estatut 
d'Autonoaia par a la zeva regió. He tingut • 
un notable èxit en les eleccions anulclpals. 
FEDERACIÓN ANARQUISTA-COMUNISTA D'OCCITANIA, 
creada l'any 1970. PARTIT SOCIALISTA OCCITAN, 
fundat Va , I367, de caire legalista. UE» 
u~.i*i«A, fracció del COCA escindios en 1971 
1 avui sens dubte el grup ais leportant, ja 
que a ais d'intellectuals 1 estudiants t i *• 
nombrosos pageses afil iats; edita une publi
cació aolt coneguda: "Lutte Occí tant" (B. P. 
2138, 34026-Montpellier-Cedex). COniTATSDK 
Cl ON OCCITANA, centre d'actuació 1 de troba
da de allí tants de diferents grups per tal • 
de crear un ambient psicològic favorable s * 
•les reivindicacions occitanes, 

e 0 o 
No cal oblidar que Occitania és un país* 

de pagesos. Pageses que no han rebut Bassa 
avantatges del Marcat Comú 1 que veuen les * 
seves terres expropiades quan convé per a ** 
fer-hi installacions turístiques (La Gran * 
Motte de Hentpelhièr) 1 militars (Larzac).,. 
Que coa d'altres, és ua pefs on la gent es • 
veu obligada a eaigrar al Nord o a l'Est in
dustrialitzats, per acabar sant obrers e oé 
policies (CRS-SS), que reprlairan els seus • 
connacionals. Es un país en el qual les , 
quotes (gas natural, bauxita.. ) són explota 
des per les grans companyies estatals e pri
sades franceses. Es, en definitiva, un? o-
lònla "blanca"... 

El casí de l'alliberament serè l i , ; 
ro ha estat ja encetat. 

OCCITANIA, UN PAÍS A VENCRE7 UN PAÍS A LL« 
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le problème 
national catalán 

¡arme rossinyol I 

MOUTON 
7, rué Dupuytren-Paris 

-^-Aquesta abra ás la te 
si dactaral pareeniada 
1'any 1969 a la Facul
tat da Orat o» hutas. 
Es tracta d'w ball • 

volta da 712 pàgina* • 
(14 d» lat quals < • * -
cada» a Bibliògraf'*), 
aab un prefaci dal Pr. 
3uy Híraud, da la Uni
vers! tat * Ps*> El ïfi 
brs contí, a sis, tfls-
stt aspes, alxf coa • 
ctntarars di natas *x-
pllcatlves a pao da al 
glna. 

L'sbra consta d'una • 
Introducció sobra *sls 
antecedents lesea ata* 
dal problesa cátala" 1 
di duts parts: 'Los * 
causas di l'existència 
del prsblas* cátala' 1 
•Les solucions a aaust 
probleea*. 

En la priaara, l'au-* 
tor fa un ertans tsttt-
d! da las causas solee 
tlvaa {Indi vidual 1tat7 
geográfica, cantlntri"-* 
tat històrica, autono-
ala lingüistica 1 ori
ginalitat ocosial co-so 
clal) 1 di les causes* 
subjectives (la volun
tat d'ésser del pobla* 
cátale: rsforçaasnt di 
l'asprlt de catalán)-* 
tat, caabats par la Til 
bartat polftlca 1 11¡T 
tes per la supervivèn
cia col lacti va). 

En la segona part fa 
una anàlisi a fons da 
les diferents aolucios 
intentáis par l'Estat 
espanyol, totas ollas* 
fracassades. Par acá-* 
bar apunta la baaa d'u 
na solucié realista: * 
exclustí d'un Estat es 
panyel unitari. 

avu i 
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