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PRESENTACIÓ D'AQUEST NÚMERO 

Aab aquest nÚMro d»"AVUI"-Servei d'Informació Català (SIC), 
COK wat un nou curs i n fo ra t i u tot procurant adaptar-nos a 
la reali tat del naent. El carite de redacció de T'AVUI" ha 
hagut d» replantejar-se la tasca a complir. Encara que no es 
fa tassa illusions sobre "l'apertura" informativa del Govern 
espanyol de l 'Arias, és evident que un tant per cent de les 
notícies que sortien a VAVUI" el curs passat, en aquests • 
soaents són publicades per alguns diar is, tais coa "Tele/eX-
pres", 'diario de Barcelona" i "El Correo Catalán". Això ens 
ha obligat a reestructurar seccions i a que certs blocs de* 
notícies que abans consideraves fonanentals, ara els hem dei 
xat en un segon pla. 

En conseqüència, T"AVUI"-S1C passa a ésser un Instrument In 
formatiu més polít ic i documental, oferint als seus lectors* 
tota notícia desfigurada o censurada per la Dictadura, dos-* 
siars sobre temàtiques no tolerades, taules rodones i entre
vistes aab dirigents polí t ics, una revista mensual dB nove-* 
tats de la pressa clandestina, etc, \ i x í , en propers números 

esperem obrir una corresponsalía al País Valencià, en el ca-* 
sf d'una informació aés directa sobre la real i tat dels nos-** 
tres PaTsos Catalans; seguires aab les i l les i el Rosselló. 
El número que teniu a les vostres sans ha estat estructurat a 
partir de la vibrant actualitat política que estea v iv in t . Te 
aes com les Reagrupaclons Polítiques, la celebració del Pr i - * 
mer Congrés de Front Nacional de Catalunya, la detenció a Sa
badell de 6 posats sembres de l'Assemblea de Catalunya, *• 
són explicats 1 documentats. Tasbé hi hem Inserit temàtiques* 
originals, com uns extractes del l l ib re d'ETA sobre T'OPERA-
CION OGRO-CARRERO BLANCO", el qual confiraa una vegada aés *• 
Tautentlcit. dels autors de l'execució de l 'almiral l espa-* 
nyol. f inal me -L hem inclòs un extens dossier sobre la Indigna 
ció provocada a Catalunya per l'operació "JUNTA DEMOCRÀTICA • 
DE ESPAÑA" a càrrec dsl PCE ( i PSUC) i TOPUS DEI, al sarge * 
dels organismes unitaris 1 desocràtlcs de Catalunya i passant 
-se per a l t les més elementals normes del joc democràtic, 
Aab tot això esperes informar millor als nostres lectors. 

QUE PRETÉN ÉSSER L'"AVUI"?: 

- Un mitjà honest d'informació i de documentació al servei del poble dB Catalunya; 
- Una recopilació ordenada 1 classificada dels esdeveniments ocorreguts, tenint com a fonts •• 

les nés diverses procedències -"legals" 1 clandestines- procurant sempre ut i l i tzar les *• 
més serioses i fiables; 

- Una resposta catalana a tot intent d'instrusentalització i manipulació de les informacions; 
- Un canal d'informació,directa per a tothom sobre fets dels PaTsos Catalans, d'Euzkadi i de • 

Galícia. 

SOBRE L'avui~S.I.C. 
I Datada del 10 de juny d'enguany, hea rebut la següent l letra de 

"SOLIDARITAT D'OBREüS DE CATALUNYA" (S.O.C.), 3 través d'un deter«i_ 
nat part i t pol í t ic : 

"Hes l leg i t el vostre núaero corresponent al 10 de aalg 1974, i 
voles agrair-vos Thaver-vos fet ressò del nostre XVÒ aniversari. 

En el vostre ar t ic le, r*>rÒ, hi Fia una afirmació* 
que no és exacta, 1 nue voldríem aclarir per evitar 
salsentesos. Ens referia a l'adhesió del President* 
de la Generalitat de Catalunya /en l ' e x i l i / Sr Jo
sep Terradelles. 

A finals de març, en una visita feta per un sem
bré del Coaitá Executiu de S.O.C, al President de * 
la Generalitat, en la seva residencia a l ' e x i l i , el 
convidarem a ésser present a la celebració del nos
tre XVÒ aniversari, demanant-li que, donada la im-* 
possibil itat que hi fos personalment, nomenés a un* 

^ m ^ representant seu. 
^ ^ ^ \ El President, però, s'excusà a contracor a fer-* 

1 p \ A -ho, per evitar ser acusat de partidisme, prometent 
^ B ^ -nos una carta, explicant els raotius del seu refús* 
^ - ^ ^ . a la nostra Invitació. 
\ y 1 No hes rebut aquesta carta, però el respecte que* 

ens mereix la persona del President Terradelles, i 
la Generalitat de Catalunya-lnstltució que com a +• 
membres de l'Assemblea de Catalunya reivindiquem *• 
per al futur Imsediat del nostre poble-, ens fan a-
clarir el que en el seu dia potser no vares expli-* 
car prou be^ 

Per aquest motiu, us demanem que publiqueu aques 
ta carta en el proper núaero de la vostra revista,* 

tO 

fO 

• i — ' 

que avui per avui, pot glorlar-se d'ésser de les millors de Cata 
lunya. 

Pel Conitè Executiu, (s ignat ) . " 

2 Del l l ib re t "INFORME SOBRE QÜESTIONS TÀCTIQUES", publicat ar
ran del Primer Congrés de FNC veure aquest mateix núaero de ++* 
T'AVUI"-, capítol "El front cultural català: avenços 1 nobes i -
niciatives", extractes: 

"Dins el treball del front cultural, no podem deixar de való 
rar una tasca que fa el seu paper dins el sovloent d'allibera-** 
ment català, en la faceta específica de la informació. Ens refe
r ís al Servei d'Inforsació Català (S.I.C.) que, a través de la* 
revista "AVUI:s i d'altres publicacions, i dins una visió autònti_ 
casent catalana, ens manté informats principalment del soviaent* 
popular d'alliberasent nacional català i dels sovisents de les • 
altres nacions oprimides, cobrint així un buit que durant molts* 
anys hi havia hagut. Encara que nosaltres no compartís sempre • • 
els plantejaments d'aquest equip, creiem que cal fer costat a la 
seva tasca, difonent-ne els diversos materials." (p. 41) 

3 E n l'obra "ELS PARTITS POLÍTICS EN LA CATALUNYA D'AVUI" (veu
re secció l l ibres d'aquest núseroj^en la pàgina 280, es fa es-+* 
sent de T'AVUI" dins l'apartat "Moviment popular i d'informació 
general", de l'apòndix Vi "Pressa Clandestina a Catalunya". 



A CATALUNYA. 
KEAGKUPAMENTS POLÍTICS 

Catalunya, els Països Catalans 1 Espanya estan vivint una ipeca de profunda 1 real reestructuració pol í t ica. La descoaposició del *+ 

franquista, aat> el fracàs del govern Arlas, la ealal t ia del dictador i l'agudltzacló de les l lu i tes entre les diverses caserillos del r i 

g i i , a ix í cea l'evident crisi econoaica han estat un revulsiu. Efectlvaaent, tant els grups o part i ts d'oposició que fins ara actuaven • 

en 1e clandestinitat, coa aquells sectors que f ins ara "vivien en hivernació en espera de ai l lors aoaents", s'han posat en aoviaent. 

A nivel l d'Espanya, i d'esquena a Catalunya i les altres nacions oprialdes, hea vist recentaent la creació, a París, de la "Junta De-

eocrStlca de España". I pel que fe a certa gent "d'oposició" de l ' inter ior de l'Estat espanyol disposats a collaborar en l '"apertira», • 

s'ha creat, a Madrid, la "Conferencia Oeaocrática", taabl a esquena del nostre Pafs. 

A nivel l de Catalunya estricta s'estan dibuixant diverses iniciativas cara un reagrupaeent de forces catalanes i deaocrà tiques: 

"Concentració DeBoa-atlca": la qual pretén agrupar aaplis sectors trlstlano-deeocrates, l iberals 1 de centre-esquerra; 

•Pel reagrupaaent dels Secialtstes-Oeaocratlcs a Catalunya": pretén la creació 1 estructuració de la Soclaldeaocracla; 

"Per la unitat dels Socialistes de Catalunya": aquesta In ic ia t iva , lapulsada per grups socialistes catalans histories, pretàn V e s - * * 

tructuracló d'un fort PS, aab clar sentit català 1 al aarge del PSOE; i 

"Cap a la convergencia dels Socialistes Revolucionaris dels Països Catalans": es tracta d'una iniciat iva anlaada pel Partit Socialis

ta d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) de cara a la creació d'un Front Socialista Revolucionari d'Alllberaaent Nació 

nal aab forces 1 grups de tots els Països Catalans. 

Coa a nota destacada de tot e l que hea dit ais aaunt, cal destacar que es tracta d'Iniciatives preses per organitzacions l/o grups ca 

talans aab total independencia del PSUC (noa del PCE a Catalunya), el qual fins ara ha aonopolitzat tota la Iniciat iva política clandes

tina a Catalunya. 

• A continuació, doncs, presentes els textos de les crides esaontades. 

A) 

B) 

C) 

0) 

<g©DW 
"L'actual situació de les forces polítiques a Catalunya res-* 

*pon a les condicions que el regla espanyol laposa. Alxi que ano-

aenea franquIsBe es tracta, en síntesi , d'un sisteaa exfraordlna» 

riaaant autoritari 1 , per tant, centralitzat i aab una extraordi

naria Incoaprensló del que representa el poble català. Aquest • • 

aarc en el qual ens hea de aoure queda total«ent l l lua inat , recar 

dant slapleaent que els drets cívics ais eleaentals continuen pro 

hlbi ts . 

Davant aquesta agressió, l'opinió pública catalana, a travos * 

de les seves alnories, ha anat estructurant un sisteaa defensiu i 

taabó da recuperació 1 creació, el qual ha anat variant al l larg» 

d'aquestes dècades. 

Així podea ceaprevar coa una t ínica existent en tot e l període 

1939-1974, ós que aquestes alnories han adoptat coa a foraa or ga

ñí tzat lva, no solaeent la clàssica de part i ts pròpia de qualsevol 

regla democràtic, sinó que han establert plataforaes d'actuació * 

en institucions ciutadanes, en la aasura que aquestes han anat re 

cuperant-ee. Aquest precedir ha estat en tot aoaent just i f icat • • 

per quant la dictadura espanyola tancava tota possibil itat de dls 

cussló l l i u r e , al aatelx teaps que l 'atac i els probleaes que es 

creaven a Catalunya sellicltaven aab urgència e l recolzaaent de * 

tots els ciutadans aab sensibilitat pol í t ica, operant-se, així en 

la practica, el que en altres aoaents hauria estat un govern de * 

concentració nacional. 

A ix í , doncs, davant una situació excepcional, les atnorles po

lít iques catalanes han adoptat 1 han anat descobrint neves feraes 

de l l u i t a , que en gran part han paráis la neutralització de l ' as -

sial l lsae espanyolista I la recuperació posterior de coaunltat. 

REFCRÇAR-HOS ORGANITZATIVAHENT 

Aquestes condicions (m acabea de descriure no han estat enca

ra superades, pari Ós fàc i l observar coa la dictadura, tot paraa-

nalxent, es veu forçada a adaptar forees aperturistes, en la aesu 

ra en que la figura de Franco va aorlnt. Aixi va creant unes B i 

l lares a les condicions objectives per al trebal l po l í t i c . 

Tanaateix, la dictadura, Incapaç d'engendrar una a l t ra cosa que 

dictadura, no s 'obrir ! cap a nous caalns realaant deaocràtlcs a-» 

bans que una ruptura es produeixi 1 es crei un canvi de poders que 

coa i s lògic els hoaes del regla no estan disposats a acceptar de 

grat . 

Alx i fa que les forces polítiques catalanes tinguin l'obligació 

de replantejar-se al aatelx teaps noves foraes arganltzatlves, par 

ta l de ei l lorar 1 aapliar la seva presencie i actuació en aquesta* 

neva Ipoca a la que estes entrant. 

Els partits catalans han organitzat -aab i x l t - algunes platafcr 

aes d'actuació, coa són la "Coalssló Coordinadora de Forces Polític 

ques de Catalunya" 1 T·Asseable. de Catalunya", però (ara veuri-» 

ea) la necessitat de crear àdhuc ¿jviaents, aab tasques diferents* 

i no contradictori ts a les que tenen les plataforaes ja existents. 

De aoaent és possible 1 necessari avançar en el terreny d'esta

b l i r una relació entre grups 1 persones, basada en una alternativa 

deaocràtlca i unes tasques organitzades de coafi acord, partint d'u 

nes coincidències deíersrfnades, 

Catalunya. Es una nació al si de l'Estat espanyol. En aquest * * 

sentit"Is necessari l lu i tar per assolir e l reconeixenent d'aquest* 

f e t , a ixí coa els dels altres pobles que s'integren. 

Deaocrkla. Entesa en la seva foraa parlaaentarla i plural ista, 

que orin en e l aón occidental, i aplicada a pol í t ica, econoaia i * 

cultura. L'Estat té una funció, no és una etapa: és una condició • 

fonaaental per a l'exercici de la l l ibe r ta t . Lluny d 'e l la , prou ho 

sabee: noaés hi ha dictadures de signe divers, però igualaent o-* 

pressives. 

Poble. El poble 1 les seves aúltlples coaunitats és el protago

nista de la vida pol í t ica, econòaica 1 cul tural . L'Estat té una • • 

funció subsidiaria. L'autogestió 1 el socialisme ceaunitarl són ex 

pressió d'aquest control de 1'econoaia des de la base. El aenopoli 

de l 'Estat no és una solució ni deaocràtlca ni eficient de la ges-
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ti6 de l'econoela des de la base. 
Europa. Coa entitat política és un objectiu necessari per al • 

futur del nostre pafs per aconseguir una posició internacional co 
herent i no dominada pels blocs antagonistes. 

EL PAS QUE CAL DONAR 
Conservant aquesta eficaç foraa d'actuar que fins ara hea anat 

creant, cal reforçar la relació entre 1 aprofundir 1 debatre, en 
al si de cada grup, las exigencias d'aquests objectius que acabe» 
d'apuntar, així coa la canviant panoràmica política. 

A grans trets, les persones 1 els grups presents avui poden es 
tablir una convergencia democràtica de centre-esquerra (entenaa * 
que no entran dintre d'aquests àabits aquelles persones o grups • 
de línia social 1 política conservadora o aoderada, que sense és
ser franquistas, adaatan la necessitat d'un nou cllaa social i po 

"Trenta-clnc anys de franquista han creat a Catalunya una • 
situació aolt delicada: d'una banda, la supervivencia dels cata-» 
lans, en tant que grup nacional, esta grauaent coaproaesa; d'al-* 
tra banda, la restauració de la democràcia 1 la Instauració d'un* 
ordre social ais just, requereixen eliminar obstacles anoraalnent 
difícils 1 arrelats. 

Par tot això 1 davant la nova etapa que s'aproxlaa en la que • 
la desaparició del dictador contribuirá a oferir noves perspecti
ves polítiques, creiea que és el aoaent oportú d'esforçar-nos per 
crear aquest reagrupamnt que volea operatiu 1 eficaç. 

NECESSITAT D'UN GRAN REAGRUPAHENT 
En aquestes condicions, la política del socialisme democràtic* 

no pot consistir en la simple aformacló d'uns principis, en un ** 
treball de cara al futur, sinó que ha de proposar-se conquistar * 
ràpidament el poder o almenys inf lu i r profundament sobre les deci 
sions, de manera a aconseguir de pressa els redreçaments necessa
r i s . Abans de tot , cal que sigui una política eficaç. 

L'imperatlu d'eficàcia Imposa un ample raagrupaaent de totes * 
les forces polítiques disposades a convergir a mig terme sobre ** 
•uns objectius mínims ben definits. Però exigeix, al mateix temps, 
evitar els conglomerats Inoperants, on les divergències fonaaan-* 
tais de doctrina o de tàctica esterilitzen l'acció o poden des-** 
viar en profit d'una tendencia estranya. 

LES BASES DEL REAGRUPAHENT 
Es necessari, doncs, definir una doctrina i una tàctica del so 

ciallsae democràtic. Aquesta definició ha de fer-se al voltant ** 
d'uns principis àtics 1 d'unes directrius d'acció. La doctrina • • 
del socialisme democràtic 1 socialdemòcrata, adaptada a les nos** 
tres circumstàncies de lloc 1 de temps, és probablement la més ap 
ta a constituir l'ossada ideològica d'aquesta convergencia. 

De forma expressa volea enumerar aquests grans principis: 
DemoCTàciaJJllibertat. Creiea que només amb l l ibertat 1 demo

cràcia podem assolir una societat més justa 1 desenvolupada, que 
faci possible la nostra Incorporació a una Europa unida 1 a un ** 
món modern que s'està construint al marge de nosaltres. 

Democràcia i l l ibertat són dos conceptes que no admeten quali
f icatius 1 que perden sentit polít ic separats. Democràcia és per* 
nosaltres el sistem que dóna oportunitat a tots els diversos pa
rers perquà puguin arribar al podar i aquestes possibilitats es * 
tradueixen en un conjunt de ll ibertats fonamentals, com són les * 
de reunió, associació, pensament, expressió, sindical, etc. 

Socialisme. Perquè la democràcia 1 la l l ibertat sigulb reals i 
no només formals, s'han d'adoptar les mesures necessàries per tal 
que el plantejament social i econòmic del País, passi d'estar •• 
plantejat en funció dels grans beneficis d'unes minories, a estar 
al servei de la societat. Per això, ens cal , democràticament, una 
transformació de les estructures, avalada amb el recolzament de • 

l f t i c , 1 que dins d'un ràgim democràtic europeu serian la dreta t f 
pica. Tampoc entenem dins d'aquest àmbit les persones o grups que 
consideren el slsteaa democràtic com un simple pas en un procés ** 
cap a una dictadura del proletariat 1 que són o es mouen dins de * 
l'àmbit del comunslme.). 

Les nostres són avui opcions que constatem, però que sobretot * 
intuïm, davant la impossibilitat de la consulta electoral, però • • 
que donades les característiques de Catalunya com a nació europea* 
1 en plena maduresa industrial, fan suposar importants, al costat* 
de d'altres opcions. 

Nosaltres, que sempre hem volgut que l'actuació fos absoluta-** 
ment f idel 1 real ista, avui estaríem a l 'altura de les circumstàn
cies, si no ens imposéssim aquesta relació, reflexió 1 opcions po-

l'opinió put ca. El socialisme és una ideologia que, per convenci 
ment, pot ser , trleoii de totes les classes populars. 

L'Estat democràtic és per a nosaltres, doncs, el lloc on es • • 
planteja el combat propi del pluralisme en qualsevol societat. L'ac 
cés a l'Estat -.«• part dels partits representatius dels Interessos 
populars, per i anar modificant l'estructura social en el sentit* 
del programa s - ia l is ta . 

^acionalismej Je^deralisae. Una nació fs una collectlvitat huma 
na estable que, a partir d'unes caracteritzacions antropològiques, 
idiomàtiques, econòmiques, socials, històriques, culturals 1 geo-* 
gràfiques comunes, és capaç d'assumir el seu present i el seu fu-» 
tur històric amb plena responsabilitat pol í t ica. En aquest senti t , 
Catalunya és una nació. 

Així , doncs, considerant superat per la història 1 l'economia * 
el vell concepte de nació que divideix 1 enfronta els pobles, a la 
vegada que engendra nous centralismes 1 opressions, creiem que no
més a través d'un total reconeixement i cooperació en pla d'igual
tat i fraternitat entre els pobles, poden evitar-se els naclonalis 
mes agressius, entre els quals, el dels actuals dirigents de l'Es
tat espanyol, en constitueixen una mostra excepcional. 

Només a través d'un Estat feJeralment organitzat en tot aspecte, 
respectuós 1 garantidor ú l l ibertats dels pobles que el for-+ 
nen, pot aconseguir-se eliminant les actuals desigualtats i el nai 
xament d'un autàntlc esperi le fraternitat entre els pobles de la 
Península Ibérica. 

Els Sindicats. La l l ibertat de creació d'òrgans de defensa dels 
interessos dels treballadors -Sindicats-, és un dret Irrenunciable 
de la classe obrera per poder defensar-se tant davant de la burge
sia capitalista com de la burocràcia governamental, en l'explota-* 
ció d'uns 1 els errors o extralimitacions de poder dels altres. *+ 
Perquà així sigui, els sindicats han d'ésser independents de tot * 
poder polític o econòmic, empre respectant les idees polítiques 1 
creences dels seus membr. 

Tot i acceptant aquest dret, els treballadors 1 els qui amb ** 
e l ls l lu i ten, ens esforçarem per no malmetre el patrimoni que, amb 
l'esforç de tots, s'ha format sota la denominació de CNS o Organi
zación Sindical 1 també el que i troba en les Mutualitats 1 "Mon
tepíos" laborals i ens obliguem, ner tant, a obtenir una admlnl»-* 
traci ó d'aquests bens en la que I participin tots els corrents o-
breristes de Catalunya i de la • sta de pobles que comprenen avui* 
l'Estat espanyol. 

El treball tindrà reconegut el seu dret de vaga 1 de negociació, 
doncs aquests drets són les principals armes dels treballadors per 
reivindicar tots els altres . ' " x t i u s , així com per aconseguir una 
organització social més justa i igualitària. 

LES DIRECTRIUS D'ACCIÓ 
L'aplicació d'aquests principis a la nostra situació condueix a 

pel reagrupament del socialisme democràtic a Catalunya 
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uns objectius polft ics precisos, que són; el restabliment de les 

l l iber ta ts personals 1 ciutadanes; el restabliaent d'un govern ca 

t a l l ; la Instauració d'una descerada política 1 econòmica, de • • 

participació directa; U defensa de l ' Individu enfront de l'Estat 

i la burocracia; l 'aplicació a tots els nivells dels principis fe 

dsrallstes; 1 l 'edificació progressiva d'una societat sense privi_ 

legls on s'hagi al l el nat l'explotació de l'hoae per l'hoae. 

CATALUNYA ENFORA 

En un efin,"oñcada vegada aés, tots els paTsos són solidaris • 

els uns dels a l t res , Catalunya difícilment podria aTllar-se. ttolt 

a l revés: cal que Catalunya afí rel la seva solidaritat aab els al 

tres pobles peninsulars, oprlalts nacionalaent o soclaleent, i , * 

•ós ennla, encara, anb tots els pobles desafavorits, v í c t l n s de 

les fa ta l i ta ts històriques o de Viaper ia l isaa. Sense oblidar, pe 

rd , que el soclalisee 1 la democràcia es construeixen en el «arc 

de les nacions i , per tant, la nostra participació en la tasca de 

construir la democràcia 1 el soclalisee a nivell peninsular i i n 

ternacional est l en fer de Catalunya un poble deeòcrata 1 sòcia-* 

l ista. 
Per la geografia 1 per la història, Catalunya ós un País euro

peu 1 és noaés en una coeunltat europea de nacions on pot trobar* 
el seu equilibri. Tant si és, però, en l'àmbit hispànic, coa si * 
és en el futur en l'aebit europeu, Catalunya no pot renunciar a * 
les prerrogatives essencials de l'autogovern i a l'establiaent de 
lligats especials anb els altres pobles catalans. 

LA TÀCTICA POLÍTICA 
En una societat evolucionada coe la societat catalana, el so-* 

ciallsae democràtic no pot arribar al poder si les necessàries re 
forees que propugna van associades, en l'esperit de la gent, aab 
la coerció, la Inseguretat o el desgavell econòmic. 

D'una banda, la Revolució aab majúscula, àdhuc suposant que ro 
nangui desitjable, ha esdevingut lepessible. Per a les esquerres* 
en general, que no tenen preterí ans al seu servei, el caní del po 
der no passa per la revolució o el cop d'estat, sinó pel sufragi. 
La Incorporació a un eovieent d'esquerra democràtica de gropús-** 
culs revolucionaris no significa, doncs, cap reforçament sinó, al 
contrari, la probable pèrdua de recolzament d'amplis sectors popu 
lars. 

MODERNITAT I RENOVACIÓ 
Una convergència de socialistes demòcrates catalans, necessita, •• 
taebé, per a reeixir, afiraer la seva eodernitat 1 començar per ** 
perdre tot coaplexe referit a aquest punt de vista. El catalanisme 
és tot el contrari d'una idea del passat. En l'ordre cultural, Ca
talunya fou durant molts anys, quan era ella mateixa, la introduc
tora a la Península de les noves Idees, les noves tècniques i àd
huc les noves modes. A Europa, l'anomenada "regionali tracto" esti 
a l'ordre del dia i apareix coa l'únic eltjà d'assegurar la verita 
ble participació democràtica, la planificació econòmica eficaç, ** 
l'agençaaent del territori i la qualitat de la vida. Hentre que la 
noció mateixa de socialisme "científic" apareix coa pressuaptuosa, 
antiquada 1 inadaptada a la complexitat del món actual, els del se 
cialisae democràtic 1 socialdeaòcrates, humanistes i no dogmàtics, 
resulten ésser els únics que poden fer compatibles la llibertat 1 
l'eficàcia econòmica aab el benestar de tots i la justícia autènti 
ca. 

Per assegurar llur triomf, els grups que participen en aquesta* 
convergència, necessiten realitzar un esforç d'imaginació conside
rable. La pol "t no pot fer-se noaés amb grans principis I abs 
traccions 1, en aaiHa aspectes, les antigues divisòries concretes* 
entre d-etes i esquerres han quedat, per sort, superades. La al se
ria tendeix a desaparèixer en tant que problema polític; la ra i l - * 
gió ha esdevinr ' un afer Individual; la sacietat capitalista pro
tegeix ja, enc que de manera imperfecta, dels riscs essencials* 
de l'existència, i àdhuc la democràcia és compatible amb una polí
tica de dreta. Per a recalcar la seva especifltat, les esquerres • 
han d'encarnar els seus ideïs de progrés al servei de l'hoae en ** 
les noves realitats del aén actual, han de desar a les golfes el * 
llenguatge obsolet i han de buscar les solucions dels probleaes ** 
d'avui. En una societat que ha arribat ja a un grau de desenvolupa 
aent suficient per a exigir la contlnuTtat de funcionament abans * 
que les reformes, les esquerres han de demostrar una capacitat de 
gestió que inspiri confiança. I coa que no es tracta solaaent d'ar 
ribar al poder, sinó sobretot de aantenir-s'hi, han d'adquirir ** 
priori tari aaent el domini de les tècniques d'intervenció econòmica 
per a poder neutralitzar el sabotatge deliberat dels qui voldran » 
defensar a tot preu llurs privilegis. 

ju-.iol 19(4" 

PER LA UNITAT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA 

"Reunits militants socialistes provlnents de par t i ts , plata 

forses i grups diversos, veies la necessitat d'obrir un procés de 

convergència socialista, de creació d'un ampli aovlaent d'unitat* 

dels socialistes de Catalunya. 

Creiem que aquest procés hauria de basar-se en dos eixos: d'u

na banda, la confrontació d'experiències i de posicions teórico-* 

polítiques, de cara a una hoaogeneTtzació progressiva; d 'a l t ra , • 

l 'art iculació d'unes foraes de collaboració pràctica i d'acció u-

ni tàr ia sectorial i general. 

L'objectiu d'aquest procés creiea que ha d'ésser la unificació 

polít ica i organltzatlva dels socialistes de Catalunya. 

Per avançar amb eficàcia en aquest camí, de gran importància • 

en el moment actual d'acceleració del procés de ruptura deaocràti 

ca i de polarització creixent de la correlació de forces socials 

i polítiques, creies que és necessari partir de l'establiaent * * 

d'uns acords mínims que defineixin 1 enforteixin el marc pol í t ic* 

d'aquesta convergència 1 que constitueixin el primer pas del pro

cés d'unificació. 

En aquest senti t , sotaetea a la vostra consideració els punts* 

mínims sobre els que hem coincidit 1 que considerem út i ls per a * 

hoaogeneítzar posicions i avançar aab eficàcia pel caaí de la uni 

tat socialista: 

1 . Considerem coa a objectiu primer en l'actual etapa de l l u i -

tes de les classes populars, la consecució de les l l iber - * * 

tats polítiques, nacionals i sindicals, en un procés de ruptura de 

socràtica que posarà a primer terae l 'actual i tat d'una alternativa 

socialista. En aquest senti t , freiea que la l lu i ta actual per les 

l l iber tats té un contingut revolucionari que ha de concretar-se • 

en la necessitat que el aovlaent obrer i popular s'organitzi en u-

na perspectiva anticapital ista. 

2 . Dins el procés de l l u í ^ per les l l iber ta ts , valorea l'Assea 

blea de Catalunya com • marc pol í t ic fonamental, en la ai de 

en què aconsegueixi aglutina entorn de la classe treballadora a * 

tots els sectors populars i oeaocràtlcs que poden participar en el 

procés de ruptura deaocràti ca. 

3. Creiea que la l l u i t a dels treballadors pot i ha de tenir a-

vul l 'objectiu de la construr ïó d'un sindicat uni tar i , aab 

autonomia pròpia, capaç d'agrupar " " diverses tendències del aovi 

aent obrer. En aquesta perspectiva considera! el aovlaent de les 

Comissions Obreres coa un eatrlé c quest futur sindicat unitari * 

de classe 1 creies que cal '-oulsa- jn -ocis d'unificació de les 

diverses foraes organitzatlv te TTO ' 'altres forces sindicals. 

k. Sobre la base d'un respecte estricte de les opcions perso-** 

nals dels seus ail l tantr. , Ta futura organització dels socia

l istes haurà de basar-se en la consideració del marxisme coa a mè

tode idoni d'anàlisi de la real i tat i de transformació d'aquesta. 

5. En el nostre país, la l lu i ta pal :iallsae i la l l u i t a per 
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l'autodeterminació nacional estan estretawnt lligades. Creiem •* 
que el nostre probleaa nacional no trobarà la seva solució defini_ 
tiva en un earc deaocratic, sinó que aquesta es troba lligada es
tretament a una alternativa socialista. 

6. Ens nroposea treballar en la construcció d'un gran partit • 
socialista, capaç d'agrupar els treballadors 1 els sectors» 

populars de Catalunya sobre la base d'uns criteris de total demo
cràcia Interna i de militància disciplinada. El partit a cons-*** 
truir reconeixerà totalment l'autonomia de les organitzacions de 
masses. Enfront de les concepcions burocràtiques i avantguardls-* 
tes que s'arroguen la representativltat exclusiva de la classe o-
brera 1 dels sectors populars, creiea que el partit a construir,* 
reconeixent la pluralitat d'opcions existents en el si de les ** 
classes populars, ha d'aspirar a suscitar accions, sintetitzar ex 
periencies 1 proposar una línia general 1 un aodel de futur de *+ 
forta que sigui capaç de dirigir el procés general de marxa vers* 
el socialisme per la justesa dels seusactes 1 de les seves posi-* 
cions. 

7. la unificació dels socialistes catalans té avui Catalunya * 
C M a earc geogràfic. Ha d'establir llaços de col·laboració* 

aeb els coepanys del Pafs Valencia 1 de les Illes, així coa atb * 
els de la resta de l'Estat espanyol, ajudant a que s'avanci, a ni_ 
vell de tot l'Estat, en l'articulació dels diferents grups 1 par
t i ts que estiguin per Talternatlva socialista. 

8. Creien que per avançar en la consecució de l'alternativa so 
clalista seri necessari desenvolupar un moviment aiple que 

agrupi els diferents sectors socials Interessats en el socialisie 
coa a model que garanteixi una democràcia real i unes fxnes auto 
gestionaries a tots els àebits de la vida social. 

Aquest procés d'unitat no pot i aprovi sar-se. Proposat, en aquest 
sentit, unes etapes que considere! coa les ees viables: 

1 . / En une primera fase, infortal, haurien d'establir-ee el tà-
xia de -intactes entre els grups 1 tilitants Interessats en 

aquesta línl^i, ast l'objectlu d'elaborar collectivatent una plata-
fortr d'acord polític ai ni a, 

r./ L "tuència d'aquests sectors sobre un acord concret o-
brir una segona fase, provisional, on s'artlcularla un • • 

front unít "wialista, aab un coaite d'enllaç, encarregat d'e-* 
xercir tasquen ii coordinació. Al llarg d'aquesta etapa s'articula 
ríen fortes concretes d'unitat d'acció general 1 sectorial i es •* 
desenvoluparia un aaple debat tebrlco-polític, atb l'objectlu d'a-
profundlr le 'ises unitàries. 

Creí et qu. iuest debat hauria de centrar-se en algunes qües-** 
tions fonateri. Is, con: a) anàlisi de la lluita de classes a Cata
lunya i a l'Estat espanyol; b) la qüestió del partit: organització 
i relació atb el tovitent de tasses; c) prograaa d'acció que apro
fundeixi unes concepcions d'ordre estratègic 1 tàctic; d) la qües
tió nacional, etc. 

2.1 Finalaent, en funció del r itte d'avanç en aquest procés d'u 
nlficació, creiet que caldria arribar, el tés ràpidaaant ** 

P' -sible, a una tercera fase definitiva, anfc la creació del partit. 

agost 1974" 

CQp O lO COAVCfQtnCÍ" «*#. 
/octalistc/ revoiiKlofiofi/ mp 

del/ poïso/ CQlQkMI/ & ^ ' 
"El constant increment de la lluita obrera i popular als Pa 

•Tsos Catalans és el primer agent d'un grau superior de polititza 
ció de les tasses. La dinàalca dels fets fa que en qualsevol com
bat reivindicatiu aparegui la causa de la nostra opressió: el po
der de la gran burgesia basat en el nacional-itperialiste espa-** 
nyol. La consciència política dels individus tés lligats a laTlui_ 
ta ultrapassa, doncs, fàciltent els sitples plantejatents polí-»* 
tics detocràtlcs antidictatorials, 1 assoleix un caràcter de clas 
se lligat a la realitat nacional catalana. 

El PSAN, d'ençà de la seva fundado, ha treballat per agrupar* 
els lluitadors d'avantguarda del tovitent popular d'alllberatent. 
Les seves propi es deficiències han itpedit arribar a organitzar * 
•oïts d'aquests coabatents. Els plantejaments polítics del partit 
socialisme revolucionari de base marxista/independència nacional/ 
societat socialista internacional, són els que donen resposta to
tal i coherent a la problemàtica de les classes populars català-* 
nes. Es imprescindible, per tant, que el PSAN assumeixi el seu pa 
per d'avantguarda 1 discussió de la lluita, per a la qual cosa es 
fa necessari el seu enfortiment polític 1 organitzatiu. 

Els tilitants del PSAN no són els únics que lluiten atb una o-
rlentacló socialista revolucionària, car a la pràctica hi ha tolts 
altres lluitadors que duen una acció convergent, en tolts aspee-* 
tes fonamentals, atb els del PSAN. ¡tolts d'aquests tilitants s'In 
tegraran als nostres rengles, però d'altres, a causa del rigor • • 
dels nostres plantejaaents polítics, difícilment s'enquadrarab de 
manera immediata aab nosaltres. Taabé d'altres organitzacions po
lítiques defensen d'una manera tés o tenys coherent una alternat^ 
va socialista revolucionària als Països Catalans, però mantenen • 

en una o altra qüestió pos:~ions polítiques que fan impossible, ara 
con ara, una unificació pe 'tica 1 organitzativa. 

La realitat és que avui lodet parlar de l'existència d'un tovi-* 
nent d'ampli abast per l1? Iliberan.:nt de classe 1 nacional, aab di
ferències polítiques al seu interior, però coincidents en tolts as
pectes fonamentals. Aquest tovitent, però, no té el grau de cohesió 
i d'unitat que és possible avui. 

La conseqüència immediata és que el tovitent, considerat global
ment i en cada una de les seves parts, no té el grau d'Incidència 1 
d'influència polítiques que 11 correspondria pel seu gruix real. 

Se'ns apareix avui con un objectiu principal estructurar polít i 
cament 1 organitzativatent les organitzacions 1 els militants revo
lucionaris dels PaTsos Catalans. Aquesta estructura, coa hea dit, • 
no pot ésser uniforme per ara, cal que parteixi dels nivells reals* 
de convergència política i que respecti en tot allò que no sigui u-
nitarl la llibertat d'acció de totes les possibles organitzacions + 
que en foraln part 1 de tots els allitants que s'hi adhereixin a t í 
tol particular. 

El notent polític actual és especialment propici per a endegar • 
aquest tovitent o front, ja que la disponibilitat política de tolts 
lluitadors augtenta en constatar con a possible i pròxlaa la f i del 
franquista. L'enderrocament de la dictadura no és un f i en si ta-* 
telx, sinó un mitja per a aconseguir 1'objectiu que les classes po
pulars necessiten per a esdevenir els dirigents de la vida del pa
ís: Testat socialista dels PaTsos Catalans. La lluita que propug-* 
net per l'alternativa denocràtico-popular catalana a l'actual situa 
ció cal explicar-la 1 dirigir-la ja en funció d'aquest objectiu es
tratègic; si no, correa el perill de desartar políticanent les clas 



ses populars catalanes, tot peraatent a ix í que l'enderrocament • 

da la dictadura es fací a profit de la burgesia o que un sòcia-* 

Usa» espanyolista ens iaposí un procés revolucionari que no s i 

gui el nostre. 

Cal donar ja des d'ara una perspectiva estratègica a la l l u i 

t a . Ne podea esperar f ins un hipotètic "després de la dictadura" 

per ta l d'organitzar tots «Is socialistes revolucionaris cata-** 

lans. 

La no existència d'aquest front o aovlsent de què parlea, fa 

que aolts a l l l tants calguin en els paranys del marxlsae espanyo

l i s ta o regionalista, o bí en els de la soclaldeaocracla de base 

catalana o espanyola. 

No se'ns aaaguan les dif icultats 1 reticències de tota sena * 

que hi pot haver en la constitució d'un acord coa el que apunten. 

Cal par t i r , coa ja hea d i t , d'uns plantejaaents realistes 1 esca 

lonats. Creiea que els cr i ter is organitzatlus haurien d'ésser * • 

aolt pràctics. Pel que fa als cr i ter is polít ics per a participar 

en aquest aoviaent o front hauran d'ésser els que ja hes Indicat: 

la l l u i t a per un soclalisae revolucionari als PaTsos Catalans. • 

Altres qüestions creiea que han d'ésser f r u i t d'un aapll debat en

tre les forces interessades en aquesta In ic ia t iva; tan sols volea* 

Indicar que creiea que s'hauria d'iaposar uns condiclonaaents tan* 

rígids que lapedissln l'operació. 

Aquest ar t ic le no pretén aés que expressar la necessitat 1 la * 

urgència que el PSAN veu en la Convergència dels socialistes revo

lucionaris dels PaTsos Catalans, 1 donar un afnia d'orientació so

bre coa es podria estructurar, per tal da propiciar un aapll debat 

tant a l ' inter ior de l'organització coa a tots els grups i parso-* 

nes susceptibles de confluir-hi . Creiea que la l l iura aportació 1 

discussió serè la que faré possible la constitució d'aquest front* 

socialista catsla, organisae que hauré de superar les divergències 

partidistas, al servei de la creació del aoviaent general de les* 

classes populars catalanes en l lu i ta pel seu alliberaaent nacional 

1 de c lasse ." 

(Extret de LLUITA, portantveu del Partit Socialista d'Alliberaaent 

Nacional dels PaTsos Catalans, N9 41 , ju l io l 1974, pp. 1-2.) 

ELS 6 7 DE SABADELL 
El 8 de setembre eren detingudes per la 

policia a Sabadell 67 persones, sota Vacu 

sació de pertànyer a l'Assemblea de Catalu 

nya. 

Durant aquesta acció, les "forces d'or

dre" -grisos, socials i c iv i l s - van u t i - * 

l i t zar dos helicòpters; van registrar sen

se permís judicial bon noabre de cases par 

t icu lars; van efectuar diversos t rets a • * 

l ' a i r e ; i van violar el recinte 1 la clau

sura del Collegi de les Escolanies, l ' i n - * 

dret on creien que s'havia de celebrar la 

reunió, ja que Hnsr Jubany no els va conce 

dir cap autorització. 

17 EMPRESONATS 

Com que la l l i s t a dels 67 detinguts ha 

estat reproduïda per la premsa espanyola • 

publicada a Catalunya, no la inserirem a-

quí. 

Uesrrés dels interrogatoris i de pres-* 

tar declaració davant el jutge, 50 dels 67 

foren posats en l l iber tat sense fiança. La 

resta ingressaren a la presó "Modelo" de + 

Barcelona, i són: 

- Francesc ARASAY i PRADES, l l icenciat 

- Joan ARUMI 1 OELGAR, advocat 

- Assuació CABRE i MASCOROA, ATS 

- Rafael CABRE i PREICAS, advocat 

- Salvador CARMONA i LEÓN, químic 

- Maria COM ELLAS 1 DONYATE, administrati

va 

- Jordi ÜUCH i CORTINAS, mestre 

- Ferran FULLA i SALA, escriptor 

- Rafael GÓMEZ 1 GARCIA, repartidor 

- Vladiair JIMÉNEZ i POVEOAHO, estudiant 

- Bonaventura MARGO i VIVES, empleat 

- Joan MAYORAL 1 VILLARRU8IA, comerciant 

- Alexandre MESA 1 LUQUE, pintor 

- Joan PALLARES i MARTÍNEZ, banca 

- Artur RICART i CAPDEVILA, Dublicitari 

- Josep TORRES i ESTEBAN, químic 

- Josep VIDAL i VILLA, econoaista. 

Quatre d 'e l ls : Duch, F u l l ! , Mesa i V i - * 

dal V i l la foren multat per la OGS aié 150+ 

mil pessetes. D'altra banda, se sap que ** 

com a mínim 3 (Vidal V i l l a , Ricart 1 Mayo

ral) foren blrbarament apallissats per la 

Social quan els interrogatoris; en especi

al Mayoral, el qual va rebre repetides oun 

tades de peu als genitals i a una orel la. 

(A remarcar que aquests tres pertanyen* 

als 113 detinguts sota la mateixa acusació 

el passat 28 d'octubre 1973, a la parròquia 

de Maria Mitjancera de Barcelona.) 

CRIDES 

Anti motiu d'aquestes detencions, han es 

tat diverses les crides a la mobilització* 

i a la sol idari tat . Hem vist f u l l s signats 

per: 

- Secretariat de la Coamissió Permanent de 

l'Assemblea de Catalunya, 

- Delegació de TAdeC a Sabadell, 

- Front Nacional de Catalunya, 

- Part i t Socialista Unificat de Catalunya, 

- Moviment Socialista de Catalunya, 
- Partit Socialista d'Alliberament Nació-* 

nal dels PaTsos Catalans, 

- Comitè Nacional de Catalunya del Part i t* 

Comunista d'Espanya (internacional), 

- Sense signar, t i tu la t "Comunicat al Po

ble de Catalunya". 

o ü o 

L'11 de setembre, al vespre, varis cen

tenars de persones es manifestaren a les • 

Ranbles demanant la l l iber tat dels 67 de-* 

tinguts i tot cridant visques a l'AdeC. 

Igualment, a les 8 de la tarda del dia 

12, més d'un miler de persones desfilaren* 

Av. Gaudí avall pel mateix motiu. 

En cap d'ambdues aanif estacions es pro-

duiren detencions. 

o 0 o 

SOLIDARITAT! 

A aquests 17 i als altres presos pol í - ** 

t ics catalans de la "Modelo" els podeu dur* 

menjar, roba, l l ibres , etc. 

Cal anar personalment a la Presó (Enten-

ça, 151.). Els paquets han de dur: el nom de 

l'interessat i l 'afegitó K- Galeria. A més 

a més, cal consignarel contingut: 1 pot de 

l le t condensada, un formatge, etc. No hi * • 

porteu begudes de cap mena. 

(No cal ser faa i l ia r per Tentrega dels 

paquets.) 

• AJUDEU-LOS! 

última hora 

Segons notícies que han circulat dar 

renaaent, diverses personalitats repre

sentant de sectors de la nostra burge

sia nar m a l , de l'eapresariat ca ta l ! i 

de l'Església de Catalunya, han rebut • 

una sèrie de visites en les quals seis 

cKraanava i'a+egir-se a la "Junta Deao-* 

crética de Esoaña". 

Segons sembla, cap d'aquestes perso

nes ha acceptat, i fins i tot circula • 

un document collectiu al respecte. 

RECTIFICACIÓ: En aquest núnero d'"AVUIa, 

en parlar c'un dels protagonistes de la 

"Junta", el Sr Calvo Serar, s'hi diu • • 

que és Secretari de Don Juan de Sorbón, 

quan en real i ta t ha de dir : Ex-secreta-

r i . 

En propers "AVUI" anirem informan* • 

del curs dels esdeveniments. 

junta...' 
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II SCrcmBFK 1974 
Catalunya-Xilc 

Enguany, l'Onze De Seteabre ha tingut» 

dues vessants: l'aniversari de la pèrdua 

de les l l iber tats catalanes i , a 1'ensems, 

el priaer aniversari del Cop d'Estat »1M 

tar feixista de Plnochai contra el Govern 

constitucional da la Unitat Popular de • * 

Salvador Allende, a X i le . A ais, la diada 

estava iesarsa en la protesta per la da-* 

terció de 67 suposats participants d'una* 

reunió de l'Assaablea de Catalunya, a Sa

badell (veure Infon» al respecte en a-* 

quest aatalx nuaaro d"AVUI"). 

ACCIONS 
A ais a ais da gran noabre de pintades 

a Barcelona 1 coearques, aab els eslògans 

de: 1 1 da Setaabre, Ll ibertat", "Visca * 

1'Assoablea de Catalunya", "Independencia 

1 Soclallsaa", "Llibertat par ais 67 de * 

Sabadell", e tc . , es van produir di verses* 

penjades de banderes catalanes aab l 'es-» 

te l roig, 

ateeptats aab explosius-ateeptats aab exp 

1) En el nuaaro 553 del Carrer de Va-* 

léñela de Barcelona, on abans hi havia l i 

na "Jefatura Local del lloví alentó", va ex 

plotar un podaros artefacte, afectant tam 

bé a d'altres edif ic is dels voltants. No 

hi haguí f e r i t s . L'acció fou duta a teraa 

a les 00:00 hores del dia 11 de setenbre. 

2) A un quart de 10 del vespre del na-

telx dia 1 1 , foren descobertes dues boa-* 

bes ais -de 3 cartutxos de dlnaalta cada* 

una- als locals del Jirt _ _ _ _ _ _ _ _ 

jat M* 1 de Terrassa, • 

abans que fessin explo

sió. 

3) Un eoaando format 

per uns 60 joves va ata 

car les oficines de LAN 

CHILE, a la Via Augusta 

de Barcelona. El grup « 

va trencar els vidres • 

del local de les l ínies 

aèries xilenes i hi va 

llençar diversos ebe-** 

tels-oolMov, els quals 

van produir un incendi. 

Desprès de cri dar f r a - * 

ses contra la Dictadura 

fe ix is ta de Pinochet i 

a favor de la UP de l'A 

11 ende, el eoaando va fugir abans de l ' a r r i 

bada de la policia. L'acció es va produir a 

les 2 del algdta del dia 1 1 . 

aani festacíons-aani festaelons-aanlfestaci ons 

Enguany nones hi ha hagut, que sapiguem,* 

una única aanlfestació per l'Onze de jeteo-* 

bre: 

A 3/4 de 9 del vespre del mateix 1 1 , unes 

300 aarxaren per les Rabies des del Carrer * 

Ferran, tot cridant consignes sobr% l'Assea-

blea de Catalunya. El grup era por1 idor de • 

varies pancartes escrites taabè en e I i l l , • 

No as van registrar detencions. 

D'altra banda, cal esmentar que hi havia* 

forces de policia davant Magistratura, ja • • 

que, coa és sabut, al là a l costat hi havia * 

1'estàtua de Rafael de Casanova, 

lambí es va registrar la presència i f a 

ces pol i d als a la Plaça Urquinaona i davant 

el Palau de Justícia. En aquest ú l t ia Indret, 

van dispersar grups de gent que protestaven* 

par la detenció dels 67 de Sabadell. 

octavetes i cri des-octavetes i crides-octave 

Fins ara, la redacció de V"AVUI" tè co— 

neixeaent dels següents papers sobre l'Onze* 

de Seteabre d'aquest any: 

— "11 STEMBRE", signada per Front Nacional* 

de Catalunya (FNC); 

- "11 ÜE SETEMBRE 1974», signada pel Partit 

Socialista d'Alllberaaent Nacional dels • 

Països Catalans (PSAN); 

— El núaero 4 de "Cadena Inforaatlva" del* 

Partit Popular de Catalunya (PPC); 1 

- "PER UN ESTATUT D'AUTONOMIA", petit opus

cle de 6 planes, sense signar. 

o 0 o 

•tí»:\m 

VfV % 
RÉBLO^ÜlífiTE 

LA UBERTHD NQ SE 

fïlENDIGfhTDIflfl! 
XILE 1974: Carte l l clandestí ant i feixista. 

En general, tots aquests documents fan * 

referència a una sèrie de punts coauns: 

Pèrdua de les l l iber tats nacionals; l 'ac-** 

tual aoaent pol í t ic 1 social; l'Asseablea • 

de Catalunya; 1 els fets de X i l e . 

A destacar l'opuscle "PER UN ESTATUT D W 

T0N0HIA!", per l 'aaplitud anb què tracta • " 

la Reivindicació Nacional Catalana. Un a l 

tre aspecte interessant del dit paper és la 

referència que fa a l'experiència autonòmi

ca de C, ¡nya durant els anys 1931-1939,* 

quan »1 "Me falà acense ji** un Govern • • 

Prr ' 1 de la Generalitat-, un Parlament* 

cr ! n Tribunal de Cassació, així coa • 

l a possibilitat de legislar 1 executar so-* 

bre iguns ascectes de la vida catalana. F_ 

nalntiit, el document estableix una relació* 

entre aquesta reivindicació 1 e l punt 3 de 

1'Assemblea de Catalunya. 
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DIU nO ALA ¡gcwmggwggQpi·io: : • ; • : • : • 

»Kí*K 

El 29 de juliol proppassat es produïa a París un fet d'incalcu 
lables conseqüències: en una conferència de prensa, dues persones» 
s'atorgaven la representació de tota 1'oposició deeocràtica dels • 
pobles de l'Estat espanyol. 

Els Srs Santiago Carrillo (Secretari General del PCE) i Rafael 
Calvo Serer (secretari de Don Juan de Barbón i aeabre de l'OPUS),* 
anunciaven la creació d'una "Junta Deeocràtica de España", la qual 
"asuae desde ahora, bajo la actual Dictadura, o bajo el sisteaa *• 
transitorio que la sustituya, la responsabilidad de vigilar, coor
dinar, iapulsar, proaover y garantizar el proceso constituyente de 
la deaocracia política en España", segons es diu en la "Declaraci
ón al Pueblo Español". 

La orí aera conseqüència d'aquesta (figuea "boaba política" a Ca 
talunya fou una profunda coaaoció al si de la nostra oposició deao 
critica, Al cap i a la fi no havien estat consultades ni la Coord1_ 
nadora de Forces Polítiques de Catalunya ni l'Asseablea de Catalu
nya. I, pel que seabla, passava el mateix aab les distintes Taules 
Deaocratiquesexl stents a la resta de nacions i regions de l'Estat* 
espanyol. Així, doncs, Tapellatiu de "Deaocrátlca" donat a una •• 
Junta que diu parlar en noa de tots els opositors de l'Estat espa
nyol Multinacional, quedava - i queda- en entredit. 

Però encara hi ha un altre detall o factor "incomprensible" : 
en un dels se ¡s 12 punts programàtics -en el 9è concretaaent- es 
diu: "EL RECONOCIMIENTO, BAJO LA UNIDAD DEL ESTADO ESPASOL, DE • 
LA PERSONALIDAD POLÍTICA DE LOS PUEBLOS CATALÁN, VASCO, GALLEGO • 
( . . . ) " . En d'altres paraules que, d'entrada, es nega el dret a • 
l'autodeterainació que tenen els PaTsos Catalans, Euzkadl, Galí-* 
eia i l'Arxipièlag Canari, en tant que nacions opriaides, ocupa-* 
des i colonitzades -ni que sigui a l'Europa industrial-, dret re
conegut i garantit per l1 ONU i d'altres organistes internacionals 
i , en el nostre cas, per 1'Asseablea de Catalunya: punt 3er. 

Evidentaent, la priaera reacció d'estupor de l'oposició demo
cràtica catalana es transforma ràpidament en una protesta gairebé 
unànime, doncs fora del PSUC (noa del PCE a Catalunya) i una úni
ca personalitat política, la resta de les organitzacions han fet 
sabor, verbalment en reunions unitarios, o bí per escrit, la seva 
disconformitat. Das de feia bastants anys, doncs" es produTa un * 
•enfrontament entre el PSUC-PCE 1 la resta de l'oposició democrà
tica de Catalunya. 

Paro deixem que siguin les pròpies declaracions emeses al res
pecte les que parlin 1 aclarín posicions: 

LOS PUNTOS DE Lfl JUNTA 
La formación de un Gobierno provisional que 
sustituya al actual, para devolver al hombre y 
a la mujer españoles, mayores de dieciocho 
años, su plena ciudadanía mediante el recono
cimiento legal de todas las libertades, derechos 
y deberes democráticos. 

La amnistia absoluta de todas las responsabi
lidades por hechos de naturaleza política, y la 
liberación inmediata de todos los detenidos 
por razones políticas o sindicales. 

La legalización de tos partidos políticos, sin 
exclusiones. 

La libertad sindical, y la restitución al movi
miento obrero del patrimonio del Sindicato 
Vertical. 

e Los derechos de huelga, de reunión y de 
-* manifestación pacífica. 

La libertad de prensa, de radio, de opinión, y 
de información objetiva en los medios estata
les de comunicación social, especialmente en 
•a televisión. 

f La independe^ ia y la unidad jurisdiccional de 
' la función judicial. 

•2 L* neutralidad política y la profesionalidad, 
exclusivamente miliar para la defensa exte
rior, de las fuerzas armadas. 

O El reconocimiento, rajo la unidad del Estado 
7 español, de la personalidad política de los 

pueblos catalán, vasco, gallego, y de las 
comunidades regionales, que lo decidan demo
cráticamente. 

10 

11 

La separación de la Iglesia y del Estado. 

La celebración de una consulta popular, entre 
los doce y los dieciocho meses —contados 
desde el día de la restauración de las liber
tades democráticas—, con todas las garantías 
de libertad, igualdad de oportunidades e im
parcialidad, para elegir la forma definitiva del 
Estado. 

1 2 L a integración de España en las Comunidades 
europeas, el respeto a los acuerdos interna
cionales, y el reconocimiento del principio de 
la coexistencia pacífica internacional. 
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UNIÓ DEMOCRÀTICA DE C. 
Unió Democrática de Catalunya", part i t aenbre de la Internacional Oaaocrata-Cris-

tiana, ha fet pública la següent Oeclaració: 

" E l recent anunci públic de la constitució de la "Junta Deaocratica de España", 

la f o r n coa s'ha dut el procés de creació i el contingut programàtic, fan necessària 

una anàlisi del fet amb la f ina l i t a t dB fac i l i t a r una inforaació objectiva i d'esta-* 

bl l r -ne una valoració pol í t ica. 

A N T E C E D E N T S 

anys que existeix un treball constant i regular de les forces polítiques • 

de l'oposició per a construir una alternativa democrática al Regle. Aquest procés uní 

tar i ha tingut una de les seves bases més solides a Catalunya: la rea l i ta t viva i ope 

rant de la Conrissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 1 l'Assea 

blea de Catalunya (AdeC), així ho testif iquen. 

2) El treball per a construir una alternativa deaocratica de base, és a d i r , a • 

part ir de les forces polítiques reals s'ha desenvolupat activament a la resta de l'Es 

tat espanyol, co» ho expliciten les coordinacions i taules deeocràtiaues existents a 

les diverses nacionalitats i regions de l 'Estat. 

3) Introdueix un eleme t confusionari atribuir a la "Junta Deaocràtlca de Espa

ña" aquests treballs per a aconseguir la creació de 1'alternativa deaocratica (vegin-

-se els paràgrafs 5è, 6è i 7è (1) (fe la "Oeclaración de la Junta Deaocratica de Espa

ña al Pueblo Español"). Coa ho és voler fer creure que la Junta aglutina totes (o la 

major part) de les organitzacions coordinades i personalitats de l'oposició de l 'Es

tat espanyol. 

4) En aquest sentit, voleo reaarcar que tant la CCFPC coa VAdeC no van tenir co 

neixeeent previ de la constitució de la "Junta", que fou coneguda per la declaració • 

pública feta a París. 

5) Una proposta tan i aportant coa vol ser la que foraula la "Junta Deaocratica • 

de España" és incompatible aab la precipitació aab què s'ha portat el procés de la se 

va constitució, ianorant, a aés, en el cas de Catalunya, la CCFPC i TAdeC, i d 'a l - * * 

tres formes de coordinació de l'Estat espanyol, 

6) Corroboren anuesta precipitació les diferencies existents entre el text orlgi_ 

nal (castellà) 1 les versions posteriors en català / (del PSUC)/: 

La Junta Deaocratica se disolverá Aquesta Junta deixarà d'e-* 

el día aue coaience el ejercicio-» 

de un poder político lcgitiaado • 

por el sufragio universal. 

¿OBRE EL PROSRAKA DE LA "JUNTA DEMOCRÀTICA ____ 

1)Dels anteriors antecedents cal concloure que el procés de formació de la 'Jun

ta Deaocratica de España" ha estat a lnor i tar i , poc dialogant 1 poc deaocràtic. En a-

questes condicions resulta excessiu de voler-se atr ibuir , coa ho fa la "Junta", la •+ 

alssió de: " v i g i l a r , coordinar, impulsar, proaover y garantizar el proceso constitu

yente de la deaocracia en España". 

2) Volea constar , a aés, que la concepció global de la declaració, que manifes

t a , coa a sàxla, un sentit d'un cert "regí onali sea" i , que en cap cas no fa referen-* 

cía a la rea l i ta t plurinacional de l'Estat espanyol. 

3) Hés en concret expressen la nostra total disconforaitat aab el punt N2 9 de • 

la declaració, l'únic que es dedica al probleaa de les nacionalitats. Considere» que* 

el plantejaaent, per centralista, contradiu el principi de la nacionalitat catalana i 

el cr i ter i adoptat dels diversos òrgans de coordinació 1 foraulat per la CCFPC i per 

1'AdeC: reivindicar per a Catalunya unes atribucions no Inferiors a les que expl ic i ta 

l'Estatut d'Autonoaia del 1932. 

En aquest senti t , Unió Deaocratica de Catalunya considera que, partint d'aquell *» 

principi. Túnica solució correcta que cal plantejar aab tota claretat és de la l 1 or

ganització federal de 1'Estat espanyol. 

4) Consideren incompatible amb el respecte degut a la comunitat nacional catala

na 1 als organisaes de l lu i t a deaocratica que hi actuen (CCFPC 1 AcfeC) la crida a la 

constitució de "Juntas üe gionales" 1 a la convocatoria unilateral de la denominada • 

"Acción deaocratica nacional" ( 2 ) . Qualifiquem aquest fet de aostra explícita d'una • 

concenció polít ica fonamentada en el dirigisae centralista. 

CONSEQÜÈNCIES 

1) El procedir de la "Junta Deaocratica de España" ha aconseguit no ja proaoure* 

la unitat, sinó crear tensions molt greus en el si de la CCFPC I de 1'AdeC, i deso-** 

rientar l'oplnió pública catalana, produint un entorpiaent en la aarxa del moviaent • 

unitari català. 

x is t i r en el moment precís* 

que sigui nonenat un Govern 

Provisional, 

DE ESPAÑA" 

PSUC-PCE 
El Partit Socialista Unificat de Catalu

nya ha estat l'única organització catalana* 

que ha difós els punts de la "Junta1, 

En una octaveta titulada "AL POBLE DE CA 

TAUJNYA" i signada pel Coaitè Central d e l í 

PSUC, s'hi reprodueixen els 12 punts de la 

Bunta", però no el text de la "Declaración" 

que acompanya els dits punts. En canvi, e l 

f u l l en qüestió diu: 

"Aquesta Junta reuneix al seu si d i r ) - * 

gents de partits pol í t ics, d'agrupacions so 

ciáis i d'organismes deaocràtics de dlver-* 

ses nacionalitats 1 regions espanyoles -en 

tre elles Catalunya-, a ixí coa personali-** 

tats de marcada significació pública, i coa 

oren un ventall de forces que va des de co

munistes fins a aonàrquics, des de treballa 

dors fins a grans capital istes. 

La JDE, constituida aab "caràcter obert", 

es proposa de "vigi lar , coordinar, prepul-* 

sar, proaoure i garantir el procés consti-* 

tuent de la deaocràcla polít ica a Espanya". 

El Prograaa de la Junta és el següent: 

/ (E ls 12 punts traduTts al ca ta là . ) / 

La dlnensió HISTÒRICA d'aquest fet no • • 

pot escapar a ningú. 

La JD es constitueix, en efecte, en el • 

moment aés c r í t i c que hagi conegut mai la • 

dictadura que, des de fa 35 anys, oprimeix* 

els pobles d'Espanya. 

Aquesta dictadura, culpable d'haver se

grestat les l l ibertats democràtiques, culpa 

ble d'haver regnat pel terror i la violen-* 

e ia , culpable d'haver l l i u ra t el país a una 

minoria corrompuda 1 àvida de privi legis, • 

culpable d'haver intentat liquidar per la • 

força la personalitat nacional de Catalunya, 

havia arribat ja al seu esgotament abans de 

1? aalalt ia que ha dut el dictador a les ** 

portes de la aort. 

Aquesta dictadura es troba prop del co l -

lapse. L'agonia d'En Franco és l'agonia de 

tot un règim. La caiguda del felxisae a Por 

tugal i a Grècia accelerarà aquesta agonia. 

Es impossible preveure amb detall quin * 

serà e l f ina l def in i t iu . Però és segur que 

la desaparició, ja iaainent, de la figura • 

del "Caudillo" precipitarà -precipita j a - * 

el desconcert en les esferes del poder, les 

intrigues 1 les l luites de canari l l es , la • 

descomposició, en suma, d'un sistema pol í -* 

t i c contrari als Interessos de la immensa*-* 

majoria dels espanyols. La aort f ís ica del* 

dictador serà rebuda pels pobles d'Espanya* 

aab una laaensa alegria, que pot expressa— 

-se i ha d'expressar-se sortint en massa al 

carrer a exigir l 'annistia i les l l ibertats 

polítiques. 

El regla Intenta perpetuar-se e l l aateix 

a través dels anomenats mecanlsaes successo 

r i s , f icció legalista sense cap valor, que 

ja han entrat en acció amb el traspàs prov1_ 



11 
U.D.CXsegueix) 

2) Denuncies coa a maniobra contra els organismes unitaris de Catalunya els con-» 

tactes aab persones 1 grups, generalment de dreta, per obtenir la seva participació a 

la "Junta", així coa l ' intent de campanya popular /sobre la dita "Junta"/. 

C O N C L U S I O N S 

1) Conscients que la l lu i ta per l 'a l ternativa democràtica tan sols pot ser solida 

ment construida sobre la base d'un diàleg obert, el respecte autu 1 la claretat en Tac 

tuació, Unió Deaocratlca ds Catalunya considera ainorltàrla i Ineficaç la composició • 

de la "Junta Deaocratlca de España". 

2) Convençuts de la necessitat de donar aajor solidesa a l 'alternativa deaocratl

ca. Unió Deaocratlca ds Catalunya Intensificarà els seus esforços en e l si dels òrgans 

de coordinació nacionals 1 de l'Estat espanyol per a: 

- Proposar un programa d'acció concreta als organisses unitaris de Catalunya, *+ 

que efectivaaent centeapli les condicions del aoaent present 1 les necessitats * 

populars. 

- Intensificar el procés de formació de la convergència deaocratlca, coa a a l - * 

l lor garantía per a la creació de les condicions que assegurin el restablieat i 

e l aantenlaent de les l l ibertats polítiques ''3) de Catalunya en un futur imae-** 

c f ia t ." 

NOTES ACLARATORIES DE L'EQUIP "avui": 

(1) Els paràgrafs en qüestió diuen: 

"La aislen histórica de la oposición polít ica española a la dictadura ha consisti

do precisamente en crear y preparar a estas organizaciones, estos líderes y estos cua-* 

dros, en la larga acción emprendida -desde plataformas ideológicas conservadoras y pro

gresistas, de derecha y de izquierda, ao&.-nas y tradicionales, nacionales y reglona-** 

les / ( ! ) / - , para la conquista de las libertades públicas. La opinión española conoce la 

existencia, la calidad y la eficacia de estas organizaciones, así coao la de las aás *• 

destacadas personalidades de la oposición deaocratlca, pese a la peraanente caapaña de 

difamación y de ocultación de la verdad que sobre unas y otras ha lanzado sistemática-* 

¡nente e l Régimen. 

Pero lo que la opinión pública española no conoce, porque razones de eficacia en * 

la acción bajo la dictadura obligaban al silencio, es el hecho fundaaental que crea da 

verdad la alternativa deaocratlca frente al egoista Intento continulsta del Régimen. 

Este hecho es la foraalización de la unidad deaocratlca, coao proceso abierto des

de hace más de un año, en el que participan personalidades representativas de fuerzas * 

democráticas, a nivel regional / { ! ) / , junta con organizaciones y hoabres que represen-* 

tan legítimamente las aspiraciones democráticas a nivel nacional. A este proceso de uní 

dad deaocratlca se han ixorporado además cualificadas personalidades representativas • 

del movimiento obrero, de los profesionales, de los funcionarlos públicos y del patrona 

to empresarial." 

(2) El text original dlu: 

" Y FINALMENTE, /(LA "JUNTA DEMOCRÁTICA")/ LLANA al pueblo español, y especlalaen 

te a la juventud, para que se agrupe alrededor de este programa, organice Juntas Lleno-» 

cri t icas Regionales, Provinciales y Municipales, y permanezca atento a la convocatoria* 

de acción deaocratlca nacional, que lanzará la Junta Deaocratlca de España en el momen

to polít ico oportuno, convencida, coao lo está, de que al pueblo español la libertad » 

no le será regalada y tendrá que ser por 61 conquistada." 

(3) Suposem que hauria de oír: " . . . l l i b e r t a t s polítiques 1 nacionals de Catalunya...". 

PSUC ( s e g u e i x ) * 

sional de poders a Juan Carlos. 

Toleraren la continuïtat d'un regia coa 

aquest? 

NO HO POOEM TOLERAR! Hem d'oposar-nos-* 

-hi enèrgicament; hea d'unir-nos tots - s i 

guin els que siguin el nostre horitzó ideo 

lògic i la nostra posició social - , iapul - * 

sar un vast moviment que doni el cop de * * 

gràcia al franquisme, anb Franco o sense * 

e l l . 
L'encariaent Insuportable del cost de • 

la vida, la situació draaàtlca de l 'agr í -» 

cultura, els signes múltiples de la profun 

da cr isi pol í t ica, social i econòaica, de la-

degradació moral provocada per la alnorla I r 

responsable que ens governa, susciten un 

1 estar que, aalgrat totes les ai des repressi

ves, es manifesta en totes les classes 1 ca-* 

pes de la societat, en tots els sectors d'opi 

nló, a través de l lu i tes de masses, de ore-* 

ses de posició públiques 1 altres vies. 

A Catalunya, a tot Espanya, el poble està 

en ebullició 1 no vol conti nul sme. VOL UN CAN 

VM I aquest canvi no pot ser a l t re que el * • 

pas a la democràcia, que no és possible aab » 

cap evolució des de dintre del regla, sinó fi

ní cament per una ruptura aab aquest. 

Fins ara l'aspiració al canvi deaocrà-» 

t ic havia trobat un límit en la Inexisten

cia d'una alternativa de govern que donés* 

garanties als aés amplis sectors de 1a so

cietat . Aab la JDE aquest límit desapareix. 

Els catalans podea enorgullir-nos d'ha

ver estat e ls prlatrs a aconseguir una àm

plia unitat de les forces antifranquistas* 

aab la CCFPC, l'AdeC 1 altres formes de • * 

convergencia 1 diàleg. Però les l l ibertats 

catalanes, coa les de la resta d'Espanya,* 

no es juguen sols a Catalunya. Noais una * 

alternativa deaocratlca per tot Espanya • • 

pot constituir una alternativa real de po

der. Avui la tenia gràcies a la consti t u - * 

ció de la JDE, aab la qual les forces deao 

cràtlques catalanes unides hauran d'esta-* 

b l l r la collaboracló aés estreta. 

La JDE crea al país una situació coaplt 

taaent nova 1 serà un factor fonaaantal de 

la descomposició del regla a les acaballes. 

Entrea doncs -1 ningú no ho pot Igno-** 

rar - en uns MOMENTS DECISIUS I CAPITALS DE 

LA HISTORIA DEL NOSTRE POBLE! 

CATALANS! 

Els comunistes saludem la constitució * 

de la JDE coa un gran èxit 1 coa una culmi_ 

nació dels esforços I dels sacrif icis fets 

durant anys per fer sortir el nostre país* 

de la negra nit del feixisme. La valorea * 

coa una confirmació rotunda de la polít ica 

propugnada durant anys pel nostre Part i t * 

de cara a un pacte polít ic entre tots els 

antlfranquistes sense exclusió destinat a 

acabar aab la dictadura 1 a donar la parau 

la al poble. 

Estem segurs que la difusió d'aquesta » 

notícia aclarirà la perspectiva del canvi, 

desvetllarà 1'entusiasme, estimularà les* 

ànsies de l l iber ta t a tot arreu. 

A Catalunya foaentarà la l l u i t a de les 

masses I atreurà noves forces cap a la uní 

tat de tot el poble, cap a la creació i al 

desenrrotllaaent d'organSsaes de l'Assen-* 

blea de Catalunya a barris, pobles I d u - » 

tats coa a aarc principal de convergència* 

de totes les organitzacions, ent i tats, ao-

vlnents i personalitats que són partidaris 

de la democràcia i el reconeixement dels * 

drets nacionals de Catalunya. Elxaaplarà * 

el marc del diàleg 1 la collaboracló aab * 

forces polítiques I socials de dreta Inclu 

slu d'aquelles que f ins ara no foraaven • • 

part de 1'oposició deaocratlca, impulsarà* 

na- els esforços per posar les bases d'un GO

VERN PROVISIONAL DE LA GENERALITAíOE CATA

LUNYA. Degut al reconeixement explícit de 

la personalitat pol í t ica del poble català, 

fac i l i ta rà la collaboracló de Catalunya * * 

aab als al tres pobles d'Espanya en la tas

ca coauna d'Implantar la democràcia a tot 

el país. 

PerÒ per enderrocar un regla pol í t ic * • 

ca l , a aés a aés d'un pacte, una força que 

provoqui la seva caiguda. I aquesta força* 

al nostre país l'ha de constituir essencl-
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alment l'acció de les masses a les f a b r i 

ques, als llocs de treball 1 d'estudi 1 * 

al carrer. 

El desenllaç depèn, doncs, de nosal-** 

t res, de tots. Ningú no pot elludlr la se 

va responsabilitat en aoaents tan greus. 

El Coaitè Central del PSU de Catalunya 

s'adreça a la classe obrera, al poble de 

Catalunya, i els exhorta a superar tota * 

actitud passiva, d'esnera. Crida els t r e 

balladors, la pagesia, els estudiants i • 

professionals, els industrials 1 coaerci-

ants, els funcionaris de l'Estat 1 de l'Ad 

• Inlstracló local, totes les capes de la 

població, a una acció múltiple contra la 

Dictadura i la seva caricatura conti nul s-

t a . Crida taabé els qui s'hagin pogut be

neficiar , en un o a l t re aoaent, de la Dic 

tadura 1 que avui senten la necessitat de 

posar-hi f i , a unir-se a l'oposició demo

cràtica en un esperit de reconciliació na 

clonal per donar el cop definitiu al fran 

quisae. 

Crida els membres de l'Exèrcit i les* 

Forces d'Ordre Públic a refusar el paper* 

que el regi t els vol fer jugar coa a de-* 

tensors d'una al noria condeanada per la • 

historia; a fac i l i t a r el trànsit inelluc-

table cap a la democràcia sense violen-** 

ei es; a posar-se al costat del poble, a • 

inaugurar una nova etape en les relacions 

entre poble 1 Exèrcit coa la oue s'ha o-

bert a Portugal. 

Crida a l'Església de Catalunya, als • 

catòlics catalans, que tant estan apor-** 

tant a l'acció per la reconciliació i les 

l l ibertats polítiques i nacionals, a en

fo r t i r l lur act ivi tat al costat de les • 

forces democràtiques. 

El Coaitè Central del PSU de Catalunya 

denuncia la ut i l i tzació de les armes per 

part de la Guàrdia Civ i l contra pacífics* 

manifestants a Caraona, que ha ocasionat* 

un aort i un f e r i t greu. Les recents agres 

sions de grups feixistes que pretenen pro 

vocar un cliaa de guerra c iv i l per frenar 

el aoviaent deaocràtic, demostren clara-* 

«ent nui són els interessats en provocar* 

violències al nostre país. 

El Coaitè Central del PSU de Catalunya 

crida tot e l poble a saludar la constitu

ció de la Junta, a divulgar-ne e l progra-

aa, a aobilitzar-se en grans accions de* 

masses, a preparar i real i tzar la VAGA GE 

HERAL, la VAGA NACICWL, a l lu i ta r decidí 

daaent sense donar traves al franquisae,* 

a crear i ault lpl lcar a tot arreu, en. el 

curs de les l l u i t e s , centres de poder de

mocràtic que arraconin el poder dictate-* 

r i a l f ins a desplaçar-lo. 

El Coaitè Central del PSU de Catalunya 

crida iaolt especialment tots els comunis

tes a posar-se a l capdavant de les l l u í - * 

tes, multiplicar la seva In ic iat iva , la * 

seva capacitat de direcció pol í t ica, la • 

seva audàcia i combativitat, el seu espe

r i t de sacr i f ic i . 

NI FRANCO NI JUAN CARLOS, NI CAP INVENT 

JÜNTINUISTA! 

ENDAVANT CAP A LA RUPTURA DEMOCRÀTICA, • 

CAP A LA LLIBERTAT! 

Agost 1974" 

"A" Posteriorment, davant l 'act i tud de les • 

al tres forces polítiques catalanes, el PSUC 

s'ha vist obligat a puntualitzar. 

En l 'Editorial t i tu la t "Les l l ibertats . 

de Catalunya 1 la Junta Democràtica d'Espa

nya", aparegut en el N2 396 del quinzenal • 

"TREBALL", "òrgan central del PSUC", s'hi * 

diu, entre altres coses: 

" A l nostre parer, les reserves expressa 

des no tenen senti t , perquè tant aquest • * 

punt programàtic / ( e l 9è) / com els onze res 

tants es refereixen a un compromís de bases 

mínimes que comprèn la ruptura 1 e l període 

provisional, com es desprèn clarament dels* 

punts 1er 1 11è. ( . . . ) Coa és possible laa-

glnar iue una Junta autodissolta /(una vega 

da "comience el ejercicio de un poder l e g i 

timado por el sufragio universal de los es

pañoles")/ propugni solucions polítiques, • 

socials i nacionals que vagin més enllà de 

Tacte solemne de la restitució al poble de 

la seva sobirania?" 

P.P.C. 
En el m 2C del "QUINZENAL INFORMATIU" * 

del "Partit Popular de Catalunya", amb da

ta 10 d'agost 197*, l legia: 

" E l Secretariat Polít ic del PPC després 

d'un estudi del document 1 de les Informa-* 

clons que ha rebut, vol fer pública la seva 

postura en relació a aquest document. La ** 

lectura del mateix revela una manca de r i 

gor teralflologlc (hi ha els "nacionales" 1 

els "regionales") 1 una manca de rigor polí 

t i c en lrrogar-se, des de Madrid / i Par ís / , 

ara 1 sota el sistema transitori que substi 

tueixi l'actual dictadura la responsablli-* 

ta t de v ig i la r , coordinar, impulsar, promou 

re i garantir el procés constituent de la • 

democràcia polít ica d'"Espanya", sense t e - * 

nir en coapte les regles del joc deaocràtic 

que tàcitament coaporten la l l iu re i inde-* 

pendent acció polít ica de les organitza-**+ 

cions catalanes, basques i gallegues, i dés 

seus respectius nivells de coordinació uni

tà r ia . El document, en el punt 9è, parla • • 

del reconeixement de la personalitat polítl_ 

ca dels pobles català, basc, gallec, etc. • 

però ho fa sota la condició de la "unidad • 

del Estado español11. El PPC creu que la ma

duresa que algunes forces espanyoles havien 

demostrat f ins ara en relació a aquest afer 

(en especial els comunistes), ha quedat a-

feblida en acceptar els termes d'aquesta re 

dacció, nua la fa per nosaltres totaleaant* 

rebut jable. El docuat-nt parla que a la "Uní 

dad Deaocràtica" /("Junta", suposea)/ només 

hi han pres part personalitats renresentati 

ves a nivel l "regional*. La resta són orga 

nisaes 1 personalitats "nacionales". Queda, 

doncs, clar pel context del document que * 

Catalunya coa a enti tat polí t ic ne és pre

sent a la 'Junta'', Podem dir que e l PPC no 

hi és, que tampoc la Comissió Coordinadora 

de Forces Polítiques de Catalunya ni 1'As

semblea de Catalunya, 1 que tenia notícies 

que ni els deaocristians espanyols ni e l * 

PSOE, ni cap força basca hi són presents. 

Sobre la "Junta" pensem que pot tenir * 

un paper revulsiu al centre de l 'Estat es

panyol, perb ens oposaríea a tot Intent • • 

d'envair Catalunya sigui en fora» de "Jun

tas Regionales" (coapetitlves dels organls 

aes catalans de coordinació actuals), ni * 

"Provinciales" ni "Municipales". 0 de no • 

respectar les formulacions que sobre l a l l i 

bertat nacional catalana han estat respon

sablement 1 unitàriament elaborades." 

F.N.C. 
En la secció "PREMSA DEMOCRÀTICA" fem * 

esment del diari "FULLS", dels estudiants* 

de Fat a la darrera Universitat de Prada. 

En el seu número 1 , del 25 d'agost, hi 

ha un art ic le t i t u l a t "Diguea No a la "Jun 

ta» . 

"Ahir a la n i t , quan arrlbàvea a la * • 

nostra habitació /de la Residència/, vaa + 

trobar un f u l l signat per un part i t pol í - * 

demaneu la 
2a.edició de: 
ELPGBLE DE 
CATALUNYA 1 
LA REPÚBLICA 
ESPANYOLA 
DAVANT 
L'ESTATUT 

* 

papers de treball i 
dlatormaciè nom 2 
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t i c / (e l PSUC)/ que s'autoanomena socia
l ista i de Catalunya. Toc el texi és de
dicat a la constitució de la "JDE". A-* 
quest grup es declara parts ¿¡ri d'aques
ta "JDE". Fins aquí, és el seu Drobleaa. 

En aquestes rat l les ens proposem d'a
nalitzar, de «enera esquemàtica, si nos
altres podríem estar d'ucoro m i a "Jun 
ta" , si respon als interessos pL.jlars i , 
en definit iva, si és una jugada io l í t i ca 
correcta, o bé és antiunitàna, centra-* 
lista-imperialista i reformista. 

Enumerem, primer, sintetitzades, d i 
verses qüestions que ens interessa fer • 
observar sobre el manifesta publicat •• • 
la "Junt^" de Madrid: 
1 . - Parla de la necessitat d'una "recon

ci l iación nacional", i diu que el di 
namisme de les forces econòmiques i so-+ 
ciáis operants a escala "nacional" i "re 
qional", afavorit pel context mundial, • 
no condueix avui a una confrontació i r re 
conciliable, sinó a una l l iu re concentra 
ció creadora de progrés. 
2.- La "JDE", amb seu a Madrid, es sant» 

festa disposada a v ig i lar , coordinar, 
imoulsar, promoure i garantir el procés* 
constituent de la democràcia política * 
¿'"Espanya", i diu que es dissoldrà el • 
dia que comenci l'exercici d'un poder • 
polít ic legitimat pel sufragi universal* 
dels "espanyols". 

3.- El punt P 9 del programa de la "Jun 
ta" diu textualment: "El reconeixe-* 

ment, sota la unitat ie l'Estat espanyol, 
de la personalitat política dels pobles* 
català , basc i gallec 1 de les comuni-* 
tats regionals que ho decideixin democrà 
t icaient". 
4 . - Parla del patriotisme i de l'honor • 

professional de les forces armades. 
5 . - Convida les formacions polítiques +• 

que encara no han ingressat a la 'Jun 
ta" perquè ho facin en virtud dels inte
ressos superi ors (sic!) de la l l iber tat* 
del "poble espanyol". 
6.- O i da el "poble espanyol/ perquè u-* 

n i t entorn del programa de la "Jun-* 
ta : l , organitzi "Juntas Democráticas Re
gionales, Provinciales i Municipales". 
7.- demana que s'estigui atent a la con

vocatoria d'acció democràtica "nació 
nal" que la "Junta" llençarà al moment • 
oportú. 

Fins aquí, un esbós dels trets que* 
ens han semblat més característics, a l 
menys per a nosaltres, de la "Junta". 

Pero, qui participa en tot això? *• 
Qui són aquests senyors? 

o 0 o 
El que ens interessa aquí és, com hem 

d i t , donar la nostra visió de la "Junta". 
Per a fer-ho, seguirem els set punts as
senyalats més amunt, tot donant-ne el • • 

NOflLINlflTS i AMBIENTS Cristians 
El docuoent que Inserim a continuació ha de servir com a base de discussió en una ** 

propera reunió de la Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya: 

"Les Taules de GRUPS NO ALINIATS de Catalunya i Representants d'AHBIENTS CRISTIANS* 
a l'AdeC presenten aquest document de treball a la CP de l'AdeC, prèvia comunicació del 
mateix al Secretariat de l'AdeC. L'objecte del document és aportar a l ' inter ior de l*As 
semblea de Catalunya el punt de vista d'amplis sectors ciutadans davant la constitució* 
i declaració de la "JDE" i proposar a la CP aquest projecte de resolució: 
•La CP de TAdeC, davant la 'Declaración de la JDE al Pueblo Español1 1 d'acord amb el 
punt 4 de l'Acta de Constitució de TAdeC del 7-nov-71 ("La coordinació de l'acció de • 
tots els pobles peninsulars en la l l u i ta democràtica") adopta la següent resolució: 

A L P G B L E DE C A T A L U N Y A 

I . La CP de l'AdeC queda assabentada de la constitució d'una "JDE" i del contingut de* 
la seva Declaració, feta pública a Madrid i París el 30 ju l io l 1974. 

I I . La CP de TAdeC valora la importància política del fet que diverses personalitats • 
i organitzacions hagin avançat en el seu propi procés de convergència fins a consti

tuir-se en Junta Democràtica i a coincidir en l'elaboració d'una Declaració conjunta. 

I I I . La CP de TAdeC fa constar que cap òrgan de coordinació i d'acció política unità-* 
r ía de Catalunya ha participat en la constitució de la Junta ni en l'elaboració de • 

la seva Declaració i que l'Assemblea de Catalunya ni tan sols ha estat invitada oficial 
ment a participar en la tasca que, iniciada fa més d'un any, ha donat lloc a la consti
tució de la Junta. Els organismes de TAdeC no han estat Informats d'aquest procés fins 
posteriorment a la constitució de la "JOE". 
IV. La CP de TAdeC considera que la "JDE" no ha tingut en compte la reali tat política* 

de la ja llarga l lu i ta democràtica dels pobles català, basc i gallec i sobretot la • 
importància a Catalunya de la convergència política i de Tacció unitària a nivel l de* 
moviment obrer, universitari 1 popular. Cal recordar que el desembre de 1969 es consti
tuía la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 1 el 7 de novem 
bre de 1971 la plataforma d'acció política unitària més important en tot TEstat espa-* 
nyol: TAdeC. 

L'oblit d'aquestes real i tats afebleix la força representativa de l'esmentada Junta* 
pel fet d'haver-se atribuTt des de Madrid les funcions de "coordinar, impulsar, promou
re 1 garantir el procés constituent de la democràcia política a Espanya", sense que en 
l'elaboració de la Declaració de la Junta hagin participat representants o enllaços ofi 
cials sorgits de la base del Poble de Catalunya i dels seus òrgans unitaris. 
V. Per aixè, la CP de l'AdeC, atesa la urgència política d'una acció Immediata, i sense 

entrar ara en l'anàlisi del contingut polít ic de la Declaració de la "JDE", decideix 
portar a terme unes accions prèvies, de manera que al moment de la celebració de la I I -
Sessló PlenVia de TAdeC es pugui donar compte de la tasca realitzada en compliment de 
Tace d número 4 de TActa de Constitució de TAdeC. 

Així, doncs, la CP decideix: 
1 . JECLARAR que qualsevol intent de constitució de Juntes a Catalunya que ignori la rea 

l i tat i l'amplitud de la nostra convergència política haurà de considerar-se com ac
cions si marge de les forces democràtiques de Catalunya i que atemten contra la democrà 
cía i ebleixen la l lu i ta unitària contra la Dictadura. 
2. CREA una Comissió especial en aquesta mateixa Sessió nue tingui com a tasca pròpia* 

prendre contacte amb els grups, estaments i forces polítiques i democràtiques de •+ 

dins i fora de TAdeC perquè aportin elements per a constituir la Junta Nacional de Ca
talunya amb base en els punts programàtics de l'Assemblea o, en el seu cas, obrir el • • 
procés de constitució del nostre Govern Provisional. 
3. COMUNICAR a la "JDE" que els organismes de TAdeC no tindran cap inconvenient a cele 

brar converses bilaterals que condueixin a la "coordinació de Tacció de tots els pò 
bles peninsulars en la l lu i ta democràtica", sempre que existeixi una invitació prèvia ~ 
per part de la Junta. 

4. DELEGAR a la Comissió avui constituida, en virtud de Tacord 2 d'aquesta reso lx ió ,* 
que faci arribar a la "JDE" la present Declaració i autoritzar-la a que in ic i ï els * 

contactes convenients per a una negociació en la l ín ia dels acords presos pels organis
mes de TAdeC. En efecte, mentre no existeixi una Junta Nacional de Catalunya o un Go
vern Provisional que representi de manera ¡aés àmplia, si és possible, el que actualment 
representa TAdeC, aquestes negociacions no podran anar més enllà dels quatre punts uni 
tar is 1 programàtics acordats en constituir-se TAdeC el 7 novembre 1971. 

Aquesta resolució se situa en el procés de preparació de la I I ' Sessió Plenà
r ia de TAdeC i per això s'acorda l l íu r^ r - la a les agències de nremsa i a l'opinió pú-* 
blica per a coneixement de tot el poble dB Catalunya." B., 25 Agost 1974 
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nostre paper, fent-ne un comentari. 
1 . - Com a classes populars d'una nació que 

pateix una opressió imperialista i que 
ens veiem apromits nactonalenent i social
ment, parlar en termes oe "reconciliación* 
nacional" nones vol dir objectivament co l -
1ocar-se a les f i les dels opressors i co l -
laborar amb e l l s , encara que només sigui • 
per mitja d'influència ideològica. 
D'altra banda, podríem pensar en una manca 
de rigor terminològic quan aplica el terne 
"nacional" refer i t a l'Estat espanyol i ** 
"regional" refer i t a les nacions oprimides 
al st d'aquest Estat. Però, de fet , no és 
una qüestió de pura terminologia, sinó el 
manteniment d'una actitud centralista, la 
práctica d'una acció imperialista. Aquests 
senyors són nacionalistes, són els xovinis 
tes espanyols (de dreta: Imperialisme capi 
ta l i s ta ; d'esquerra: social-ier ialisme * 
ideològic). 

Finalment, dir que IKS diverses ¡ornes eco 
nòmiques i socials no tendeixen avui a un? 
confrentació irreconciliable és negar fan
tàsticament la l lu i ta de classes. En def i 
n i t iva, és defensar els interessos de les 
classes dominants, del capitalisme, sobre
tot del gran capitalisme monopolista avui* 
imperant. 
?.- Una altra mostra de l'esperit imperia

l ista dels senyors de la "Junta" és el 
fet d'irrogar-se, des de Madrid, ara i so
ta el sistema transitori que hauria de •* 
substituir la dictadura actual, la respon
sabil i tat de "vigi lar, coordinar, i^nulsar, 
nromoure 1 garantir el procés constituent* 
de la democràcia política d·'Espanya"', * • 
sense tenir en compte (això que sembla que 
aquesta gent es diu demòcrata) l'acció po
l í t i ca de les organitzacions catalanes, •+ 
basques i gallegues i els seus respectius* 
nivells i organismes de coordinació unità
r i a . 
3.- La "Junta" parla de la "unidad del Es

tado español". Realment l'espectacle • 
no pot ser més lamentable. Pot quedar més* 
clar que són uns imperialistes? prescindei 
xen del dret a l'auto eterminació i , en de 
f i nitlvam pretenen fer-nos creure que el + 
programa que formulen és un programa demo
cràtic, mentre hi manquen drets fonamen-** 
tais com el de l'autodeterminació. 
4 . - "Salvaguardar los intereses de la pa

t r i a " . Quina pàtria, amics? 
5. La convidadB als partits que la "Junta" 

fa ha ds tenir con a resposta la condem 
na unánime de totes les organitzacions que 
l lui ten per lem l l ibertats democràtiques 1 
nacionals als PaTsos Catalans. 
6.- Referint-nos ara concretament al Prin

cipat de Catalunya, l 'alternativa a • • 
les "Juntas democráticas Regionales, Pro-* 
vinel ales i Municipales" és l'Assemblea de 
Catalunya, Túnica plataforma unitaria ac
tual amb capacitat representativa. 

i.- Voldríem saber f ins a quin punt aques 
ta "Junta" 1 l'"acclón democràtica" • 

que proposa no són altra cosa que una ac
ció propagandística i sense força real al 
carrer per a portar a terme el programa, 

o 0 o 
La força real de la "Junta" no ens la* 

sabem, per bl que la sospitem. El que sí 
que sabem és el que pot significar que ** 
forces polítiques catalanes participin en 
"plataformes" co* aquesta, tot fent el do 
ble joc: a 1'Assemblea de Catalunya, a la 
Comissió Coordinadora de Forces Pol í t i - ** 
ques de Catalunya i . . . a la "JDE". 

L'antiunitarismo (en aquest cas, evi-* 
dentment, un problema menor) és evident. 

El nostre Partit, Front Nacional de Ca 
talunya, està per la ruptura democràtica. 
Així ho ha rat i f icat recentment, en el +• 
Primer Congrés de FNC celebrat aquest es
t i u . " 

P.S.A.N. 
En el número d'"AVUl" datat del 1C de 

maig 1974, p. 11, fèiem referencia a una* 
escissió produïda al si del "Partit Soci a 
l ista d'Alliberament Nacional deis PaTsos 
Catalans" (PSAN), Ara com ara, ambdós ** 
grups continuen autoanomenant-se PSAN, en 
cara que els majoritaris hi afegeixen a l 
gunes vegades '"PSAN-oficial" i els minori 
tar is "PSAN-provisional". Normalment, hom 
coneix el primer grup per PSAN a seques. 

Del but l let í "LLUITA" N8 42, de setem
bre 1974, òrgan del PSAN, reproduïm l 'ar
t ic le editorial "L4 'JDE', un ner i l l per 
a la l lu i ta democràtica als PaTsos Cata-* 
1 ans": 

""La Junta Democrática asume desde a-
hora, bajo la actual dictadura, o bajo el 
sistema transitorio que la sustituya, la 
responsabilidad de vigi lar, coordinar, 1m 
pulsar, promover i garantizar el proceso* 
constituyente de la democracia política • 
de España". 

Aquest és 1'objectiu que es fixa la • 
"JDE" en la seva declaració datada el 29 
de Juliol i donada a conèixer simultània
ment a Madrid i París el dia 30 del «a-** 
teix mes. La conferencia de premsa de Pa
r ís fou donada per Calvo Serer (conegut + 
monànuic i de l'Opus Del) i Santiago Ca
r r i l l o (Secretari General del PCE). 

La constitució d'aquesta Junta és un * 
fet important a valorar correctament per 
tal d'adoptar una posició vàlida en favor 
de l'enderrocament de la dictadura i la * 
conquesta d'un poder democràtic als PaT-* 
sos Catalans i als altres pobles de l'Es
tat espanyol. 

Composició de la Junta: 
Segons diu una crida feta pel Comitè • 

Central del PSUC "reuneix al seu si d i r i 
gents de partits polít ics, d'agrupacions* 

socials i d'organismes democràtics de dl ver-* 
ses nacionalitats i regions espanyoles (entre 
elles Catalunya), així com personalitats de • 
marcada significació pública, 1 comprèn un ** 
ventall de forces que va des de comunistes ** 
f ins a monàrquics, des de treballadors fins a 
grans capitalistes". No es coneix cap altre • 
nom concret que els citats abans n! són cone
gudes tampoc les organitzacions polí tiques * 
representades a la Junta, apart, 's clar, el 
PCE. 

Per les notícies que hem pogut recol l i r hi 
són absents importants corrents polít ics, com 
la democràcia cristiana i el PSOE. Sembla tan 
bé, que es vol atribuir una representat!vi tat 
sociològica a certes personalitats.que en la 
realitat no es representen més que a elles ma 
teixes o a un cercle poc representatiu d'a-* 
mies. De tota manera no volem insist i r en a-* 
quest punt, ja que l'absència d'informació im_ 
pedeix efectuar una anàlisi seriosa al respec 
te. 

El que sí és molt clar, és que Catalunya * 
ha estat absent en la constitució de la Junta, 
els promotors de la qual han Ignorat delibera 
dament l'existència d'organismes unitaris tan 
importants 1 representatius com l'Assemblea • 
de Catalunya l i f ins i totde la mateixa Coor
dinadora de Forces Polítiques de Catalunya • • 
(en la qual el PSAN no hi participa), que ha* 
basat el seu treball fonamentalment en la pro 
moció d'iniciatives democràtiques unitàries * 
fora del Principat. 

També és sabut que personalitats basques * 
que assistiren a reunions preparatòries, es + 
retiraren en el darrer moment. 

Queda clar, doncs, que la Junta no és re-* 
presentatlva més que d'una part dels sectors 
antifranquistes espanyols i que no és en abso 
lut representativa ni a Catalunya, ni al País 
Basc ni a Galícia. 

Crítica al contingut de la Declaració de * 
la Junta 

La raanca d'espai ens impeddeix la reproduc 
ció sencera de la "Declaración", ens l imita-* 
rem a transcriure literalment aquelles parts* 
del document que ens han semblat més especial 
ment significatives. 
! Comença afirmant que "el Régimen político 
del Estado español...toca a su f i n " . Segueix* 
riient: " . . . l a moderna convergencia en la Ü-+ 
bertad de las aspiraciones morales i materia
les de las clases trabajadoras, de la alta ** 
burguesía neocapitalista, de las burguesías * 
regionales, de los profesionales y de los i n 
telectuales, impiden la prolongación de la ++ 
Dictadura a través de la honaqruía del Regí-* 
raen". 01 u que moralment, perquè la democracia 
significa la "reconciliación nacional", que • 
ha d'ésser total i , materialment, "perquè el 
dinamismo de las fuerzas económicas y soci a-* 
les, operantes a escala nacional y regional,* 
favorecido por el contexto mundial, no condu
ce hoy a la confrontación irreconciliable, si 
no a la libre concertación creadora de rique
za". 
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Es a d i r , que el document signat pel Se

cretari General del PCE ens descobreix que* 

la l l u i t a de classes ja no t í raó d'ísser i 

que si encara es sani festa anb una certa v1_ 

rulència a l 'Estat espanyol, és pel fe t que 

existeix una dictadura. El docuient no plan 

teja la possibil itat d'una convergència tàc 

t ica entre uns sectors de la burgesia i la 

classe obrera per acabar anb la dictadura i 

establir un regí» democràtic a partir del • 

qual cada classe l l u i t i per assolir e l po

der, con sembla corróete, sinó que nega la 

mateixa raó d'ésser de la l lu i ta de classes. 

Increíble! 

Continua el document amb dos paràgrafs * 

en els què Insisteix al voltant de les ma-* 

teixes Idees i en qui afirma que "el sector 

polftico de la burocracia del Estado, hoy • 

gobernante y ciertos círculos de negocios • 

que se ausentan de él por la corrupción",* 

confien en la continuïtat per la f i d e l i t a t * 

de Juan Carlos i la f uncí ó de repressió que 

"ciertos «Hitares atribuyen a las fuerzas* 

armadas". 

Es a d l r , que tan sois una ínfima sino-* 

r í a de buròcrates polí t ics i negociants cor 

ruptes sostenen el Regit. Creiem que aques

ta és una visió un tant optimista. Es ciar* 

que s1 la burgesia es deixa convèncer que • 

la classe obrera és tan inofensiva COR la • 

que ens pinta el docuiaent, potser sí que se 

rà veritat el que diuen; malauradament els 

capi talustes no són tan ingenus con es pen

sen els autors del document. 

"Pero el Estado español, cono expresión* 

jurídica de la situación resultante tras la 

guerra c i v i l , al haber perdido, por la pro

funda transformación de la sociedad, su i de 

ología y su moral, que fué de la victoria • 

de una parte del pueblo español sobre la o-

t ra , no puede mantenerse como puro aparato* 

de represión. Necesita siempre, como Estado, 

de una ideología y de una moral que es jus

tamente la que el Régimen no puede ya darle. 

( . . . ) La sociedad española quiere que todo* 

cambie para que se asegure, sin sobresaltos 

ni convulsiones sociales, la función normal 

del estado... La continuidad del estado exi_ 

ge, por razones de dignidad y responsabili

dad nacional, la no continuidad del Régimen". 

Els paràgrafs transcrits són una a l t ra • 

explicació claríssima del canvi pol í t ic que 

se'ns proposa. Es tracta de salvar l 'Estat* 

donant-li una ideologia i una moral, es * * 

tracta en darrer terme de salvar l 'estat ca 

p i ta l is ta 1 opressor dels PaTsos Catalans , 

Euzkadi i Galícia, de les mans d'uns inep-* 

tes, que poden provocar el desencadenament* 

d'un procés revolucionari. 

El document continua justificant la ne-+ 

cessi tat de crear un organisme pol í t ic con£ 

dentes de la necesidad de una acción demo

crática unitaria de la oposición", tot do

nant un conjunt d'arguments sense especial* 

significació a efectes de la nostra anàl is i . 

A continuació fa públics els objectius • 
que propugna, desglossats en dotze punts,* 

ue en resum podríem concretar en: creació 

d'un Govern Provisional que reconeixeria * 

les l l ibertats democràtiques 1 proclamaria 

l'amnistia, el qual convocaria a l cap d'un 

període de 12 a 18 mesos una consulta popu 

lar per elegir la forma definit iva de l'Es 

t a t . En l ínies generals, el programa deHj_ 

bertats que proposa la Junta és correcte , 

si bé insuficient en molts aspectes. Ara • 

no entrarem en aquestes Insuficiències i * 

ens limitarem a fer la cr í t ica de dos punts 

el 9 i el 12, que entren en oberta contra

dicció amb els aspectes positius del pro-* 

grana, fins al punt que el descalifiquen • 

per a nosaltres. 

PUNT 9. Es manifesta com a qüestió i n - * 

discutible la unitat de l 'Estat espanyol, • 

entrant així en oberta contradicció amb el 

punt 3er de l'Assemblea de Catalunya en * * 

què específicament es reivindica l'Estatut 

con a pas perquè Catalunya pugui exercir • 

el seu dret a l'autodeterminació, és a dir 

a declarar-se independent si la voluntat • * 

majoritària del poble català és aquesta. 

Tot el document trasnpua un nacionalis

me espanyol que queda perfectament confir

mat en aquest punt. Es evident que els lí

nies que poden definir els drets pol í t ics* 

de Catalunya són els catalans 1 que no se

rà d'una graciosa concessió de ningú que * 

tindrem res. Però la Catalunya democràtica 

ha de condicionar la seva relació amb qual 

sevol organisme pol í t ic a nivell es ta ta l , * 

no a la concessió de cap dret que ja tenim, 

sinó al reconeixement de la nostra persona 

11 tat nacional i del nostre dret a l 'auto

determinació en tot moment. 

El manteniment d'aquest punt 9è imposs1_ 

b l l i t a r á , en un hipotètic futur, qualsevol 

possibilitat d'acord de l'AdeC amb la Jun

t a . 

PUNT 12. La Integració de l'Estat espa

nyol a les Comunitats europees és evident

ment una qüestió a decidir lliurement un * 

cop superat el període de provi si ona!i ta t * 

i després d'un l l iu re i ampli debat. Posar 

-ho com a qüestió prèvia ens sembla el •*+ 

menys democràtic. 

Encara ens sembla més inadmissible a-* 

questa proclamació Indiscriminada de res- * 

pecte als acords internacionals, entre les 

que ocupa un l loc privi legiat el pacte amb 

els USA, que han constituTt un dels suports 

fonamentals del manteniment de la dictadu

ra . 

La "Declaración" acaba cridant *al pue

blo español ( . . . ) para que se agrupe a l re 

dedor de este prograna, organice Juntas Oe 

mocráticas Regionales, Provinciales y Huni_ 

el pales y permanezca atento a la convocato 

r í a de acción democrática nacional que •+ 

lanzará la Junta Democrática de España en* 

e l momento político oportuno...". 

Què serà aquesta misteriosa "convocato

r i a de acción democrática nacional" no ho 

sabem. Respecte a la possibilitat de crear 

Catalunya 
sota el 

franquista 
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Juntes "Regionales, Provinciales y Huniclpa 

les1 ais PaTsos Catalans, tan sols hem de • 

manifestar que ens semblarien unes i n t r o i i -

sions inacceptables 1 contràries als orga-* 

nisnes democràtics catalans, especialment * 

als sorgits al voltant de l'AdeC. 

Resumint, la Declaració està feta a par

t i r d'uns plantejaments espanyolistes i de* 

dreta. Tota l'argumentació prèvia a l'enume 

ració dels punts està feta anb arguments *+ 

per convèncer a la gran burgesia que e l mi

l lor per a conservar els seus privilegis és 

l'enderrocament de la Dictadura. Afegirem * 

que més que propugnar un programa d'acció * 

popular contra la Dictadura, el document a-

caba fent crides morals a l 'exèrcit i a l'Es 

glésla. 

La resposta de Catalunya a la Junta 

La Junta no t indria gran Importància ni 

repercussions per a la l lu i ta democràtica a 

Catalunya, si no fos pel suport total que * 

l i dóna el PSUC, que no podem oblidar ha ju 

nat un important paper en la constitució de 

l'AdeC. Amb el sou suport incondicional a * 

la Junta el PSUC ha demostrat, per si algú* 

tenia algun dubte, el seu paper de subordi

nat del PCE. La forta propaganda del PSUC, 

pot desorientar altres sectors adherits o * 

susceptibles d'afegir-se a l'AdeC. La qües

t ió es complica encara més al País Valencià 

i a les I l l es Balears on el PCE Intentarà * 

aprofitar e l menor grau de consciència na-* 

ei ona 1 i de l l u i t a obrera per crear 'Juntas 

Regionales y Provinciales" que, cas de cons 

t i t u i r - s e , seran escassament representat)-+ 

ves i que pels seus plantejaments sucursa-* 

l istes difícilment seran l'expressió de la 

problemàtica i necessitats del País Valen-* 

cía i les I H e s . 
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PSAN(acabament) 
3'1 «posa doncs desemmascarar tots els * 

elements antidemocràtics i espanyolistes • 
de la Junta, al mateix temps que s'envigo
reix el treball per la total 1«plantad6 • 
de l'AdeC al Principat 1 la crtecló al Pa
fs Valencia I les I l les d'organismes polí
t ics unitaris d'àmplia representació 1 ar
relament a la real i tat nacional. 

A la "JDE" els òrgans representatius na 
clonáis /catalans/ l i han ds negar cap me
na d'autoritat sobre el ls 1 mantenir-se to 
talment Independents. Qualsevol «na de *• 
contacte o relació que es pugui establir • 
ha de partir de la base del reconeixement* 
previ, per part de la Junta, del caràcter* 
representatiu i sobirà dels òrgans deaocrà 
t ics catalans. 

Quedi ben clar que Catalunya necessita 
I vol la coordinació a»b la l lu i ta dels al_ 
tres pobles de 1'Estat espanyol ta l coe re 
clama el Art punt de 1'AdeC. Aquesta coor-
dinació ha d'ésser f ru i t de la l l iu re col-
laboracló 1 mai d'una imposició centralis
ta . 

Perspectives polítiques 
La pròxima desaparició física del dicta 

dor, la descomposició Interna del Règim, • 
la forta crisi econòmica, l'increment de • 
les l lu i tes obreres 1 populars, les reper
cussions dels fets de Portugal 1 Grècia, • 
són factors que s'acumulen 1 relacionen 1 
fan urgent i possible la perspectiva d'un* 
canvi democràtic. El motor principal del* 
canvi és la l l u i ta del poble. Cal doncs In 
crementar les l lu i tes en els propers mesos 
1 donar-los una direcció política convé-** 
nlent. A tal f i , cal al Principat consoli
dar i crear a l ia on no existeixin organis
mes democràtics a nivell local, coearcal i 
sectorial com a instruments eficaços de • • 
coordinació I potenciació de les l lu i tes , * 
al mateix temps que es van construint les* 
bases de la democracia del demà. 

Per un altre cantó, creiem ja arribat • 
el moment de constituir un Comitè pro-Go-* 
vern Provisional de Catalunya, l l iga t polí 
ticament a l'AdeC, amb la missió Immediata 
de convertir-se en òrgan operatiu de repre 
sentació de Catalunya respecte a organ.is-* 
mes democràtics de la resta de Testat 1 • 
davant instàncies internacionals. Igual-** 
ment hauria d'assumir aouelles funcions de 
direcció política que l'AdeC cregués opor
tú delegar-li. L'actuació d'aquest Comitè* 
culminaria amb la constitució del Govern • 
Provisional de Catalunya, que «upar i a el 
poder en el moment del canvi democràtic • • 
fins traspassar-lo a qui el poble elegís • 
democràticament després del període de pro 
visional i tat. 

Al País Valencià I a les I l les, com hem 
d i t , cal accelerar el procés d'unitat demo 
cràtlca. Per fer-ho, no cal esperar a una* 
entesa "per dalt" de representants de par 
t i t s i organitzacions, sinó que simultània 

¡gent o Independentment, s'han de crear tan 
bé òrgans democràtics sectorials, locals 1 
comarcals que a nivell de base vagin cre-* 
ant una unitat de l lu i ta i una perspectiva 
política democràtica lligada a la propi3 * 
r e a l i t a t . " 

PSflW provisional 
"D'entrada convé recordar qme les pos

s ib i l i ta ts d'un canv! democràtic als PaT-* 
sos Catalans ( i a tot l'Estat espanyol) no 
són pas degudes als "cants de sirena" del 
PCE, oferint garanties i bones promeses de 
no violència a la burgesia dels monopolis. 
Aquesta prou sap que el PCE no pot impedir 
les l lu i tes de masses ni les "violències"* 
i si ara tots els sectors de la burgesia • 
monopolista es poden decantar cap i un can 
vi és sobretot per la conjuntura mur «a I 
mundial, per raons semblants a les que han 
operat a Portugal i a Grècia. 

A les classes dominants en moments d i f í 
ei Is com aquest, els convé de comptar amb 
un consens social més ampli si no volen •* 
córrer el per i l l de perdre-ho to t : ca¡, ai_ 
x í , sacrificar el règim per a salvar el •* 
sistema, és a dir : arriscar-se a una nova* 
composició de poder en la qual hauríem d'a 
bandonar els aliats de la burocràcia f e l - * 
xista actual, 1 podrien mantenir la seva • 
posició hegemònica amb menys oposició popu 
lar. 

Si, doncs, es dóna aquesta possibilitat 
d'un canvi democràtic, cal que les noves * 
formes de poder siguin el màxim de favora
bles per a la classe obrera i les classes* 
populars catalanes. 

o 0 o 
El PCE, volent ignorar les causes del • 

procés, confon aquestes anb el que amb e l l 
l i sembla un resultat de les seves pràcti
ques seducteres. Aquesta conclusió, produc 
te de la practica reformista el porta a se 
guir insist int en les seves crides habitu
als. 

Analitzant la Declaració de la JDE, que 
el PCE ha aprovat, creiem que cal destacar 
diferents aspeetes: 

SI bé el programa de la "Junta" podria* 
ésser acceptable a grans trets per als i n 
teressos de les classes populars sí fos • • 
formulat en termes adequats als cr i ter is • 
de sobirania popular i de dret a l'autode
terminació, per exemple: té el defecte dés 
tar enfocat i enunciat totalment en funció 
dels cr i ter is i interessos de les classes* 
dominants (concretament, de les classes do 
mlnants neocapitalistes espanyoles). Es e-
vident que del text de la Declaració no es 
desprenen aquests cr i ter is mínims des del 
moment, per exemple, en què es prescindeix 
del dret a l'autodeterminació formulant • • 
com a base de partida la unitat de l 'Estat. 

Aquest fet apuntat, junt amb el caràc-* 

ter de les formes orgàniques d'aquesta "Jun 
ta" mancada totalment de representativitat* 
real , no fan més que posar la direcció del 
canvi democràtic a les mans de les classes* 
dominants creant el confusionisme necessari 
perquè hi arreli la ideologia Inpresclndi-* 
bè per al domini de les pràctiques burgeses 
i basant-ho en unes estructures deslligades 
del moviment democràtic real (típica con-» 
cepció dels òrgans de poder en la deaocrà-* 
ei a burgesa), 

El PCE propicia així tota la ideologia • 
de la burgesia monopolista espanyola a t ra-
*vés de negar alegrement la l l u i t a de clas
ses i l'existència d'opressió coa a trets • 
fonamentals, presentant coa a objectiu un* 
"progrés collectlu basat en la convivència", 
que en llenguatge popular vol dir manten!-• 
ment de la situació d'explotació 1 opressió. 
+* dins un progrés dels negocis burgesos *• 
dels quals se'n poden fer caure algunes en
grunes. 

La causa motora ner a la Instauració de 
la democràcia no és, doncs, per al PCE l 'a 
lliberament de l'opressió sinó la necessi-* 
tat de garantir un "ordre". 

El PCE no es limita a això sinó que i n - * 
tenta portar a la mà de la burgesia, en una 
situació de c r i s i , perquè pugui trobar un • 
agafador: els principis ideològics i morals 
de la democràcia 1 la reconciliació nació-* 
nal, 

L'Estat espanyol de les classes dominants 
trontol la, i el PCE l'apuntala oferint-11,* 
a més, una tronada justif icació que l i ser
veixi a la burgesia dels monopolis per i n - * 
tentar de perllongar l'engany de les clas-* 
ses populars i aguantar el "tinglado". 

Aquesta no és evidentment la manera de* 
posar els fonaments d'una democràcia de ha-
se popular, i sí que Is , en canvi, el mitjà 
propici itori per a un pooer de les "élites" 
burgeses. El fet que estiguib acompanyades* 
d'algun buròcrata com Carr i l lo, quina garan 
tia de poder popular representa? Sense la * 
força d'una sòlida organització popular 
les forces democràtiques conscients de le -̂
coses que hem d'aconseguir en un canvi demo 
cràtic d'acord amb els nostres Interessos, 
la participació a t í t o l individual dins la 
"canari!la" burgesa pot sser simplement una 
aspir ció comprensible per alguna carrera • 
dipl. aàtica particular o per a tota la co-* 
l la de pressumptuosos "municipables" que • • 
l'acompanyen, però mai ni la més petita ga
rantia de poder popular. 

Separació i allunyaraent envers el control 
popular, mistificacions i confusió: vet a-
quí les arr.es de la burgesia en el canvi de 
mocràtic, i que el PCE ajuda a Instaurar." 

* (Extret de "CÜH CAL ANALITZAR LA DECIARA 
CIO DE LA 'JUMTA DEHCCRATK* DE ESPAÑA'". " 
AGOST 1974.) 

* 

http://arr.es
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ALLIBERAMENT 
•̂ •Aquest és el t ítol d'una nova publica-* 
ció catalana, la qual revesteix una iapor-
tàncla especial degut a que es tracta d'u* 
revista de caire teòric 1 polític. 

El priaer núaero duu data d'Agost 1974, 
i consta dels següents textos: 
"Presentació", "La 1 Migració als PaTsos * 
Catalans", "Coaunlsae 1 NaclonallsM* 1 "2 
llibret d'Econoeia Catalana". 

A continuació reproduTi In extenso l'ar 
tlcle •Presentació1': 

"ALLIBERAMENT ós una publicació desti
nada, en prieer lloc, al debat teòrico-po-
l í t ic entre ois ill ltants del «oví sent so
cialista d'alliberaaent nacional dels PaT
sos Catalans, 1 , en general, a tothoe qui 
es troba en la Unia, ben ampla i difosa • 
ja actualaent, per la realització de la re 
volucló socialista catalana, ós a dir: de 
la transíorsació revolucionarla real de la 
nostra societat concreta, partint de la se 
va realitat global, sense fer abstracció • 
de cap de les seves contradiccions especí
fiques, que són les úniques que poden do
nar lloc a una praxi política adequada, fi
fi caç, histórica en definitiva, ara 1 ací. 

ALLIBERAMENT ne ós una publicació de 
grup exclusiu, perquè avui ja no hi ha cap 
grup que pugui atribuir-se l'exclusiva del 
•oví sant revolucionari d'al liberasen* cata 
là: de Perpinyà a Alacant, de Lleida a Maó 
hi ha unes forces socialistes en lluita 1 
en progressiva descoberta de la seva veri
table societat. Militants actius ja i tili_ 
tants en potència, solts dels quals no per 
tanyen pas a cap grup ni a cap organitza-* 
ció datera!nats. A la col·laboració de tots 
ells s'obre ALLIBERAMENT, aab la voluntat* 
d'ajudar a la unificació 1 a la concreció* 
de les línies generals de pensaaent-acció* 
de la revolució catalana, part irrenuncia
ble -per als catalans no directaaent vin
culats al sisteaa capitalista- de la revo 
lució socialista aundlal. 

ALLIBERAMENT no parteix de cap dogaa* 
fixat, perquè creu proelsaaent que tot pen 
saaent dogaatic ós el contrari del pensa-* 
ment dialèctic 1 ós, per tant, antisòcia-* 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i iL illíliHíiíftimftirm??n,ríimw 
quaderns al servei de la revolució 
socialista d'alliberament nacional 

l ista, vingui d'on vingui. 
Tanaateix, el coabat contra els dog-* 

aes no vol dir no posseir cap pressupòsit* 
teòric que doni coherència i sentit a Tac 
ció. ALLIBERAMENT parteix d'uns pressupò-*" 
slts os base que creu coapartits per aa-** 
pi is sectors de la nostra societat. Aquests 
pressupòsits són essencial sent: 
— El nostre poble 1 la seva classe obrera 

pateix una opressió que tó una doble ** 
vessant: nacional 1 de classe, la cense-** 
qüència reflexa de la qual ós una dable a-
lienació: nacional 1 de classe. Qualsevol* 
fenoeen de la nostra societat no pot ésser 
realeent entès si ho» no té en coopte a-* 
quest doble vessant. 
— L'Estat espanyol ós alhora Teneelc na 

cional 1 dt classe a coabatre 1 a des
truir; sense e l l , les classes delirants ca 
talanes no tingueren força per a i «pedir * 
el trioaf de la revolució socialista popu
lar. Aquest ós, d'altra banda, el punt d'u 
ni ó estratègic aab les forces populars dels 
altres paTsos hispànics, 

— Aquestes condicions objectives históri
co—soci als del nostre país deeanen d'or 

ganitzar la revolució socialista, des d'un 
punt de vista estratègic i d'objectlus a * 
• i t jè terne, coa a aovlaent d'aHlberaeent 
nacional-popular. Aquesta ós la forea coa 
serè possible de vertebrar les classes po
pulars catalanes al voltant de la classe * 
obrera en un bloc històric ascendent 1 d'a 
cabar aab 1'opressió nacional 1 de classe. 

— El projecte revolucionari per a la nos
tra societat no pot restar reduït, per 

raons d'inèrcia històrica i d'alienació a 
una o altre de les regions catalanes, s i 
nó al conjunt de totes elles, és a dir als 
PaTsos Catalans. 
— Aquest projecte revolucionari no ha de 

referir-se solaoent a la part autòctona 
1 catalano parlant de les classes populars 
1 de I -V sse obrera, sinó encara a tots* 
els qui s'W han suaat a través de la iaai 
gració, tal cot llur desarrelaaent ac
tual és únicaaaot una conseqüència directa 
de l'opressió nacional 1 de classe i llur 
incorporació a la lluita ós, par tant, una 
condició necessària per a vèncer aquesta * 
opressió. 
— L? revolució i la construcció del sòcia 

Hsae als PaTsos Catalans, no són un ob 
jectií vàlid per a ell aatelx, sinó sola-* 
sent i a pas vers la societat socialista 
•natal. 
— La llibertat en totes les seves forees, 

personal i collectiva, 1 la deaocracia* 
des de les relacions de producció fins a * 
les relacions polítiques, no són pas una * 
qualitat af clortal del socialista, sinó • 
ure> condlcií estructural per a la seva a-
xistència. La seva absència, ni que sigui» 
parcial, provoca spapre greus corrupcions* 
1 degeneracions en un sisteaa socialista i 
el desvirtua basicaaent. El principi d'au
togestió a tots els nivells és la genuTna* 
forta d'organització de la classe obrera,* 
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forsa d'organitzar 1 d'assegurar el 
sant 111 re 1 creador del pro-* 

céa ra»Oii*.túCKirl «ctual i oa la futura • • 
construcció de la societat socialista. 

íén, doncs, w l t esqueaàti-* 
auc «tat basas teòriques de partença; no 
pas *a degans. Unes basas per a ¡a d) seus 
sia, par al tk t , r** a una pr lwa apro-
xlaacló. 

Sobro aquestes bases, ALLIBERAMENT -
vol asdavanlr una p hsfc B de reflexió • 
collectiva sobre el x.\ Isa I específi-
caaant sobra el social i i . . català en aspee 
tes coa els següents: 

A/ El nostra aoaer ,,ol..clonarI: 
- Anàlisi de la foraacló '••vial <rí+"l-<na; 
- Situació oa la classe Surera i de les al̂  
tres classes populars . <r-* 
sos sectors 1 als dlv de i pa
fs; 
- Situació i estratè. isses do-
•Inants I de l'Estat espanyol; 
- Teoria da la revolució a la - aietat ca
talana; 
- Probleaes de plenteiaaeril estratègia- 1 
tàctics; 
- Problaaes d'organització de la l lu' re 
voluclonàrla; 
- Les diverses opcions revolucionaries ac
tuals. 

8/ La realització d'una "via català-* 
na* cap al sociallsae: 
- Concepció 1 organització de la futura so 
cietat socialista. 

C/ El soclalisaa internacional: 
- Probleaes histories del socialin'· ; 
- Probleaes actuals del social!sse; 
- Estudi dels eodels realitzats i a lats 
de revolxló i d'organització socialista • 
de la societat; 
- Estrategia socialista internacional i • • 
probleiaes del front anti i operi a lista; 
- Debats tebrics sobre la revolució aun-** 
dial. 

ALLIBERAMENT vol servir coa un dels • 
punts de referència i una de les tribunes* 
par a la tasca de desallenacló i de presa* 
de consciència histèrica en què està coa-* 
proaès al aovlaent obrer i popular, coa a 
condició i conseqüència alhora de la seva* 
progressiva organització i mobilització. * 
ALLIBERAMENT creu que pot contribuir en a-
quest necessari debat, al qual és de fet * 
inexhaurible perquè seapre pot ésser «és * 
aprofundit. 

Així, cadascuna de les tesis gene-** 
rals que acabeu d'exposar en aquest text * 
da presentació, i que ben probablement se
ran subscrites par un gran noabre o per la 
laaensa ¡sajoria dels mi li tants de la revo
lució catalana, cadascuna d'aquestes afir* 
aacions podria 1 hauria de suscitar un es
tudi particular que descobriria fins a qufri 
punt és vara 1 fins a quin punt és falsa,* 
1 aab quins altres fenoaans està en conne
xió 1 en contradicció. Hi ha fets deteral-
nants 1 principals 1 fets subordinats 1 se 

cundaris, pare tots tenen llur pas i l l i r * 
paper en el descabdellaaent dialèctic 1 ** 
tots cal que siguin tinguts en coapte. Coa 
ais coaplaxa I t l'anàlisi, aés rica pot és
ser la síntesi, la totalltzacló, i par tant 
aés ens aproxlaaa a la veritat. I la vari-* 
tat és la basa feraa da la revolució. 

ALLIBERAMENT suscitarà la collaborad ó 
en les seves pàgines de tots els allltants* 
da la revolució catalana 1 especlalaent ** 
d'aquells coapanys que treballen en el caap 
de la recerca i l'elaboració teòríco-poifti 
ca, econèalca, sociològica, lingüística, ** 
històrica, etc. de tots els PaTsos Catalans, 
per tal que puguin oferir treballs no pas * 
d'Investigació erudita sinó docuaantacló ** 
par a la foraació,practica de tots els al l i 
tants. Taabé obrirà las seves pàgines al de 
ï ' socialista aundlal, del qual no podea * 
pas ésser absents, i sobra las contradi c-** 
: i «is del qual cal que sigues ben conscients, 
així coa de l'evolució i da les contradic
cions del slsteaa capitalista Internacional. 
De l'un i 1'altre depèn, al capdavall, en * 
part, el futur de la nostra revolució. Així, 
ALLIBERAMENT aprofitarà «ateríais escrits • 
per coapanys d'altres paTsos, ja sia perquè 
poden i Iluminar aspectes de la nostra aatei 
xa realitat, ja sia perquè poden fornir da
des o punts de vista sobre la realitat de * 
la nostra època en general." 

escola 
•Aab data juliol 1974 ha sortit el priaer 
núaaro de la nova etapa de "ESCOLA", publi
cació del Coaltè d'Ensenyants del Novlaent* 
Socialista de Catalunya (MSC). (D'aquesta * 
organització n'hea parlat diverses vegades* 
en aquesta secció, en reproduir textos de * 
"MARXA", "COMPANY" 1 algun altre.) 

A continuació ens plau reproduir l'Edito 
rial d'aquest núaaro en qüestió: 

"ESCOLA deixà de publicar-se l'any 69. 
En aquells temps, 1 després de la desfeta * 
de les pri aeres coaissions de sastres, els 
allltants del KSC ens abocaren, juntaaent * 

aab d'altres amenyants, a la reconstrucció 
d'una organització que ans representés. Aab 
un aínia de contingut polític 1 aab capaci
tat d'organitzar 1 orientar les lluites, In 
clplents aleshores, en el nostre caap. 

D'aquell treball en sargiren els CAE (Co 
altes d'Acció d'Ensenyant»), dins els quals 
nosaltres hea treballat fins avui. 

Els CAE han adquirit un pes específic en 
la lluita 1 en la definició ideològica 1 po 
lítica dels ensenyants. El seu paper ha es
tat laportant taabé an lligar els ensenyant 
aab la lluita del aovlaent obrar 1 papular. 
Participant en aúltiples accions de solida
r i tat , en coordinadores unitàries al vol-** 
tant dels probleaes del aón obrer, en l'As-
seablea de Catalunya. 

Parallelaaent ban aparegut d'altres orga 
nltzaclons: "Coalsiones de Maestros y Licen 
ciados", UPE, "Plataforaas de Enseñantes" 7 
1ntercoaissió a Instituts... En tant que • • 
plataforaas Ideològiques, representen, to
tes plegades, a l'avantguarda aés radlcalit 
zada dais ensenyants. 

La lluita del sector, al llarg d'aquests 
anys, ha anat creixent. Havent-se donat ja* 
àaplies aobilltzacions, d'ensenyants i pa-* 
res. 

Aquestes han aapliat considerableaent la 
base dels aestres conscienci ats i coabatius, 
entorn de la nostra probleaatica en tant • • 
que assalariats I en contra de la aateixa * 
estructura de l'aparell educatiu capitalis
ta espanyol. I han estat ocasió de aúltl-** 
pies experiències d'organització aajorltà-* 
r ía. 

Les possibilitats d'organització són a-
vul, doncs, aaples i la seva necessitat •* 
molt sentida. 

Es per això que se'ns imposa ja a tots * 
els allltants, organitzats o no, el desbor
dar els caaps estancats de les diverses pla 
taforines organitzat)ves 1 abocar-nos a la * 
recerca 1 realització d'aquelles fórmules * 
que ens peraetln aglutinar-nos tots plegats 
en una única organització aajorltaria. 

Sols si logrea superar l'actual dispar-* 
si ó podres donar el gran salt endavant, tot 
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adequant el nivell organitzatlu al nivell 
de coabatlvitat i de lluita avui dia asso
l ibles." 

jt Aquest número taabé conté els següents-
treballs: "La aobilització entre els ense-
nants: gener-juny 1974, Anàlisi i perspec
tivas" 1 "Proposta organitzativa i objec-* 
tlus". 

D'altra banda, cal fer constar que els 
Colitis d'Acció d'Ensenyants (CAE) no han 
desaparegut i que pensen seguir publicant* 
el seu butlletí "FRONT ENSENYANT". 

endavant 
*Aab data d'Agost 1974 ha estat publicat 
el Nfi 157 (suposa que és el primer d'una* 
nova etapa) d'"ENDAVANT", el qual es t i tu 
la "òrgan del Hovlaent Socialista de Cata
lunya" i duu el subtítol de "Federació, De 
aocràcia, Socialisw*. 
ifk f i d'evitar confusions entre els dos* 
grups que porten el aateix nou -MSC-, hei 
cregut convenient d'aportar algunes dades* 
aclaridores. 

Poc després de la sublevad ó ni litar 1 
feixista, el dia 23 de juliol 1936, es pro
dula un fet força i «portant: la creació del 
"Partit Socialista Unificat de Catalunya",* 
"adherit a la 111^ Internacional Coaunista*. 
Es tractava de la fusió de quatre partits: 
"Partit Conmista Catall", "Unió Socialista 
de Catalunya», "Partit Català Proletari" 1 
"Federació Catalana del Partido Socialista* 
Obrero Español". 

"Constituït Vany 1945 /(a Tolosa del • 
Llenguadoc)/, el hovlaent Socialista de Ca
talunya uní a il11 tants provinents de cflver 
ses organitzacions obreres: sobretot del P. 
O.U.M., però taabé del PSUC, dB la UGT, de 
la CNT i d'altres. Els notes que s'aplega-* 
ven en la nova tornéelo havien pres part • 
activa en les lluites socials i polítiques* 
dels períodes de la monarquia, la república 
i la revolució, coa en la lluita arnada con 
tra el feixista espanyol, priaer, i europeu 
després. En la constitució de l'organitza-* 
ció prisava la consideració que calia afron 
tar críticament les experiències viscudes,* 
extreure'n les lliçons pertinents i acarar* 
el futur sobre nous pressupostos organltza-
tius, lliures de vinculacions amb el passat. 

L'Organització ha aantingut una presencia • 
permanent en la lluita contra la dictadura» 
( . . . ) . L'Organització es constituí de Bañe
ra pràcticament simultània a l'exili i a Ca 
talunya. Fins l'any 1966 l'estructura orga
nitzativa responia a aquesta situació. A-+ 
que 11 any es produí una crisi de clarifica
ció que es resolgué amb el trasllat de to
ta la direcció a Catalunya." (Extret de: 
Els Partits Polítics en la Catalunya d'a-** 
vui. Edicions Catalunya. Barcelona 1974, pp. 
36-37.) 

Segons sembla, l'any 1966 va ésser expul̂  
sada una fracció -fornada eajoritàriament • 
per gent de l 'exi l i - , sota l'acusació de *• 
"dretisne soci al demòcrata". A partir d'ales 
hores, el MSC de l'interior -majoritari- se 
guí una línia socialista coherent. En l'ac
tual 1 tat, aquest HSC és present a la Conls-
sió Coordinadora de Forces Polítiques de Ca 
talunya i a 1'Assemblea de Catalunya. Publi 
ca diversos butlletins: MARXA, COMPANY, BÉ 
COLA, etc. 

Pel que fa al HSC minoritari o soclalde-
nòcrata, va ésser Viapulsor del "Secreta-* 
riat d'Orientació de la Democracia Social a 
Catalunya", organlsae de vida efínera i so-
aorta. La publicació d'aquest número d'EílDA 
VANT fa pensar, doncs, una certa revifalla* 
d'aquest grup. 
"itAquest N8 157 contà els treballs se-*** 
güents: "Portugal, Grècia... Espanya?", "La 
llibertat de premsa", "L'escalada dels pre 
us", i una estranya secció titulada "Vagues, 
Conflictes i Altres notícies Curioses* ( ! ) , 
Un altre punt a destacar és la utilització* 
repetida del aot "Espanya" quan fa referèn
cia a l'Estat espanyol actual. 

FULLS 
•^•Al llarg dels dies 25 a 30 d'agost d'en
guany, va sortir a Prada un butlletí de pe
riodicitat diària titulat "FULLS, nucli dfes 
tudiants de Front Nacional de Catalunya a * 
la Universitat d'Estiu de Prada". Al costat 
del títol hi ha 1'escut de les quatre barres 
1 l'estel. 

Aquesta publicació contenia articles so
bre qüestions polítiques (AdeC, "Junta" de 
París...), així coa treballs referents als 
actes públics de la Universitat d'Estiu 1 * 

notes Inforaatlves sobre els principals ac
tes a celebrar-se en la dita UCE, 

A continuació ens plau reproduir la PRE-
sentacló apareguda en el priaer minero: 

"Aquí teniu el priaer núaero d'un dia-* 
ri que tindrà una vida solt breu, perè que 
ha de coaplir una aissió concreta. FULLS és 
el portaveu del nucli d'estudiants de FNC • 
assistents enguany a la Universitat Catala
na d'Estiu de Prada. A partir d'avui volea 
fer arribar a tothoa, cada dia, la nostra • 
visió de la UCE i dels fets que directament 
o indlractaaent s'hi relacionen. No tenin + 
pas la pretensió de ser exhaustius ni en la 
quantitat de teaes a tractar ni en l'exten
sió del seu tractaaent. Tots els núneros de 
FULLS seran escrits 1 auntats sobre la mar
xa. Aixè fa necessari de recalcar que el •* 
seu contingut és el d'unes primeres refle-* 
xions i aproxiaacions a iversos fets que* 
ens sembla necessari, 1 út i l , de comentar i 
de posar damunt la taula." 

• Segons sembla, FULLS va tenir aolt èxit* 
entre el miler d'assistents a la UCE. 

lafalp 
• ^ Novament incloïa en aquesta secció una * 
publicació "legal* de l'Estat francès: *LA 
FALÇ», òrgan de 1'"Esquerra Catalana dels • 
Treballadors" de Catalunya-Nord. 

I ho fea per l'interès d'un dels seus ar 
ticles "Especial... Sant Joan 1 Barres* (N« 
14, d'agost 1974, p. 25). 

La rwrfsta SANT JOAN I BARRES, òrgan del 
"Grup Rossellonès d'Estudis Catalans" , en 
el seu núaero 53-54 presentava quelcom d'in 
concebible: hi tancaven les pagines 27-30!, 
les quals havien estat arrancades per acord 
general. I què hi havia? Senzillament: LA • 
MOCIÓ I EL CANT DFLS 113 PRESONERS DEL 7 DE 
NOVEMBRE 1973... I es va fer així, ja que * 
el GREC es una associació apolítica. I no * 
és fer política aquest acte de censura, el* 
qual sembla que vulgui folkloritzar l'opres 
si ó de Catalunya-Nord per l'Estat francès? 

* ( L A FALÇ: 10, carrer Foy. 66000-Perpl nyà. 
Estat francès. Abonament d'un any: 15 FF.) 

Ambdues revistes les podreu comprar a la 
nova llibreria rossellonesa L'AS DE BASTOS. 
4, carrer St Mateu. Perpinyà. 
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'É'Al l larg d'aquest estiu ha estat cele-* 
brat el PRIMER CONCHES DE «FRONT NACIONAL* 
DE CATALUNYA", sota el lema "Per un Partit 
da masses i de combat". 

(Per a conèixer la creació d'aauest par 
t l t català es pot consultar el l l ib re "Oe 
Balaguer a Nova-York passant per Moscou i 
Prats de Mo1ló\ de J . Carner-Rlbalte, pu
blicat per "Edicions Catalanes de París" • 
en la seva collecci6 "Frontera Oberta* Ns 

b. París 1972.) 
•A-Aeb tal motiu ens plau reproduir a con
tinuació el "Comunicat-resua de la sessió* 
plenària": 

"Dins el període obert a Front Nació-» 
rial de Catalunya per a la seva adequació • 
davant les noves exigències polítiques del 
aovinent popular d'alliberanent nacional » 
català, ha estat celebrat el seu Primer • • 
Congrés. La realització d'aquest Congrés • 
ha permès un debat obert a tots els nuclis, 
organisnes i seccions del Partit, 
amb la participació completa de 
tots els ei l i tants. 

Coa a resum f inal i coapleaen 
tant tot el material del Congrés, 
aquesta sessió plenària del Prl_ 
ser Congrés de Front Nacional de 
Catalunya es rat i f ica en els a-
cords següents: 
E L P A R T I T 

1 . - FNC és un partit polít ic* 
socialista que té coa a f i na l i - * 
tat la construcció d'una Repúbli 
ca Socialista Catalana Indepen-
dent, objectiu que pressuposa *• 
l'expulsió de les forces d'ocupa 
ció espanyoles i franceses, la* 
reconstrucció de la unitat dels 
PaTsos Catalans (Principat de Ca 
talunya. País Valencià, I l les 8a 
lears 1 Catalunya-Nord) i la se
va independència política i la* 
creació de l'Estat socialista ca 
talà, contribuint així a la construcció de 
la societat socialista internacional. 

2. - FHC, que pretén ser el part i t d'al l í 
berament de les classes populars catalanes, 
es «arca coa a tasca i medi ata i pr? ori t a 
r i a de constituir-se cos a part i t de aas— 
ses i de coabat. 

3.- Fins avui, FNC havia actuat en el • • 
marc geogràfic del Principat de Catalunya.* 
Adequant el Partit perquè s'estengui a la • 
total i tat del marc geogràfic nacional, ens 
convertiu a partir d'ara en un part i t polí
t ic nue té l'àmbit d'actuació en el te r i to -
r i dels PaTsos Catalans. 

k.- Aquest Primer Congrés aprova una "De 
claració de principis i d'acció política de 
FNC", que conté el programa político-ideolò 
gic del Partit i unes bases estratègiques • 
per a fer realitat els objectius f ixats. 

5 . - També queda aprovat un "Informe s o 
bre qüestions tàctiques" presentat pel Con 
sell Executiu Ampliat Provisional i er r i—* 

quit anb les aportacions hagudes, f ru i t de 
les discussions dels ai l i tants del Partit. 

6 . - Uns nous Estatuts Orgànics entren • 
en vigor, a partir d'avui, a FNC, i apor
ten els canvis importants següents: 
a) Coa a pa r t i r que l l u i t a en l a clandesti_ 

ni t a t , acordem, per a seguretat l e f icà 

e fa , de mantenir secrets e ls mecanismes 

d 'estructuració Interna del P a r t i t ; 

b) L'organització dels estudiants de FNC, 

que es denominava "Bloc Català d ' E s t u 

d iants" , pass? a anomenar-se i a consti 

t u i r - se com la Secció d'Estudiants de* 

FHC. 

7 . - Queden renovats to t s els organismes 

de govern del P a r t i t : Consell Nacional, +• 

Consell Executiu l els a l t r e s . 

8 . - S'acorda de potenciar l a "Campanya* 

del mig mi l ió de pessetes" i la "Campanya* 

per a doblar e l nombre de ni l i tants del • * 

P a r t i t (Promoció Priïner Conoces). 

LA RUPTURA DEMOCRÀTICA 

9 . - FNC es reafirma en l a seva a l te rna

t i v a a l a dictadura i en les seves tes i s + 

de ruptura democràtica, que queden reco l l í 

des a 1 " In forme sobre qüestions tàctiques^ 

1 0 . - FNC promourà un replantejament de* 

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

ques de Catalunya, elaborant uns protocols 

interns de t r eba l l i impulsant a l s i de l a 

CCFPC una discussió sobre l a seva a l te rna 

t i v a i e l seu cont ingut, coa un primer pas 

per a potenciar l a creació de l a Comissió* 

Coordinadora de Forces Polí t iques dels PaT • 

sos Catalans. 

1 1 . - Dins e l t reba l l a l s i de TAssem

blea de Catalunya, FNC impulsarà l'adequa

c ió de l'AdeC com a plataforma un i tà r ia po 

pular in t roduint noves exigències a l a se

va a l te rna t i va , canvlant-ne e ls mètodes dn 

t r eba l l 1 revi sant-ne l ' e s t r x t u r a organit 

za t l va . Aquests acords són exp l i c i t a t s a • 

1 " In forme sobre qüestions tàct iques" . 

EL MOVIMENT POPULAR D'ALLIBERAMENT NACIONAL 

1 2 . - FNC proposa la celebració d'una •+ 

Conferència de les diverses forces d ' a l l í be 

rarneht nacional 1 de classe dels PaTsos Ca

talans per t a l de c l a r i f i c a r posicions 1 e -

laborar l Impulsar un t r eba l l conjunt . FNC, 

d ' a l t r a banda, es tab l i rà contactes b i l a t e 

r a l s anb les diverses forces per a estudiar 

-ne relacions específiques. 

1 3 . - En e l t r e b a l l dins e l f ron t c u l t u 

r a l ca ta là , FNC proposa la confecció, per • 

part dels més diversos especial istes de * * 

t o t s els camps de les ciències soc ia ls , del 

"L l i b re dels PaTsos Catalans", tasca que ha 

d'aportar elements object ius que rea f i rm in* 

les bases de l ' e n t i t a t nacional catalana: 

e ls PaTsos Catalans. 

o 0 0 

Aquests punts resumeixen i contene par t * 

del material d i scu t i t i aprovat pel Primer* 

Congrés; un Congrés d'adequació 1 de conso

l idac ió de Front Nacional de Catalunya. 

PaTsos Catalans est iu 1974 " 

Documents 
•^"Anb motiu de l a celebració • • 

d'aquest Primer Congrés, FNC ha 

ed i ta t dos l l i b r e t s al respecte. 

El primer duu e l t í t o l de "DECLA 

:¡ACIODE PRINCIPIS I D'ACCIO PCk 

LÍTICA DEF.N.C." i 1 «altre " I N 

FORME SOBRE QÜESTIONS TÀCTIQUES". 

El primer és un l l i b r e t de 72 

planes, amb l ' índex següent: 

" - In t roducció general 

- fumera Part : Programa Polí 

t i co - ldeo log ic . 

- El capi ta l isme, sistema lnsoli_ 

¡ari històricament vençut; 

- Socialisme en l l i b e r t a t ; 

- L'opressió cap i t a l i s ta a ls PaT 

sos Catalans; 

- Harté i dret a l'autodetermi na 

c i ó , p r i nc ip i s bàsics; 

- Caracter i tzació de l 'opressió nacional •+ 

als PaTsos Catalans; 

- L 'al l iberament: object ius po l í t i c s de FHC, 

- Segj3na_Part: Plantejament estra 

t èg i c . 

- Introducció; 

- El d ispos i t iu de trencament revolucionari ; 

- Les fornes de trencament revo luc ionar i ; 

- El rocés de trencament r e v o l x l o n a r i : v i 

s ió de conjunt . " 

El segon l l i b r e t conté: 

" - Introducció 

- La repressió i la snlidaritat eb la l lu i 
t a ; 
- L'opre-:-ló nacional i de classe a ls PaT

sos Cat?J"-.s, exercida per l a dictadura * • 

franquís^a; 

- La c r i s i del franquisme; 

- La runtura democràtica; 

- etc., etc.". 

ha 
sW 

r < = ¡ W c í 

TOft 

TÍr 

PMMEH 
CONGRÉS 

PER U N 
PARTIT DE M A S S E S 
I DE C O M B A T 

u 



* ^ 

mmmm 
« OPERACIÓN OÇZO » 

El oes d'agost, l'ETA va treure al • 
carrer el l l ibre t i tu la t "OPERACIÓN OGRO. 
Cómo y por qué ejecutamos a CARRERO BLAN 
CO". L'obra en qüestió ha estat publica
da per Ediciones Mugalde:' 37, boulevard* 
De Gaulle, 6*700-Hendaye. France. La dis 
tribucló de la aateixa esta assegurada a 
•es per Ediciones Ruede Ibérico: 6, rué 
Latran. 75-Parls-5. France. 

"Operación OGRO" és un volue de 192 • 
planes, dividit en 8 capítols i dos apén 
dixs: un de documents escrits i un segon 
de documents fotografíes i planos. 

Davant la l^wrtancia de l'obra, he a 
cregut Interessant de reproduir alguns • 
extractes significatius. En aquesta oca
sió ens fea resto de tres apartats: 

PER QUE EL NOH D'"0GR0»7 
"Sí, le llamábamos el Ogro por la pin 

ta di bruto que tenía; cejas muy poblé-* 
das, pelos por todas partes; 1 aponía su

cho.' 15) 

COM VA SORGIR LA IDEA? 
"Muy senzillo. A la Organización le • 

llegó la noticia de que Carrero iba to-* 
dos los días a misa de nueve a una ig le 
sia de los jesuítas que estaba en la ca
l l e Serrano. Entonces, en principio, es 
una información más COBO tantas que l l e 
gan, y no se pone aucha esperanza en el 
asunto, pero se decide que vayan unos ai 
litantes a verificar esto. Y así es como 
ellos vieron que era verdad, que incluso 
parecía que no tenía aucha vigilancia y 
que hasta era posible secuestrarlo. Y en 
toncos es cuando surge la idea. Lo ñor-* 
•al parecer que debería ser al revés: hay 
una necesidad, se hacen les análisis y * 
después se va a buscar la infor•ación... 
pero los hechos se produjeron así". (9) 

PER QUE CARRERO? 
"se ve que Carrero es el hoabre clave 

del Regí nen, el hoabre que durante años* 
ha preparado cuidadosaaente para conti-* 
nuar el franqulsao; por tanto, el hoabre 
que en esos aoaentos garantiza su conti
nuí dad y que, por tanto, él es la perso
na Indicada para un secuestre o sea, una 
de las pocas personas, si no la única, * 
con la que se podría conseguir la libera 
ción de los presos." 

S'INTENTA, DONCS, SEGRESTAR-LO? 
"Sí, esa fue la prlaara Intención de* 

la Organización. Tu sabes que desde el * 
Proceso de Burgos la Organización se ha
bía planteado la necesidad de sacar a ** 
los ai litantes que estaban en las cárce
les. En las fugas se podía confiar poco, 

porque, aparte de que les al litantes es
tán auy dispersos, nosotros careceaos de 
infraestructura en el resto del Estado * 
español y no se veían posibilidades en * 
este senti do. Había que pensar pues en * 
el secuestro de una persona i aportante,* 
pero que no podía ser ni un eabajador ni 
un cónsul, por ejeaplo, parque ese no ** 
tendría demasiada fuerza; tenía que ser* 
alguien que tuviera aucho paso dentro ** 
del gobierno. Por eso, cuando llegó la • 
confiraación de lo de Carrero Blanco se 
pensó en que era la persona idónea*. (10) 

PER QUINS PRESOS? 
"Por parte de ETA había / - i hl ha-/ • 

aás de 150 al litantes que estaban con • * 
condenas mayores de 10 años. Natural«en
te , lo que nosotros fbaaos a pedir era • 
la libertad de todos los presos p o l í t i - * 
eos que había bajo al Estado español, In 
dependí entésente de que fueran vascos o 
no, con penas e peticiones fiscales supe 
Horas a 10 años". (1°J 

PER QUÈ VAN DECIDIR EXECUTAR-L07 
"Por las siseas razonez por las que * 

se le ejecutó al f i na l : porque la ejecu
ción en si tenía un alcance y unes obje
tivos políticos claríslaos. ( . . . ) Dejar* 
coja la maniobra da desdoblamiento (Juan 
Carlos-Carrero) y, sobre todo, privar a 
la oligarquía del quizás único elemento* 
capaz de asegurar la continuí dad del Re
gí «en, una vez desaparecida la figura ** 
del viejo dictador. " (20-21) 

KISSINGER, UN PROBLEMA? 
"SI nosotros hubiéramos estado segu-* 

ros de que Klsslnger, al día siguiente,* 
iba a i r a «isa con el Ogro, hubiéseaos* 
corrido el riesgo /d'executar-lo també/, 
porqué «recia la pena, aunque fuese só
lo en solidaridad con los palestinos, y 
lo aás fácil es que lo hubiéramos podido 
hacer." (120) 

o 0 o 
En el proper numero parlarem, tot c i 

tant extractes del l l ibre , de: 
- Hi havia alguna relació entre el día * 

t r i a t 1 el judici 1.0017 
- Serà eaprat de nou aquest mètode per * 

l'ETA? 
- L'explosió vista pel comando que la va 

produir. 
- ETA, el problema nacional base 1 Cata

lunya. 
o 0 o 

L'Equip "AVUI" va editar, aab data 20 
de gener 1974, un número extraordinari • 
t i tu la t "L'AFER CARRERO". 

Per causa de la sanca d'espai ens veiea * 
obligats a no fer una breu recensió de tota* 
una serie d'acciens que s'han produït a Euz-
kadl aquests últlas sesos: tiroteigs, execu
ció de sembres de les forces repressives, as 
sassinat de al l i tants nacionalistes i revolu 
donar i s, confiscació de diners, etc. I ú1ti_ 
•ament, sota la cortina de l'ateaptat terro
r ista di Madrid -del qual no hi ha cap prova 
que acusi a ETA-, aab la detenció de aás de 
30 suposats ai l i tants o collaboradors d'ETA. 
Al cap 1 a la f i , la prensa l e g a l " ha donat 
notícia d'aquests esdeveniaents, encara que 
els ha manipulat descaradasent en parlar de 
1'ambient que envolta els fets. 

Amb aotiu de l'enfrontament armat del 28 
d'agost a les rodalies de Qonostia/St Sebas
t i à , en el qual resultaren greuaent fer i ts * 
Joseba-Andoni Garaendla ("Tupa") 1 Joseba Ar 
ruabarrena ("Tanke"), l'organització ETA va* 
publicar, aab data 5 de setembre, un comuni
cat al respecte, del qual n'extralea algunes 
frases: 

"La captura de nuestros compañeros Tupa* 
i Tanke aparece perfectamente ubicada en la 
actual línea ds coaportaaiento represivo del 
régimen: no aás /Procesos de/ Burgos. 

( . . . ) La intención del disparo /en el cap 
fet a En Tupa/ era pues inequívoca: dar el • 
t i ro de gracia, resat arle a l l í «i sao. Así** 
hicieron con Txikia" y así han querido ha
cer con Tupa. Y así harán con el próxlso que 
que caiga en sus aanos; basta que sea un a i -
l i tante algo significado. ( . . . ) 

Perdida ya toda honorabilidad, todo cré<fi_ 
to, / a l Regla noaés l i queda/ la represión * 
que le aantiene en el poder. Represión que,* 
a pesar de lo que ellos dicen, es cada vez * 
aás despiadada y violenta. ( . . . ) COBO no ca
l i f icar de terrorista a un Poder que peralte 
y ordena a esos grupos de asesinos profesio
nales a sueldo que se llaaan las fuerzas del 
"orden" reaatar a los aieabros de ETA captu
rados con vi da? 

Este c lar ísi no intento ds asesinato pone* 
una vez aás sobre el tapete la problemática* 
de la unión y colaboración antifranquista. • 
Consideramos que la denuncia de las llaaadas 
"fuerzas del orden" y en especial de la Suar 
dia Civil y la Brigada Político-Social debe* 
constituir en estos momentos de unidad, una 
de las consignas básicas. 

( . . . ) No podemos aenos que manifestar nu
estra disconforaidad con la política de "re
conciliación nacional" de la "Junta" /de Pa
r í s / , que considéranos claudicante; y al ais 
no tiempo afir nasos que no habrá verdadera* 
libertad mientras los responsables de tantos 
crímenes continuen impunes ( . . . ) . " 
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•ELS PARTITS POLÍTICS EN LA CATALÜ 
NYA D'AVUI" és un vel» de 284 pla-T 
nas, tirat a Offsat, par las E d i 
cions «Catalunya 1974*. ET seu prau 
da venda is da 175 otas. 

Els editors responsables da l'o-* 
bra son als •Grups da Ho Allniats de 
l'Asseeblea de Catalunya", en un in
tent •infor·atlu, fpnatlu I poUH-
caaent aobUttzadsr'. 

Es tracta da les respostes a un* 
Qüestionari preparat pal grup editor. 
Al llarg dal llibre M trobes les -
respostes de 1C partits polítics: 
"Movlaent Conmista d'Espanya*, «Ña-
vi aant Socialista da Catalunya1, "Or 
ganització Coaunlsta Bandera Rola',* 
•Partit Carií de Catalunya», «Partit 
Coaunlsta d'Espanya Internacional1,» 
"Partit Popular de Catalunya", •Par
t i t Socialista d'AllIbaraaxnt Nacio
nal dels PaTsos Catalans", «Partit • 
Socialista Obrar Espanyol", «Partit* 
Socialista Unificat de Catalunya' 1 
"Unió Oeeocratica de Catalunya1. (A 
raaarcar la sanca de "Front Nacional 
de Catalunya* i "Esquerra Republica
na de Catalunya*,} 

Segueixen 5 apèndixs sobre els te 
gas següents: 
Coelssió Coordinadora de Forces Polí 
tiouas de Catalunya; Asseablea de Ca 
talunya; "anifest dels Grups No All
niats de l'AdeC; Panoràalca d'orga-* 
nitzaclons po1íti<jues d'altemativa* 
anticapitalista; i Preasa Clandesti
na a Catalunya. 

El üQestionari abasta 4 apartats: 
«I, Definició, historia i estructura 
de l'organització. II Ideologia polí 
tica. I I I Judici polític sobre al-** 
3uns fets a'abast internacional. I» 
Prograoa Polític a curt teraini." 
al·lot i oue l'obra és interessant • 
cara a donar una iaatge del què és i 
representa l'oposició democrática •• 
clandestina a Catalunya, s'hi adver
teix una «ancança -tastoé existent a 
1'AdeC-, que Is la dels sectors cata 
lans de Centre. Ignorar-los és voler 
desfigurar la realitat. 
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S E R V O D'INFORMACIÓ CATALÀ 
S.I.C. 
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