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El nfim d!"AVUl", que teniu a les vostres mans, volien que f6s un nin. en el que us anunciessis ja la mort del dictador, i te 

nien preparades ja diverses informacions, declaracions i col.laboradons sobre aquest importantfssim afer; la lenta agonfa del* 

dictador ha fet que deixessin pel nfim. de novembre, tot aquest material. 
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L'equip "AVUI*, en uns moments con els presents, vol fer saber als seus lectors que encara que els homes que fornen l'equip • 
S.I.C.-·AVUI" pertanyen o poden pertànyer a diferens corrents pol f t ics, 1 f ins i tot a diferents organitzacions. En dues coses* 
som irreductibles "CATALUNYA i la DEMOCRACIA"; així comporta estar en contra del CONTI NU ISME o qualsevol forma de COL.LABORACIO 
NISHE, i estar decididament al costat de "L1 ALTERNAT i VA de RUPTURA" que representen els quatre puntr de l'Assemblea de Catalun-

__ __ — m g j | - ^ ^ » ya, i manifestem també* el nostre desig de col.laborar amb una informació dinàmica i 

P ] | ( 5 E N I A C I O honesta, al procés en marxa de creació* del Consell de Catalunya o Pre-Govern Provi
sional de Catalunya. 

diverses versions. 

El nfifli. present, comença amb una exposició informativa a la secció "L'OPOSICId DE 
MOCRATICA", sobre "L'OPOSICIÓ" CATALANA i el moment actual", que tracta Tactual es£ 
tat de l'Assemblea de Catalunya, la Coordinadora i el procé"s en marxa de "Consell • 
de Catalunya". Dintre aquesta mateixa secció reproduí'm íntegre el document manifest 
a l 'opinió pCblica del "Secretariat de la Permanent de l'Assemblea de Catalunya",do 
cument important a donar a coneïxer el més àmpliament possible. Es per així que ++ 
"AVUI", potser una de les tres revistes democràtiques de més circulació* i difusió* + 
del pafs, el difon íntegre. 

o 0 o 

En el apartat informad5 general parlen i informem d'un dels actes democràtics de 
masses més importants fets sota el franquisme, el recital d'en Raimon, al Palau dEs 
ports de Barcelona, el passat dia 30 d'octubre, una data per This tàr ia de l 'oposi
ció democràtica. També" informen, de l 'afer "ASSASSINATS de la VERNEDA" donant la • 
versió* dels companys d'API, tot i que a la nostra redacció" havien arribat moltes i 
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Com ja anunciaven el passat nom, els companys del SIC del Pafs Valencià, es reincorporaven a les tasques informatives de ** 
T'AVUI", amb un Dossier Especial sobre el "Consell Democràtic del Pafs Valencià", l'importància d'aquest informe es fa ben + 
palesa, al ésser l'esmentat organisme, junt amb l'Assemblea de Catalunya, els organismes unitaris mé"s importants dels Pafeos* 
Catalans. Cal a dir que tancada la present edició d'"AVUI", ens han arribat informacions del Pafs Valencià, que parlen d'una* 
important Concentració Popular, feta aprop de la Ciutat de Valencia pel Consell. 

o 0 o 

Quant a la nostra tradicional secció "Premsa Democràtica", hi presentem la revista "Nous Horitzons" dels intel. lectuals daï-
PSUC, una de les primeres revistes de la resistencia catalana, de gran prestigi i continuitat. La revista tramesa pels com -+ 
panys de redacció al Pafs Valencià "La Causa del Poble", Srgan al Pafs Valencià del "Movimiento Comunista de España", Timpor 
tanda d'aquesta revista recau en el fet de que en aquella regió dels Pafsos Catalans, la premsa clandestina no es tan impor
tant con al Principat i el nombre de revistes é's molt reduït 
i ós per aixb que una revista com "La Causa del Poble b i l i n 
güe i ben editada, que surt amb continuitat, ós un fet im 
portant en el moviment popular Valencià. ReproduTm tam 
bé l 'a r t ic le editorial "El Decret-ley antiterroris
ta 1 la f i del franquisme" de LLUITA nfim. 52 del 
PSAN, per ésser l'aportació més ben el.laboral 
da que ha arribat a les nostres mans sobre + 
la "Ley-Antiterrorista". Després , de "Cata
lunya Democràtica-3" del GASC, reproduím un 
article-aportació, a una temàtica poc conegu 
da! 1 argumentada "L'Explotació econòmica de* 
Catalunya" i finalment la revista "L'OPI NIO* 
SOCIALISTA" de la Federació Socialista de Ca 
talunya (PSOE). 

A la secció "EUSKADI" reproduTm una entre
vista amb un dirigent d'ETA apareguda a la re 
vista Francesa "Politïque Ebdo" que ens situa, 
davant Tactual polít ica i estrategia d'aquesta 
organització basca, que tantes vegades ha fet tron 
to l lar el Franquisue. 

Finalment, davant la importància dels fets, inse
rim un "IÍF0RKE ESPECIAL" sobre "Unión Deirocrética* 

.Militar".  
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l'op&sició democrática 
¿OPOSICIÓ CATALANA 

i el MOMENT ACTUAL 

L'Assemblea d? Catalunya, la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya 1 el 
procés actualitent encetat tendent a la creació* d'un futur Consell de Catalunya o* 
pre-govern prevision&l s5n les activitats centrals en que es desenvolupa la l l u i t a 
democràtica unitaria tfcl nostre noble. 

L'ASSEHBLEA DE CATALUNYA. 

WSxip organisme unitari de mcvilitzaciS popular del nostre poble estS passant _u 
pes certes deficiències organitzat"ves i de dinamisme polf t ic que la porten a no • 
estar, segons una opi ni6 molt generalitzada, a l 'al tura dels moments presents, tot 
1 haver aconseguit un cert T?xit en les movilitzacions a l'entorn de les cinc execu 
Cions dels mutants del FRAP i dels lluitadors bascos d'ETA. Tot això ha portat • 
als organisaes de l'Assemblea a el.laborar i potencia" um neva diriamica, tant po-' 
I f t l ca com organitzativa, que tregui a TA de C del iropase polf t ic en que es troba. 

Segons certes informacions l'A de C ha mantingut trobades informatives amb els • 
organismes directius dg "La Junta Democrática de España" i "La Plataforma de Con -
ver gen?;-" a Denocr5+ica,!. 

Pel sou interés reprodufm a la f f d'aquest informe sobre l'oposició* catalana, el 
Docuuf.t polft ic que sobre la situaci5 actual ha aprovat el Secretariat de la Per-
manen.- de 1 'A de C. 

COORÍifiAOCRA DE FORCES °0LIT[QU£S DE CATALUNYA. 

A-iest organisme de Coordinació" de par t i ts Polftics -atalans, +• 
s'h; mogut on els C l t ^s temps en ';ns crisi constant protagonitza
da >ar els "vetes'1 íltimament posats en dues ocasions diferents per 
el -SUC i UOC amb motui de contactes c Declaracions c signar a Ma -
é i, tant amb la Jtmia com aÉb la Plataforma. 

n el sf dr Co^rdiriírbra, actualment s'estS protant una tasca de 
'¡i fusió* sobre les í ferents propostes de Consell de Catalunya, a i 
x í COIT rantenint contactes amb l'oposi ei S de la resta de l 'Estat • 
espanyol davant els actuals acenteixenents. 

Pel seu interès reproduí's! al l l i b re t "Avui-Documents" ne6, sepa
rata del present nímero, el manifest de la CC.FPC. sobre les G l t i -
líies execucions del regin franquista. 

PROCÉS CAP AL CONSELL DE CATALUNYA." 

L'equip "AVUI" er el seu passat numero feia la seva aportacié a 
aquest procés mitjançant la publicació" d'una enquesta en la qual + 
el PSAN, FfX), No- Aliniats i el Reagrupament pel Socialisme Deioo -
cratic, donaven la seva visió* del que haurfa d'ésser el Consell de 
Catalunya. El S.'.C. volia continuar l'esmentada enquesta perlj han 

sigut diverses organitzacions les que no han contestat degut a que* 
han cregut la ¡rateixa, - red pitada. Es per això que en aquest nfime 
ro no seguim l'enquesta i tant sols recolaren les dl times informa 
cions arribades a la nostra redaccié sobre Tactual precís de Con
se l l . 

Sembla ésser que existeix 'una proposta promotora del Consell,* 
feta per Ccnvergencia Democràtica ds Catalunya, que es basa en dos 
purrts fonairentals: 

a) Només -orces polítiques de marc nacional cataTS: 
" E l Consell de Catalunya hauria d'estar censtituit només per 
partits polft ics i concretament per partits polft ics d'obedi

ència catalana. 

No hi entrarien, per tant, els sindicats obrers.'Fio en f o r » 
rien part, tampoc, els organismes patronals ni en general • 
les organitzacions no nrTSoïamert polítiques del tipus col . le 
gis professionals, associacions de vaTns, assemblees coaar* 
cals, entitats religioses, e tc . . . per més que moltes d'alies 
representen un element molt important de combat po l f t ic . Sen 
se disminuir en res la gran força ofe mobilització" que aques
tes organitzacions tenen, especialment en les presents c l r -
cunstancies, entenem que el protagonisne polf t ic ha de corres 
pondre als partits pol f t ics, sí bé" és cert que cap declara -
cié de principis o d'intencions en aquest sentit no evitar!* 
que els partits siguin suplantat» per altres forces si N • 
són capaços d'assumir i d'interpretar la vida social del pa
fs en tots els seus aspectes, de fsr-ne la síntesi i de plas 
mar-la en projectes polít ics operatius. Cas de que es dongui 
aquesta incapacitat, el pretagonisme pot ser que passi a or
ganitzacions d'una altra nena i fins i tot potser a funciem 
ments de falsa democràcia corporativa i directiva. PerD a iw 
f ins ara ha conduït,sempre, i situacions d'anarquia i de con 
fusió* que han provocat un cop de força autor i tar i . Per ai«9* 
considerem molt important subrallar el caràcter primordial de 
les organitzacions específicanent polítiques. 

Peo en el nostre cas concret cal considerar d'una manera* 
especial una organitzacié* no constituida pri rei pal ment per • 
part i ts polf t ics, que ha jugat un paper molt important 1 po
s i t iu en la recent nistíl· la catalana i que segueix posseint* 
una dinàmica i una cap=ciiat d' iniciativa propies. 

Ens referim obianent a 1 "Assemblea de Catalurya. 
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L'Asseièlea de Catalunya com a plataforma de confluencia de + 
forces de naturalesa diversa de cara a les accions unitàries* 
d'oposició* democràtiques, cíviques i populars han tingut i té" 
una notable capacitat de convocatoria, i seguirà tenint-la ,+ 
perquè existeixen encara sectors de gent a Catalunya sensi - • 
bles a plantejaments no enquadrats i genèrics de signe català, 
democràtic i social. Es evident que això ha fet i fa de l 'As-
seablea de Catalunya un element positui en Tactual combat + 
per al restabliment de la democracia i de les l l ibertats na -
cionals de Catalunya. El Consell de Catalunya, com a exprés -
sió" de la real i tat política del nostre pafs, ha de ser cons -
Cient de la significació i importància de l'Assemblea. Així + 
fa convenient la manifestació" de T^ssemblea en el si del Co_n 
sel l mitjançant la presencia d'una representació', per tal de* 
discutir les actuacions propies de l'Assemblea i escoltar l a * 
seva cpinió peí que fa a les tasques unitàries del Consell de 
Catalunya. " 

b) En relacií amb l'organització i funcí5 primordial COC ho ex
presa en quatre punts: 
a) Ser Torgan negociador únic de Catalunya amb la resta de* 

l'Estat espanyol. 
b) Instaurar, de seguida que n'hi hagi possibil itats, un V -

gán de govern català. 
c) restablir les l l ibertats democràtiques i provocar la con

vocatoria ràpida d'el.lecions. 
d) D'una manera mis immediata, proveir Catalunya, especial -

ment en les seves relacions amb les forces polftiques i + 
els òrgans unitaris de l'Estat espanyol, d'una direcció + 
política que evit i la dispersió i la anarquia d ' in ic ia t i 
ves. 

Aquestes dues propostes han vingut a sumar-se a la de Conver 
gánela Socialista de Catalunya, que presenta Ja una estructura ++ 
programàtica i organitzat!va, basant-se en els set punts programi 
t ics d'alternativa de la Coordinadora de Forces Polítiques de Ca
talunya i els dos esmentats a l'anterior proposta de CEC. Propo -
sant, a diferència dels punts estratàgics de la Convergència Demo 

cràtica els següents punts: * 

a) La denuncia conjunta del regim franquista. 

bf La presa de posicions conjuntes per clar i f icar la situació* po
l í t i c a de cada moment concret, orientant el poble en les sé * 
ves l l u i tes . 

c) L'aïllament del ragin, a travis de la reducció* progresiva de+ 
la base política que l i dona suport. 

d) La mobilització* popular ( del poble), fomentant, recolzant, • 
articulant, coordinant i aixecant el nivell de les l lu i tes + 
sectorials, fent-les concluir en accions generalitzades cada* 
més àmplies i intenses. 

Un altre punt important d'aquesta proposta és el fe t d'admetre • 
en ú'n anomenat "Consell Coordinador de Partits Polítics de Català-1 

nya* a les forces de no disciplina catalana, així com altres orqa 
nismes no pròpiament pol í t ics, sinó* al là que s'anomena organitza -
cions de masses. 

Sembla ser doncs, que el procés actual de debat es troba centrat 
en aquestes dues propostes encara que segons ultimes informacions* 
hi ha una nova proposta amb dues alternatives feta pel PSAN, de la 
qual no en coneixen el contingut. Esperem pèder ofer i r - lo en el * 
nostre proper numero a ix í com altres que puguin haver-hi1. 

Amb to t , cal destacar, que l'actual procés cap al Consell de Ca-' 
talurtya o un Pre-govern de Catalunya, són els do reorganització* i 
potenciació" de l'Assemblea de Catalunya, só'n els dos elements cab
dals cara al protagonisme polí t ic que haurà de jugar el conjunt de 
l'oposi ció* catalana en els moments, esperem propers, de ruptura <Je 
mocràtica i reconeixement dels drets nacionals del Paísos Catalans. 

ULTIMA HORA 

Segons Ultimes noticies, l ' idea de Consell de Catalunya, Pre-Go-* 
vern Provisional, va assolint certa consistència i s'ha arribat a* 
uns primers acords. (S.I.C.) 

DECLARACIÓ POLÍTICA DE LA A.C. 
PER UNA CATALUNYA DEMOCRÀTICA 

Declarad! polít 'ca del Secretariat de la Comissió Permanent de 
l'Assemblea de Catalunya. 

JUAN CARLOS NO ES CAP SOLUCIÓ 
9 

L. lenta mort del dictador Franco ha posat en relleu la persona -
lització* despètica del règim i el preu efaquets 36 anys que hem pa
t i t : manca de l l iber tats , opressió* de les nacionalitats, explotad! 
directa ', indirecta dels nostres pobles, manteniment d'estructures* 
econbdques que només han fomentat la desigualtat i els desvergon-

títs beneficis de l'oligarquia, repressió brutal com a fínica respos 
ta a les reivirdicacions i exigències obreres i populars, etc. 

El "continuísme" del franquisme per Juan Carlos, garantín pel seu 
jurament a les Corts i per haver-se co-responsabnitzat de l'opres
sió* i de la repressió a què ens ha sotmès el Dictador, és, doncs, u 
na centinuftat de 1'impediment de l'exercici de la soberania popu -
lar, de l'apressi5 nacional, de Toianipotència dels monopolis, de • 
la maniobra assòciacicRista, del "Decret Llei A nií -terrorista" -ve
ritable estat d'excepció contra, les mobilitzacions sindicals i popu 
lars- , de la immunitat peliefaca i de l 'arbi tràr ia administració de 
just ic ia, etc. 

La violència engendrada pel franqui'¡me i la seva incapacitat per* 
.suprimir eficaçment les l lu i tes populars són els trets més visibles 

de la cri si del si stema, El seu problema més profund è's haver per -
dut la capacitat d' iniciativa en tots els camps, anar a remolc dels 
esdeveniments, posant pedaços amb l ' i n i c cr i ter i d'allargar el dia* 
de la seva mort. El règim està, sigui quina sigui la formula per a* 
intentar perpetuar-lo, políticament acabat. No pot canviar ni evolu 
donar: el franquisme é*s incompatible amb la.democràcia i amb les • 
l l iber tats nacionals, per mínimes que siguin. 

La cr is i ecanènrica, de l'ensenyament, de la sanitat, el caos urbà 
níst ic, l 'atur forgis, l'augment del_ cost de la vida, la pajea d ' i~ 
versions, l'evasió* de capitals, etc., no poden ser resolts, per uns 
governs supeditats als interessos dels sectors me's retardataris de* 
l 'ol igarquia, dependents de la política USA i de la corrupció* que • 
eTs mateixos mantener,. Les decidides reformes d'estructures (soci
a l , econèmica i pol í t ica) , necessàries per superar aquesta situació", 
sols es poden emprendre rest i tu int la sobirania al poble, essent el 
poble el protagonista del poder polí t ic i econèmic. 

ELS AVEMçOS LX LA LLUITA DR-QCRATICA. 

Enfront d'aquesta situació*, s''alcea uns pobles cada cop més deci
dits a l l u i t a r per la seva l l i be r ta t . Innombrables expressions i * 
l lu i tes democràtiques s'han desenvolupat de forma creixent des del* 
meteix any 1939. De dia en dia aquestes l lu i tes s'han estès, malgrat 
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la repressió* i les victimes que ha causat, f ins a mostres darreres+tan encorat 
tan ?ncoratjadores con la impressiorent vaga generala! Pafs Basc * • 
dels darrers dies de setembre darrer i la victoria obtinguda per les 
candidatures democràtiques a les recents eleccions sindicals, prova • 
de la força i voluntat de protagonisme del moviment obrer, fs a atu -
rar aquests avenços que ha estat d i r ig i t l'increment de la repressió* 
com a resposta d'un regim agonitzant. 

Les manifestacions de la consciència nacional catalana sin cada dia 
més clares i més rotundes; adhesions massives al projectat Congrls de 
la Cultura, denuncia ciutadana contra els cfivrft regidors de Barcelo
na que van votar contra la cultura catalana, les vagues, manifesta -+ 
cions i actes de tot tipus amb qui s'ha expressat la resposta popular 
davant les darreres execucions. Podriem allargar la l l i s t a d'expres -
sions 1 l lu i tes democràtiques recents a tots els indrets de Catalunya, 
f ins a arribar de manera objectiva a la conclusió* que, majoritàries • 
ment, el nostre poble vol la l l iber ta t i la democracia. 

Aquestes l lu i tes populars i la cr is i profunda del sistema fan que,* 
cada cop mé*s acceleradament, sectors finí. ara -per acció* o per omis^ 
s i í - dintce TSrbita del règim, se sirufn a favor de posicions demo -
critiques. Amplis sectors de la burgesia, especialment catalana, l'es 
glè*sia i sectors creixents de Texerci t , es van adherint a la l lu i ta» 
ant i - feix ista, deixant el franquisme cada vegada mé*s buit de basp so
c i a l , No faltaran pero, els qui davant el miratge "Juan Carlos" t r i -
guïn encara a adonar-se de la inoperancia de la falsa solució" conti -
nuista. 

L'ALTERNATIVA CE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA." 

La situació política nomé*s tè*, doncs, dues alternatives: el conti -
nuisne de Juan Carlos o al trencament democràtic. El Conti nuí sme, en* 
la mesura que no pot resoldre cap dels problemes greus que patim, per 
molt que millori la façana del regim amb "equips Fraga" o "Areilza" • 
(equips l l igats de mans perquà han d'accepta' l'herència franquista , 
les seves l l e i s i institucions d'opressió), allunyarà tota solució + 
real , agreujarà les tensions socials, accentuarà la inestabil i tat po
l í t i ca i mantindrà l'Estat espanyol en crisi permanent. 

Nomé*s el rebuig delxrontinuisme Juancarlista i el revocament de les 
l le is fonamentals del franquisme i de tots els àrgans i institucions* 
que l'han configurat, o que intentin de perpetuar-lo, ' s a di% només 
el trencament democràtic, pot ser l ' i n i c i del camf per a satisfer les 
exigències populars i nacionals. 

Ps, amb aquesta convicció que TAC, des de la seva constitució el • 
7/11/71, ha expressat la sevi alternativa, en aquests termes; 

"Nosaltres, catalans de diferents tendències pertanyents i no perta 
nyents s organitzacions polítiques, de diversos sectors ds la pobla -

Ció, obrers , camperols, estudiants, intel. lectuals, professionals i + 
ciutadans en general, de Barcelona i de comarques, reunits en Assem -
blea, malgrat que som conscients que les actuals circumstàncies d i f i 
culten d'e-gotar les possibilitats de representació, fonrulem la pre
sent Declaració: 

L'actual cr is i del regim, de la qual el procos de Burgos fou una ma 
nifestacií sobresortint, la progressiva presa de consciència i la mobi 
l i tzació de les classes populars, i la necessitat d'oposar-nos ferma^ 
ment a la maniíbra conti nuista d'instaurar Juan Carlos com a succés -
sor, a t f t o l de r e i , del dictador, exigeixen l'adopció uri tar i a d'una 
alternativa democràtica basada en els punts mínims acceptables per + 
les forces i sectors representats a l'Assemblea, alguns dels quals te 
nen objectius divergents a l larg termini, per? que coincideixen en • 
Vobjectiu immediat de l'enderrocament del franquisme. Aquests punts* 
són els següents: 

1 , - La consecució de VAmmistia general pels presos i els exi l ia ts* 
pol í t ics. 

2.- L'exercici de les l l ibertats democràtiques fonamentals: l l i be r 
tat de reunió, d'expressió, d'associació-inclosa la sindical -
de manifestació i dret de vaga, que garanteixin l'accés efectiu 
del peble al poder econòmic 1 pol í t ic . 

3.-E1 restabliment provisional de les institucions 1 dels princi - ' 

en l'Estatut de 1932, com a expressió"concreta 
d'aquests? l l ibertats a Catalunya 1 cor a via per arribar al • 
ple exercici del "N t d'autodeterminació'. 
4 . - La coordinació de l'acció* de tots els pobles peninsulars • 

en la l lu i ta émacràtica. 

Aquests 4 punts són les condicions mfniaes que garanteixen * 
als demòcrates catalans una ruptura realment democràtica, que * 
tan sols s'assumirà s i , a nivell de tot l 'Estst Espanyol es con 
figura una alternativa unitària que, assumida per la gran majo
r ia de les ferces polítiques i socials, democràtiques 1 a n t i - • 
feixistes, inclogui plenament les exigències de tots els seus + 
pobles concretant al mateix temps l'instrument polí t ic provisió 
ral que permeti d' iniciar el procés vers una nova configuració* 
de l'Estat Espanyol que garanteixi la plena i directa partici - ' 
paci 5 popular. 

La dictadura, pero, ne acaba"? per el ls mateixa,"Sense el pro 
tagonisnie de es masses, sense les seves l lu i tes progressiva -+ 
ment enfortides per mitjà d'una unitat política expressada i se 
cundada, no serà possible el trencament democràtic. Aquesta urri 
tat ha de passar per l'acció"coordinada, fonamentalment, de les 
irstàreies unitàries existents o que puguin aparèixer. 

La conquesta del pod;r per i pel pób]e'*xige?x la conquesta + 
d'uns poders.polftics autínoms a les diferents nacions de l'Es -
tat espanyol. Per a ix í , en darrer terme, Tònica garantia que * 
les conquestes democràtiques seran instrument al servei del po -
ble, és pa* als demòcrates catalans, ta l cot està formulat al • 
punt 3 de TAC, Testablïrae-rt immolat i efectiu del Govern f^oid 
si oral de Catalunya des del mateix moment del trencament democrà 
tic. 

VERS EL TRENCAMENT DEMOCRÀTIC. 

Des de la seva constitució, VIC, que és la instància m& re - * 
presentativa de les aspiracions deacràtiques catalanes, ha des 
plegat les seves funcions bàsiques: popularització de la seva * 
alternativa polí t ica, impulsió o coordinació de les l lu i tes oW 
mocràtiques cap el trencament. En aquest camf i en aquests mo -
ments his+Srics decisius, en que" no hi caben actituds d'expecta 
t i va , TAC cr ida: 

AL POBLE DE CATAUJÍA; 

- a propulsar i consolidar la conquesta de parce!.les de l l i -
bertat i explicitat les seves alternatives polítiques secto - * 
r i a l s , locals, comarcals, com a elements bàsics per a Intensi-

. f icar les l lu i tes i Ics mé*s diverses activitats democràtiques, 
que ten de culminar en les grans mobilitzacions pacífiques que 
precipitaran el trencament; 

- a obrir un ampli debat, en tots els indrets del país, sobre* 
el procé" de ruptura democràtica que ajudi a avançar amb més de 

(segueix a lap.?)" 
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informació general j 
RAIMON/ u n a vegada 

Prop de deu mil persones, unes vuit mil dintre del local mu 
ni ei pal d'esports i ués de dues mil sense poder entrar, es con 
centraren en un acte popular de canç5 a l'entorn d'en Raimon. 

El local p l l de gom a gom oferia un aspecte impresionant.Ho 
res 1 dones, joves i vells de totes les edats, omplien les gra 
des al Palau d'Esports. Hi eren presents: el món de l'Oposició 
Democràtica Catalana, intelectuals i artistes, professionals,* 
Vlguns empresaris, així com dirigents obrers de les més impor
tants empreses i del món camperol. 

Sense voler ésser exhaustius destacarem alguns noms, comen
çant per cinc dels sis ponents de les Terceres Vies: Joan Ra-* 
ventós, Anton Canyelles, Josep Solé" Barberà, Josep Pallach 1 • 
Jordi Pujol, També senyalarem la presencia de °. Ardiaca, h'eri_ 
bert Barrera, Miquel Roca i Junyent, Joan Colomines, Josn Cor
nudella, Joan Armet, Carles Feliu de Travia, Manuel Vázquez — 
Montalbàn, Pere Tàpies, Salvador Esprïu, Llüis M̂  Xirinacs, Xa 
vier Folch i una l l i s t a interminable d'homes de tots els sec
tors professionals i socials. 

l'acte,com molt bé as pot compendre, no fou un simple rec i 
ta l de cançó, sinó que er.s atreviríem a dir que fóu un dels ac 
tes ant'franquistes més importants, fet "legalment" sote la •+ 
dictadura. I si a així hi afegim el "fet de que es produTa en + 
un dia en que el Dictador estava agonitzant, podrem capir la* 

importància i significació de l 'acte. 

Raimon ens oferí un recital de les seves cançons més signi
f icatives. Perb coir e l l mateix digué, el recital no el portà a 
terme e l l sol, sinó que fóu ura cosa de tots. La majoria de •+ 
les canjons foren corejades i recolzades per aplaudiments ex— 
tenssisslBB i cr i t? ininterromputs de VISCA CATALUNYA LLIURE!! 
LLIBERTAT, AMNISTIA, INDULT, i DICTADA KOM. 

En el transcurs de l'acte es produiren dos fets s ign i f i ca 
t ius : l'un fóu l'homenatge massiu d'aplaudiments a la presiden 
eia formada per les persones representatives dels diferents co 
rrents polít ics i una ovació general a Lluis M§ Xirinacs. 

més, LA VEU D UN POBLE 
Tambéis produí un '"míting" mitjançant un meglfon que fou • 

escoltat en si lenci, acabant amb el c r i t de VISCA L'ASSEMBLEA + 
DE CATALUNYA ! ! . 

El f inal fóu apoteòsic, amb reiterats c r i t s de LLIBERTAT ! ! ! 

Raimon, en uns moments com els actuals, havia tornat a ésser 
" la veu d'un poble". 

15 d'Octubre 1975- 35e. ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUIS COMPANYS 

Con; cada any, s'ha realitzat la commemoració de l'aMversari de la mort, assassinat pel franquisme, del President Lluís 
Companys, el passat 15 d'Octubre. 

Es feren diferents accions de propaganda, entre elles la col.locació d'algunes senyeres, pintades, i difusió d'octave— 
tes, principalment a les facultats universitàries, i a comarques. 

Desde un punt de vista signif icatiu cal destacar, l'aparició d'una octaveta unitària firmada per la secció d'estudiants 
de Front Nacional de Catalunya i el Comité dUriversitat de Barcelona, del PSAN. Pel se-j interès reproduíem el texte de — 
l'esmentada octaveta. Per una banda i a grans trets "EL FRANQUISME ES EL TERRORISME, ENSORREM LA DICTADURA, PER UN GOVERN* 
DE LA GENERALITAT A CATALUNYA!!" 

Per " a l t r a banda destaquem les consignes de "SALVEM DE SER ASSASSINATS PEL FRANQUISME ELS PATRIOTES REVOLUCIONARIS BAS 
COS, LLUITEM PER IMPOSAR LES LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES I NACIONALS CATALANES!!». 

an rv;ï a Ferriiny* trnbé passaré 
oer la l l ib rer ia L'AS DE "ASÍGS.al 
4 correr St Ratea, i conrrars l l i 
bres i nublicjr.icns cntalns pro
hibits 3 Catalunya. íí'han di1 

que venen l ' " 'V l ' l " i noltes 
coses ~és. 

(ve de la p. 21) 
hington podría haber presionado a Franco para una liberalizadSn + 
de su gobierno, sin llegar a romper con é"l. Washington no parecí5+ 
nunca interesado en capitalizar a part ir del hecho de que Franco • 
necesitaba la ayuda y la amistad americanas casi tanto como Esta -
dos,Unidos precisaba de las bases. 

"Esperamos que America cambiará su polít ica en el tiempo cr í t ico 
que se avecina y sepa escoger el lado correcto ni entras haya toda
vía una posibilidad de elegir", dijo uno de los o f i c ia les . " 



7 
ELS ASSASSINATS DE LA VERNEDA 

Sobre aquest afer, el S. I.C. ha rebut tota una serie de versions, moltes d'elles contradictòries. Ei per això que 'eproduiai a con 

tinuaciS la versió dels fets oferta per API, ja que creiem que és la versió que gaudeix de més credebili iat. (Traduí ir del castel là* 

AP! 61) 
A la matinada del dia 8 d'octubre es produí un "extrany" t i roteig davant de la caserna de Ta Policia Armada de la Verieda (barri* • 

de Barcelona), El fet es dnnà a conèixer a travis d'una confosa neta o f ic ia l , en la qual, encara que s'hi reconeixia que els dos po
l ic ies morts i un tercer f e r i t , ho havien estat pels mateixos trets de la policia, s'hi amagava la veritat sobre la mort de tres f* 
dels quatre ocupants d'un vehicle que circulava per a l l í al moment dels fets.,A través de nombrosos detalls que han estat comprobats 
poden reconstruí r-se els fets. 

L'?xistercia del Morris d'un color clar de la versió o f ic ia l , és plenament imaginaria (d'on havien sort i t els trets centra la ca
serna, segons la policia). La veritat és que un cetxe ocupat per quatre policies vestits de paisà, com tants d'altrss que circulen «• 
per ?a ciutat, reforçant de maner:» "dissimulada™ als 091, perseguía a un oelinq"e"t comú, "quinoui" o similar, el qual en la seva ** 
curs; passà davant de la caserna de PoMcia. Desde el co+xe vaidisparar en aquella direcció, la qual cosa va ser interpretada ir.me— 
diatamert com un atac a la casernífctl tenir en compte que al nerMÍosisme de tota la policia davant la mort d'ígerts, s'hi afegia en 
aquest cas el fet d'haver albergat el funeral pel mort a la Seguretat Social i haver rebut el seu cap i varis sub-alterns amenaces + 
anJnines de ¡rort, per el ls i le= seves famílies). 

Davant d'aquest "Mac", el foc desde la caserna va ser abunoa<it, matant a dos caporals i fer int a un guardis del cotxe. En aquest 
mcme-it aparegué el seçon vehicle, al qual hi anava un caporal ret i rat de la policia armada(fet ¿regat per les versions of ic ia ls) . Va 
parar a uns metres, i els seus ocuparts l'abandonaren espantats. En aquest moment, la policia que bí.v'a sort i t de la caserna i quan* 
ja aqu31ls es trobaven fora del cotxe, va ametrallar-los a escassa distància, sen=e demanar-els-hi cap rena d'identificació. Dels — 
quatre ocupants, el xàfer no havia sor1] h del tot i per això n van acDnseguir-lo sis trets totalnent, pel que sedueix encara amb vi 
de.. Tots els impactes en els císsos dels cadàvers explican que TÓren 3metrallats a l 'a ire U ;ure, tant ocr la colccació dels iapac— 
+es cem per la profunditat de la penetració de les bales, exactaTer.t igual per tot el cos. Fls trets que penetrare- Ml el cos de les 
víctimes, en direcció ve't ical dels peus al cap, demostren també que pel tamar-y dels forats d'entr3d? dels projectils a 1? roba amb* 
la vora cremada i enganxada a la pel l , s'havien haçut de fer desde ï'esmentada, distància, és a dir, a boca de canó. awfa el eué es #* 
descarta que no pogués la policia adonar-se de qui eren els ocupants dels cotxes, 

Més d'ur centenar de policies ocuparen l'Hospital de S.-wt Paj, lloc al que van pnrtar-se els cadàve-s i els fe r i t s . Un grup de po 
l ic ies arribà a apuntar, metralleta er mà, a les enfermeres i al ne+ge que assistiren als fe r i t s . Va haver de venir el COTÍ sari ++* 
d'Horta, expressament, per a posar ordre i excusar-r,e davant del metge i dem¿nant disculpes pels 'VjchacSas que estar muy nerviosos* 
y son üiuy crios". Segon:- sembla, militars de Capitania General han intervingut en l'assumpte. Va p-esentar-^e ens missií a l*Hospi— 
+al dient que el cas quedava sota la seva responsabilitat i que sota cap concepte es permetés ni als policies, ni a ningú, que tre— 
guéssir els cadàvers d 'a l l í , f ins que s'els hagués fet Tautopsia., Una roserva dr la policia mistar va prese^ta^-se a. Thcspital a+ 
f i (te prevenir qualsevol ingerència dels policies, tant armats, corr sscrets. 

• 
(ve de la p. 5) 

sic ié que mai en la constitució" del Govern Provisional de Catalun

ya. 

A TOTS ELS POBLES GE L'ESTAT ESPANYOL; a la coordinacifi immediata* 
d'una àmplia i decidida mobilització cívica, a l'acceleració" de * 
l'entesa entre totes les plataformes i organismes unitaris que han 
explicitat la seva ferma voluntat de trencament democràtic, com a* 
pas previ vers el pacte sense exclusions, del qual ha de sortir la 
necessària alternativa unitària al franquisme, a nivell d'Estat. 

A TOTS ELS POBLES I GOVERNS D'EUROPA I A TOTS ELS DEMÒCRATES D'AR
REU DEL MAM; a prendre consciància que la l lu i ta dels pobles de * 
l'Estat espanyol contra la dictadura feixista 5 els seus intents * 
de perpetuar-se és la continuacifi de la l lu i ta que tots els pobles 
del món van dur s terme contra el nazisme i els seus aliats durant 
la 2S Guerra Mundial; i -seguint l'exemple d'Holanda, Mèxic, la Re 
publica Democràtica Alemanya i Suècia- a intensificar l lur ajut T 
l lu r solidaritat oer ta l d'aconseguir la derrota del darrer feix is 
me que resta a Europa i la ruptura pacífica que ens meni a la denio 
c ràc ia . " 

Catalunya, 29 d'octubre de 1975 

• 
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PAÍS VALENCIA - PAÍS VALENCIA - PAÍS VALENCIA - PAÍS VALENC 
REDACCIÓ AL PAÍS V A L E N C I À - REDACCIÓ AL PAÍS VALENCIA - RE 

Dossier especial 

CONSELL DEMOCRÀTIC DEL PAÍS VALENCIA 
.PRESENCIO: 

1 . - ELS ORGANISMES UNITARIS ABANS OEl CONSELL.-- ..' 

Cót ja hea informat d'altres^vègades, Vunic organisme unítVis existent .al Pafs Valencia abans de l'esiíu'jdel 7^ era la Taula Demtcra 
t ica , on s'aplegaven PCE, Carliñs, Unií Democràtica, Grupé d'Acció i Re f lexió Socialista (embrió" del PSPV) T , al mateix estiu del 74, hï 
varen entrar PTE i Bandera Roja, Aquesta Taula, con a t a l , era absolutament inoperant i es trobava totalment al marge de lá l l u i t a de mas 
ses, la qual cosa no vol dir qué no hagués pogut jugar un paper denàmic com a una plataforma unitària de forces polítiques, si les c i r - * 
cunstàncies ho haguessin permís, Is a d i r , si la iniciat iva (d'origen al ié al pafs) de creació de'Juntes Democràtiques no hagués trencat* 
Tunitarisme del procés polí t ic valencia, tant pel que fa a la unitat dé les forces democràtiques, com pel que'fa a la consideraci5 imita. 
r ia del'País Valencia cou a zona nacionalment diferenciada. En crear-se, doncs, Juntes Democràtiques a Alacant, a Alcoi i a València'fi -
nalment, la Unió Democràtica, el Partit CarTf i el PSPV varen convidar als altres grups de la Taula (als juntistes) d'abandonar-la i , com 
que no ho varen fer, aquests trep grups se'n'varen eixir , acabant així la ' t r i s ta historia de la Taula Democràtica del Peís Valencia. 

El sectarisme dels juntistes encara va tenir més funestes conseqüències, si ho mirem des .del punt de vista de la unitat de totes les * 
forces que al País Valencià l lu i ten peT trencament democràtic. Una'iniciativa de la Taula - i açí cal valorar-ho positivament- va ser la • 
constitució del Comité- preparador de l'Assemblea del País Valencià. A aquest comité es varen afegir, de bell antuvi, CCOO, MCE, PSAN i di 
verses organitzacions de masses, per8 la cosa no va rut l lar gaire perquè par a certs grups, que controlaven l'organització interna del Co 
• i t l , el "mot d'ordre" era Junta i no pas Assemblea. Malgrat la pr ior i tat absoluta que els juntistes donaren a la impulsió i constitució* 
de Juntes, cal no amagar qué també tenien un "cert" interès per continuar amb Vesmorteit projecte d'Assemblea, per ta l de fer una dupli
citat de funcions: la Junta, l'organisme polít ic "de govern" i l'Assemblea, l'organisme parlamentari "de massesü Aquesta s i t u x i ó de " * 
caps i comparses" no podia mantenirs-e per més temps i el projecte d'Assemblea va'restar'ajornat (per dii—ho d'una manera optimista), tot 
i fraccionant-se per la mateixa l ín ia que ho havia fet la Taula: els juntistes ( i , a més, sucursal i stes) d'una banda i els "al tres", d'al 
t ra . "" 

t - LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.-

Els "altres" varen decidir d'organitzar-se i així començà el pr i 
cés de constitució del Consell. La primera reunió es va celebrar al 
tes de maig; va estar una iniciat iva del PSAN, el qual va presentar 

CAP A LA FORMACiP DEL CONSELL DE LA GENERALITAT DEL PAÍS-VALENCIA. 
— — i _ . 

Davant del futur trencament democràtic, la situació al P.V., pel* 
que a organismes unitaris respecta, és prou precària: el Comité pre 
parador de l'Assemblea funciona a un ritme molt lent i no ha escam-, 
pat la idea de l'Assemblea per amples'sectors del P.V. No és previ
sible que desemboque, en un breu plac, en la constitució de l'Assèm 
bles, máxime quan algunes de lès forces que el composen (PCE, PTE,+ 
BR,...) no tenen massa interès, ans al contrari han dedicat l lurs • 
esforços a crear Juntas Democráticas (Alcoi, Alacant, Valància f i -
nalment) i sembla que continuen en aquesta l ín ia . 

La JD no és l'organisme unitari'que ens cal als valencians que * 
lluitem pel trencament democràtic, per ta l com el seu programa i la 
seua organització centralitzada i burocratitzada són concessions + 
als interessos de sectors de la burgasia monopolista de'TEstat Es
panyol, la unitat del qual defense i garanteix la Junta, així com + 
els compromisos internacionals i el respecte a les forces represi -
ves. 

Es clar, doncs, que les aspiracions més immediates de les classes 
populars valencianes no vindrien satisfetes per un poder controlat* 
per la Junta, a nivell de l'Estat, i per les seues sucursals a ni -
vell del P.V. 

En conseqüència, cal que totes les forces, organitzades o no, que 
al país Valencià lluitem per un trencament democràtic que responga* 

l 'escr i t t i t o l a t : "CAP A LA FORMACIÓ DEL CONSELL DE LA GENERALITAT 
DEL PAÍS VALENCIA", el qual el reproduïm tot seguit per la seua ** 
importància documental: 

mínimament a Tes necessitats del nostre poble, ens ajuntem en un + 
organisme unitari que, eventualment, podriem anomenar el CONSELL de 
la GENERALITAT'del PAÍS VALENCIA, el qual t indria com a punts mnims 
de confluència, els següents: 

1 . Llibertat per als presos polít ics i retorn dels exi l iats. 
2. Restabliment de les l l ibertats democràtiques. 
3. Dissolució de la Policia Política (BPS, Brigadilla GC, arxius* 

especials, etc.) 

4. Constitució del Govern Provisional de la Generalitat del P.V.+ 
l'embrió del qual seria aquest Consell, en base al següent pro 
grama: 

- Redacció f i na l , difussió i votació de l'Estatut 

- Planificació de l'Ensenyament a tots els nivells 
- Of ic ia l i ta t , a tots els efectes, de la llengua catalana 
- Eliminació de les fronteres provincials 
- Depurad ó de Ta burocràci a franqui sta 
- Poder sobre els mitjans de comunicació of icials 
- Control obrer del patrimoni de l'actual CNS i de la Segu-

".".' retat Social. 
L'OPganització del Consell hauria de permetre la confluencia dbr. 

ganitzacions polítiques, junt amb sectors no aliniats i independents 
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* 

* 

(professionals, associacions,...}, per bé d'una major representat! causa de la constitució de la D , suposa-una clara voluntat autèno 

vitat i d'una major capacitat de mobilització. Per tant, estimem • ma, alhora que unitària, dels grups UOPV, PCP i PSPV, com ben b l * 

que inicialment haurà d'estar format per un representant"de cadas- ho exprésala informació d'urgència (del 29 d'abril) d'aquest Si -

cun dels grups (partits polítics o no) qué hi participen. A mesura t im-part i t . 

que vagen establint-se Consells comarcals, caldrà anar incorporant ^_ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ d a r r e d a r e m y (repartiment de la decla 

los, ai* un representant per cadascun, al Consell General. r x ] , „ A L m[£ TREBALUD0R K L PA|S VALENCIA, manifestació i m i t í 

Les tasques immediates del Consell r i a del 29 d'abril) manifesten l'existència d'una unitat d'ecció , 
- eixamplament de la base del Consell sobre unes bases raines comuns, entre diversos grups que l lui ten % 
—redacció de l'avantprojecte d'Estatut pel trencament democràtic i que nò accepten el programa que hi pro 
- agitació i propaganda dels 4 punts abans esmentats posa l a U , cal 'ci tar al PCV, MCE, PSPV, UC, Oposició d'Esquerra + 

- potenciació i coordinació de les l lu i tes obreres i "populars' del PCE, PSAN i , potser, UML i SC. 
- eventual coordinació amb altres organismes unitaris de l'Estat Tots aquests grups esmentats.'a banda d'importants sectors d ' i r * 

Espanyol. dependents i de ,rups comarcals, podrien estar interessats en la 
formació del CONSELL. Així mateix, USO i sectors cristians i/o de 

Possibilitats de la formació del CONSELL procedència cristiana tambe' hi participarien molt probablement. 
Alguns fets recents ens permeten de ser optimistes respecte de * ^ finalnertf q u e s i g a e l q u , s i g a e l n u c l 1 1 n i c i a l f e l 

les possibilitats subjectives -els "subjectes" son, en aquest cas, ^ ^ D£ ^ GENERAÜTAT ^ P A | S VALENC,A h a i r a ^ r e s t a r o b e r { . 
grups organitzats- existents per formar el CONSELL. a M s ^ ^ ^ q( je ^ ^ eh ob]ect.]US p o i m ¿ s mfn1ms ^ 

1 . - El trencament de la Taula Democràtica de] País.Valencià,,per , trencament.i el programa acordat,de govern provisional. " 

A aquesta primera reunió varen assistir PSAN, PSPV, MCE, USO, SVI, Partí Carií, i , com a observadors, LDPV, UC i l'Opossició d'Esquer
ra del PCE. 

Les reunions i els documents es varen continuar i , 'finalment, a'Tagóst s'ha fet -públic al comunicat de constitució, que ja coneixen * 
els lectors d'AVUI. Els menbres actuals del CONSELL són vu i t : MCE, PCV, PSAN, PSPV, SVI, LDPV, UCE i USO; segons les nostres informad -
ons, el PSOE ha demanat l'entrada que ha estat acceptada pel CONSELL amb una condició respecte a les sigles de la signatura. 

3.- LES DECLARACIONS DEL CONSELL.- , , - . 

Podem dir que el CONSELL ha eix i t a declaració per mes. l a constituent,'del mes d'agost, la que tracta sobre el decret-llei "antiterre 
r i s ta " , del mes de setembre, i la que fa referència a la qüestió nacional, del mes d'octubre. Aquesta darrera declaració ós d'una impor
tància extraordinària, ja que és la primera vegada que tantes i diverses forces polítiques es pronuncien de manera tan contundent, sobre 
la l l u i ta d'alliberament nacional al País Valencià. Re-produim tot seguit les dues declaracions: 

LKLARACIO DEL CONSELL DEMOCRÀTIC DEL P.V. SOBRE EL DECRET LLEI ANTITERRORISTA 

" E l CONSELL DEMOCRÀTIC DEL PAÍS VALENCIA, davant la publicació del Decret l le i antiterrorista, i amb la f i de clar i f icar el seu signi_ 
f icat pol í t ic , es veu en la necessitat d'informar: 

1 . Que el citat-Decret-Llei modifica subtancialment les l le is penals espanyoles agreuejant les penes ja de per si dures dels anomenats, 
delictes polí t ics, molts dels quals condemnen fets que són l í c i t s i honorables en molts paísos; perllonga f ins a 10 dies la detenció po
l i c i a l , quan els codigs d'eixos paísos fixen en 72 hores el màxim de l'esmentada detenció. Amb aixè no solament es priva de l l iber tat • 
personal al detingut sino que tambó'es guanya temps per a la desaparició de les senyals-físiques provocades per l'emprament de la tor tu
ra en la investigació, en uns casos, i en altres per a perllongar les tortures i els interrogatoris, constituint un abús absolut de po -
der. Tambó es pérmeteix l'entrada i registre de domicilis i despatxos sense autorització, violant els drets mós elementats de la'persona. 

En definit iva, s'accentua el caràcter de dictadura del règim franquista i de la seua força coactiva i opressora dels ciutadans, en otor 
gar-mans l l iures a les forces policials. 

2. Anomenar "antiterrorista" al Decret-LLei ós un truc de l'Estat feixista per desfer tota l'oposició, cada cop mós ampla i combativa. 
Resulta hipòcrita i confús en la seua denominació. Busca confondre al poble i en anomenar-lo anterrorista amaga que tambó es dirigeix a*. 
tal lar l'avanç de les forces democràtiques i a reprimir i empresonar als militants de les organitzacions polítiques i sindicals que de -
fensen les l l ibertats democràtiques i l lu i ten per 1'alliberament dels pobles oprimits per l'Estat espanyol. 

3. La nova l l e i implica una coacció als periodistes, t«t i reduint encara mós Teseassa apertura informativa. Comporta tamEé" una nova* 
violació de la l l iber tat de l'ensenyament, ja que amenaça amb penes greus les actituds privades i publiques dels professors. Priva del* 
dret a la defensa independent als acusants i.coarta el l l iu re exercici de la professió dels advocats. 

k. Intencionadament i maliciosa, el Decret 4Llei u t i l i t za un llenguatge i terminologia foscos i confusos per a que siga el cr i ter i po
l i c ia l el que interprete cada cas particular. 

Poble del País Valencià! 
Davant d'aquesta nova situació el CONSELL vol manifestar:' 

1 . La seua oposició a l'anomenada l le i antiterrorista que, com acabem d'exposar, va dirigida contre totes les forces antifeixistes^ 

2. Que exigeix l ' indul t dels nacionalistes Bascos Garmendfa i Otaegji i de la resta de condemnats a mort, i expressa la seua repul
sa a les darreres actuacions de les forces repressives, provocant la mort de lluitadors demòcrates. 

3. La seua convicció'que la protesta i l 'acci í del poble són condicions per aconseguir Ta retirada de la l l e i i la salvació dels • 
condemnats a mort, i la seua decisió de l lu i ta r per les l l ibertats democràtiques, pels drets de les nacionalitats oprimides i l i 
desolució de les forces repressives que, com la "Brigada de Investigació S x i a l " , tenen per missió el manteniment del feixisme. 

Setembre del 1975 EL CONSELL DEMOCRÀTIC DEL PAÍS VALENCIA 
S'adhereix a aquesta declaració la Fede-I( 

'' — rarió Snrialista nVI Paf* VsWici-psnf) ^ ^ 
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DECLARACIÓ D'OCTUBRE DEL CONSELL DEMOCRÀTIC DEL P.V. 

LES CARACTERÍSTIQUES NACIONALS DELS VALENCIANS. 

Els valencians tenim unes característiques específiques que ens 
configuren com aménbres d'una nacionalitat diferenciada: una l len
gua, una historia, unes costums, una cultura, un t e r r i t i r i . . . pro
pis, aue ens configuren com a poble que té dret a la seua l l iber -
ta t . Per tant, hem de defensar-les si veritablement volem el nostre 
alliberament. 

Tot poble té dret al seu propi govern i tota societat conseqüan 
ment democràtica ha de garantir aquest dret dels pobles. A l'Estat 
Espanyol hi ha diverses nacionalitats a les quals els és negat a -
quest dret i , fins i to t , tota possibilitat de prendre conclància+ 
de l lu r prc-pia real i ta t . 

En aquesta situaci6 es troba el poble del País Valencià i con.,-

tra el la hem de l lu i ta r . El poder de l'Estat ens amaga conscíai M 
ment la nostra real i tat per ta l d'evitar que la transformem, ja++ 
que saben molt bé que conèixer la realitat és el punt de partença 

de la seua transfermació. 

LA NOSTRA HISTORIA. 
Els trets nacionals dels valencians sén el resultat d'un procés 

historie que ¿omença amb la vinguda dels repobladors malortaria -+ 
ment catalans, juntament amb aragonesos, i l l u r constitució com a 
comonitat hegemònica en el Regne de Valencia, fundat per Jaume I . 
Aquest nou regne va estar vinculat federalment al Principat de Ca
talunya i les i l les balears, així com a Aragó, al sí de la qual fe 
deració s ' in ic ià la formació de la nostra nacionalitat. 

ET procés nacional va estar interromput amb la derrota del po -
ble valencià conjuntament amb la resta dels països de llengua cata 
lana, davant del primer Borbó, Felip Vé, fa poc.més de 250 anys. A 
questa desfeta portà com a conseqüència la supressió total de les* 
nostres institucions polítiques i de la o f ic ia l i ta t de la nostra + 
llengua. 

L'OPRESSIÓ DE LA CLASSE DOMINANT. 

Després d'aquesta fets, la classe dominant incrementà al màxim * 
el procés de despersonal i tzaci ó nacional dels diferents pobles de * 
Testat espanyol. Tanmateix, la qüestió tornà aplantejar-se en la + 

passada República i fa menys de 4-0 anys el poble valencià demanava 
el seu Estatut d'Autonomia. 

Pera ha estat l 'a l ta burgesia dominant (tant basca, com catalanj 
com castellà ¡ la que ha constituït un nacionalisme opressor en .+, 
contra dels drets de les nacionalistats reals. El poble ha par t ic i -
pat en aquesta formació en tant que poblo oprimit i explotat per la 
burgesi a. 

Aquesta situació r.o es dora únicament a Testat espanyol, sinó • 
que es comuna a molts dels estats burgesos de T'Europa Occidental : 

a Escocía, a Gales; a Irlanda del Nord (sota l'Estat AhgTés), a • 
Bretanya, a Córcega, a Occitània (sota TEstat Francés), a Galicia,, 
a Euskadi... els pobles estan oprimits'nacionalment, explotats eco
nòmicament per la burgesia centralista, de la mateixa manera que ho. 
estem al País Valencià, les l i l e Balears i el Principat de Catalun
ya 

Aquest cerHràlisna opressor també* eT paNxen els pobles-d'Aragó; 
Andalucía,... Es un pra'olama qeraral que afacta a suples passes + 
ftcjiulars 5 constitueix un objac+iJ polí t ic per al pcbla. 

Davf.it d'afcuesta sit jació d'o>:recs*ó social i nacional den * 
País MmK\\ el CONSELL D0B3SIIIC DEL PAÍS VALENCIA és consc;. 
ert qua la l l u i t o oW.ocràTca, en l a situació actual, és insepa-
-atles fe la l l u i ta per la recuperació dels nostres drets polí -
t i cs . 

Davant ral tamrí po l í t ic , EL CCriSE'.L considera qúe aquests ++ 
oVe+5 poden cerc.-eta'-se, con a objecti us' ïmnedïats, en Texigàn 
eia dfi Tf-f i ei al l tat d; la nostra 'lengua, Jïirt'aifc la castellà^ 
na, i en T'estaMiíeíit d'un Estatut d'Ajtonamia, i *a una crida* 
a to t ' a l poble valencià per a T j i t a r a f f d'ohtindra aquests * 
drets. 

D'-iainsr l ' o f i c i a l i t a t de la.nostra llencua és dema-ar que el * 
ooble v3lrrcià decideixi a sis actos de la nostre'vic'a pública:' 
Ta; senyament, Tadmi ni af ració, la premsa, laràdip, la telev'sió, 
' . . . ; fe demanar ijtís la nostra llengua siga el nostï-t; vehicle dbx 
prasüic en la '.''eia social. 

Deaartsf sin Entatut ¿Mtrforam fs denar.ar qua slpjb'.a valsn-
c ' í deddeixca algores trSestions mnimes de la seua vida coainità 
r i a : Teccnamia, la cultura, la vida municipal, la pi.aní f i caci ó+ 
urbana,... Es tracta d'un areï al qjal sis valencians no pedem. * 
renunciar. 

En ta r i q;..e valencians que l lu i te» per Tacaban-ent'd'una dicta 
ftrá fei<ista :ada vegada més carruata i repressiva, creiem cue 
f.'alafert en .¡na societat c'emocrStica aconsejareis aqjssts cbjeC 
i ^ i s , i que no sarà democràtica ena occletat -n la que aquests* 
objectius r;o s'acc-segueixen d'imnadiat, 

PCàLEDíL °À'SV?LEt;CIA: 

t> a-ues* :sa d'octubre en el qual es cow.èmora Tentrada &+ 
Jau~e ! á la Ciutat h Valencia i en cl cía!,"ma"grat "1 r ^ i r i * 
fafüisfa, vtnim realitzant els vaTepclass, als ílarrera anys, T-j' 
M t è s pel ".estr-í; ¿ïlfbarasiert (aplecs tel Puig, raa-.ífestacions, 
a te j , üs cridara a l l u i ta r per la denocràcla i T autonomia al • 
País Valencià. 

PER l £ J ; i i . Í r á T DE LA "OSTRA LLENGUA!! 
•a L'ESTATUT D'AÜTOMOMIA X I PAÍS VALÍLCIAÜ 
POS DRETS DE TOTES ÜS NACIONALITATS OPRIMIDES!! 
PER LES LLIBERTATS TíCCRíTIQüCSM ^ 

PER U VIDA ! LA LLIBERTAT DELS LLUITADORS ANTIFEIXIS
TES". 
k EAIX LA OICTADílAÜ 

CLKEU DEMOCRÀTIC DEL PAÍS VALIiiCiA OCTUBRE " T a " 

http://Davf.it
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Premsa democràtica 
•or rt*v}C» *** , ; e . t - t^As N tfèbaü d«t«rmini 

¿TARA ünidadè) 

fwlls 
•** Mi oamlmmmmw 

nous 
horitzons 

Feis més de vuit mesos que no sortia la+ 
revista oficiosa dels intelectuals del PSUC: 
"Nous Horitzons" revista de prestigui to ta l 
ment escrita en català, que surt amb una re
gularitat trimestral o semestral. 

En el present núm 30, segon i tercer t r i -
mestre de 1975, entre d'altres^ toca les se
güents temàtiques:"Una llengua, una cultura, 
un congrés", "Xirinachs, candidat al Nobel + 
de la pau", "Cristians i Militància comunis
ta " , més documents del PSUC i JDE. El punt • 
de que una revista catalana del PSUC aporti* 
documents de la JDE pot ser molt significati 
u. També inclou un valuós art icle sota el t f 
tol "La llengua catalana i la l l u i t a per la 
democràcia" signat per Ramon Roig, el qual + 
reproduïm. 

" Els qui en els lamentables plens munici 
pals de Barcelona i de Girona del mes de ++ 
març passat van aixecar la veu per oposar-se 
a les propostes de donar una minsa subvencjó 
a l'ensenyament del català a les escoles, de 
vi en conèixer bé la consigna franquista: "u-
na sola lengua, el castellano1. Nomss aixf es 
compren la seva tenacitat a defensar les ar
ques municipals (e l ls que les vigilen tant + 
poc!) d'uns objectius "dubtosos", des de 16D 
tica franquista, i la seva perplexitat poste, 
r ior enfront de la vasta campanya de protes
tes que els acords dels ajuntaments havien • 
provocat. De fet eren e l ls , els "concejales" 
del no i els alcaldes de Barcelona i Girona, 

' els qui es mantenien fidels a les línies de
cretades des de la Guerra Civi l f>er Franco i 
els seus tur i ferar is, i no pas els oportunis 
tes, com Martín Vi l la o Samarancb. Aquests • 
intenten, ara, una política de "¡tolerància"* 
respecte a l'ús de la llengua catalana i a • 
l'exhibició de certs símbols nacionals (per* 
exemple, la bandera) per raons tàtiques, ja 
que el marasme polí t ic espanyol els empeny a 
les provatures més contradictòries per ta l + 
de conservar el poder. 

(Entre parèntesis diguem que la solució * 
pràtica que les autoritats "tolerants" sem-+ 
bien haver trobat per a finançar l'ensenya -
ment del català no deixa de ser cómoda per a 

l 
"i • not i* 

horitzons 
N-30 
Segon i iereer Irijnestres de 1975 

El deute envers ei Viet Nam, 
per G. López Raimundo 

Dossier Portugal 

Cristians i militància comunista 

Pena de mort 

Català i lluita per la democracia 

la hTsenda estatal. El fet que siguin els a-
juntameñts i les diputacions els organismes* 
que subvencionin aquestes classes demostra • 
que han trobat una formula barata per sortir 
del pas: així el pressupost de l'Estat no de 
perr ní'una sola pesseta per a la cultura ca
talana, mentre que els organismes locals han 
de procurar-se fons per a una partida que,so 
ta uña organització centralista com l'espan
yola, no els incumbeix. Si per a subvenir a* 
aquestes necessitats cal crear naus impostos 
els'ciutadans de Catalunya els hauran de pan
gar, a diferència dels contribuents de la * 
resta de l'Estat'espanyol.) 

Cal reconèixer, pero, que acuesta laci1.1a 
cions oficials han tingut un mèrit': han do -
nat ocasió que es produís un amplíssim móéi-
ment de protesta que ha mobilitzat tots els* 
sectors denocràtics de Catalunya: des de les 
associacions de vefns f ina als col.legis pro 
fessionals, des de les entitats ciutadanes * 
més diverses f ins a les personalitats més re 
presentatives de la vida cultural i po l í t i 
ca del nostre país, han manifestat, gràcies* 
a una premsa cada vegada més sensible a les* 
Dreocupacions ciutadanes, el seu desig i ne -
quívoc de normalització lingüística i cultu
ra l . Si algú es creia, doncs, que aquestes + 
reivindicacions eren minoritàries, propies * 

de nuclis intel. lectuals, o bé decerts sec -+ 

tors burgesos, ja no l i queda cap dubte del 
seu caràter profundament popular. Tal com* 
éssenyala el manifest de les1 entitats ciuta 
danès, encapçalat per Amics de la Ciutat»de 
Barcelona, aquest formidable clamor popular 
ha''estat una mena de plebiscit.de clara si£ 
nificació a favor de la llengua í la cultu
ra catalanes. No podia ser altrament, si + 
considerem que una llengua no és sols un ++ 
mitjà de comunicació, sinó l'expressió d'ur
na cultura nacional i que el català I s , en* 
definit iva, la manifestació ojés visible Tf • 
immediata de la personalitat nacional cata
lana. Les reivindicacions per la l l iu re ex-
pressuó de la llengua i cultura catalanes i 
pel >seu desenvolupament formen part de les? 
aspiracions democràtiques de tot el poble • 
de Catalunya., 

L'any 1939 el règim franquista va inten
tar una polít ica d'assimilisme lingüístic * 
impossrtf: per la força l'ús del castellà i * 
arraconant la cultura catalana a reductes + 
fo lk lòr ics. Aquesta polít ica formava part + 
del seu programa anticatalà i antidemocrà -
t i c , netament fe ix ista, el qual s'ha atenu
at gràcies a la resistència i a la l l u i t a + 
populars. 

Tanmateix, malgrat les conquestes obting_u 
des pel moviment democràtic - l 'ús públic del 
català s'imposa dia a dia,'han aparegut d i 
verses revistes catalanes i alguns diaris + 
publiquen suplements en català, les emisores 
radiofòniques'i la televisió tenen progra -

, mes en català, hi1 ha escoles i altres cen-* 
tres cTensenyament que donen classes de ca
talà i en alguns f ins i tot s'ensenya en la 
nostra llengua, etc.- , res no ha modificat* 
el caràcter centralista, opressor de les na 
cionalitats, del règim. Com ha recordat re -
cenment Arias Navarro a la TVE - i hi va pol
sar prou èmf°si perquè els telespectadors + 
en prenguessin bona nota- el règim no accep 
ta "ni comunismos ni separatismos". Tothom* 
entén què'vol dir Arias quan parla de "co
munismos", en plural: vol dir que no en sal 
va ni un, ni els corrents marxi stes que a * 
la resta d'Europa són acceptats eh el joc • 
parlamentari. El que pot resulta-, a prime
ra vista,'més sorprenent és el plural "sepa 
ratismos", pera en el fons la cosa és prou* 

clara: Arias rebutja totes les formes que ** 
pren el moviment reivindicatiu nacional ** 
díhs l'Estat espanyol (des de Vindependen 

http://plebiscit.de


12 
tisae f ins el regionalisme pol í t ic , passant* 
pel federalisme i la sï«ple autonomia), com* 
es demostra en el paràgraf dedicat al "regio 
nalisuo". 

"Admitimos (o yo admito) èl hecho diferen
c ia l , peculiar de la región, en todo lo que* 
esté determinado por factores culturales, i -
dioráticos, geográficos, económicos, hasta , 
folklóricos; pero entiendo que la acentuaci
ón política de la región tiene tan t r is te re 
cuerdo en las repúblicas de 1873 y 1S1 que* 
debfe ser contenida en sus justas proporció -
nes. Esto no quiere! decir, ni roza paranada* 
el tena de la descentralización que no sólo* 
est! en la mente, sino en el proposito del • 
gobierno. Es una necessidad que cada (fia se* 
impone, no silo por la complejidad de los • 
servicios públicos sino por la conveniencia* 
de aproximar los órganos resolutorios a las* 
esferas en donde el problema se produce." 

Es a d i r , l'únic que els "aperturistes" + 
estan disposats a prende en consideració són 
mesures merament administratives, per aró de 
"la complejidad de'los servicios públicos". 
No vole.1, ni poden, proposar-se, dones, una* 
veritable descentralització, que comportaría 
canvis polít ics importants, sinó el aue tèc
nicament es coneix per "desconcentració admi 
nistrativa". 

En la Bateixa línea centralista -en la més 
pura tradició feixista, afagiríem- estan les 
famosfs declaracions del ministre d'Educació 
i Ciencia a les Corts, el mes de febrer, en* 
les quals va considerar Vensenyaraent de les 
llengües "regionals" com una cosa secundaria 
i va oposar-se rotundament a l'eventualitat* 
d'impartir l'ensenyament en altra llengua *+ 
que la castellana. 

Fet i fe t , ta l com ha -assenyalat recen - • 
ment el Secretariat de la Comissió Permanent 
de l'Assemblea de Catalunya, les actuals ma
niobres de les autoritats franquistes "només 
poden enganyar certs sectors que ámb simples 
retocs formals a Tactual situació -insoste
nible per a tothom- ja es mostrarien satis -
fets:ús "públic" del català, pero no ú's o f i 
c i a l ; ensenyament del català (optatiu), pero 
no ensenyament en català; algun diari en ca¿ 
t a l l , pero no catalanització massiva de la • 
premsa; emissions radiofòniques o televisi -
ves en cátala, pero no radió i televisió c&-
talanes, etc. En definit iva, "regionalismo + 
bien entendido" sí , perb no autodeterminació 
del poble català". 

En efecte, si no ós en un perspectiva de* 
ruptura democràtica, en la via de l'autode -
terminació, que el poble català exigeix -com 
ós el cas dels altres pobles de l'Estat es -
panyol-, la l l ibertat d'expressió i el ple + 
desenvolupament de la llengua catalana i la* 
cultura catalana seran impossibles, malgrat* 
els pedaços més -o menys benintencionats que* 
s'hi preterguin aplicar." 

la causa 
del poble 

La "Causa del Poble" ós el but l le t í portant 
veu de l'Orgarització del Pafs Valencià del *+ 
fCC. Cal dir que el seu interàs ós evident a l * 
àsser de les úniques revistes asb diversos ar
ticles en català, que surt el Pa's Valencià, * 
doncs 9 l'esmentada r?gio dels P°CC el panara-
ma (fe la preirsa clandestina es mós aviat pobre, 
1 sobre tot en publicacions que emprein la no_s 
fra llenqua. 

Pel seu interàs reproduTm del núm Setembre -
Octubre, núm 30 de 1975 l 'a r t ic le "Autonomia + 
IMmediatat" 

!.l mes J'cctubre commemorem la creació del 
País Valentlï. 

Durant mós de quatracents anys el Pafs Valen 
r ià es va regir per l le is propies, progressis
tes per a la seua apoca, i cultivà la seua Tlai 
gva i cultura. Tot així mantenint llaços d'unj^ 

i FVofetan* * 'on ei poàrx tnbh* opnnrt. onj^-flt» 
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t?t amo altres pobles de la península. 
Aquesta situació canvià de daltabaix quan 

pel 1700 les classes dirigents feudals varen 
imposar el Decret de lova Planta. Aquest de
cret suposà la supressió serse consideracions 
dels furs, que tot tipus de decisions sobre* 
la vid? del poble valencià començaren a ser* 
prenudes fora del Pafs, que el valencià dei
xava de ser la llengua of icial i convertit + 
en llengua de segona classe... Hós endavant, 
la gran burgesia va continuaractuant de mane 
ra sernblant al arribar al podsr, 

Ouan amb la República el poble valencià,* 
com cataTà, gallec n basc, començà a recupe
rar-se d'aquests colps i començava a recon -
qui star els seus drets nacionals, un nou cen 
tralisne caiguí dasunt de les nacionalitats* 
d'Espanya. El grsn capitel patrocinà si f e i -

xí sne per ta l de tornar a u"ra nova centrV 
l i tzaciS antipopular. 

l 'ús del valencià fou menyspreat 5 perse
guit, el procés d'autonomia t a l b t d'arrel. . 
Ara per ara, els drets nacionals del Pafs • 
Valencià continuen sent xafats serse contem 
placions pal feixisme. 

Els comunistes som radicalment en contra* 
d'aquesta situació. Lenin deia "cap privi Te 
gi per a ninguna nació, per a ninguna l len 
gua. Cap vexació, ni la mós mínima in jus t í 
cia amb una minoria nacional. Tais són els* 
principis ob la democràcia obrera*. Heus a-
quf la nostra pcstws f-ont a l'opressió na 
ei onal. 

Exigim l ' o f i c i a l i t a t de la llengua valen-' 
ei ana, que ós una modalitat del català. E l * 
va'·encià i el castellà, les dues llengües** 
parbdes pels valencians, han de tindré un* 
tracte igual a l'ensenyança, al:; mHjans de 
difusió*, als tribunals, Vadninistracic*, *+ 
T e x V c i t . . . S'han de prendre mesures per a 
sjperar l 'actual retràs de la llengua valen 
oi ara i ser declarat ilegal qualsevol acte* 
que l i done un tractament indigne. 

El Pafs V?.lenc!l te dret a l'autonomia fm 
mediata. El centralisme opressor ta de ser* 
soterrat oer sempre me's. 

Les l le is generals a tot l'Estat dcira.i + 
de ser anlicades de la manera nós beneficio 
sa per al nostre poble, de la manera mós + 
d'acord amb les peculiaritats del Pafs Va -
lencïà. En terrenys com la hisenda, l ' ag r i 
cultura, les obres publiques, la cul tura. . . 
ha d'haver una ¿decuads autonomia, de forma 
que el poble valencià fruisca d'un autogo -
vern. Totes aquestes mesures han de tindré* 
per nira que stre mós l'energia revolucionà 
r ia i creadora popular. 

L'autonomia ós tambó condició per al l l i 
ure exercici del dret d'autodeterminació. 

Sovint hi han entre els valencians ra i>* 
raus f ro r t a l'actual forma d'ur.itat esparr-' 
vols o es fan acusacions contra altres po -
bles germans. Açï es natural, doncs eixa IK" 
ni tat està vertebrada Del sistema fe ix is ta , 
que no tracta igual a totes les nacionali -
tats i regions i que fa tot el que pot per* 
ta l de crear discòrdies entre uns pobles i 
al tres. 

Per a resoldre aquest problema s'ha de re 
conèixer la igualtat de totes les nacional^ 
ta ts . I no hi ha major prova pràctica de f -
guaitat que totes i cadascuna puguen deci - ' 
dir lliurament les relacions a mantindré * 
amb les altres, 

f i i jançant uns. consulta popular, els va -
lençians hem d'acordar con vo'em eixos l l a 
ços. Pero eixa consulta no es ptdria fer ++ 
lliurament si fora cont-olada d'alguna mane
ra per un estat central opressor. Per així + 
hem dit que l'autonomia del Pafs Valencià es 
una çarantïa per a poder dacidir amb l l i be r 
ta t sobre el nostre futur, per a exercir • * 
l'autodetermi nací ó. 

La plena içualtat de tracte a totes les • 
racionalitats i llengües, el ple re-oneixe ~ 



ment pràctic dels drets de cada nacionalitat, 

afavoriran la unitat dels treballadors dels • 
pobles d'Espanya en la l l u i ta pel socialisme. 

Poble del Pafs Valencia: 

Fem d'actubre un mes de l lu i ta contra l 'o -

pressiÓ de la nostra llengua, contra la f a l 

ta d'autonomia, contra la fal ta * l l ibertat 

nacional, contra el centralisme opressor fej_ 

xistau!1 

lluita 

Després de diverses preses de posició vsrs 
el terrorisme, pel al seu interés per a una+ 
anàlisi profund, reproduïm l 'edi tor ia l de + 
"Lluita" núm 52 de 28 setembre, sota e1 t f t d : 
"No al terrorisme del Regim!" 

" E l "Decreto-ley antiterrorista" i la f i * 
del Franquisme. 

El "Decret-ley antiterrorista", més greu • 
encara que un "estat d'excepció™ possa de re 
lleu la situació sense sortida del regim. Cal 
destacar que ha estat promulgat per un govern 
que, al moment de la seva constitució, va ma 
nifestar una voluntat de transformació ínter 
na de l'estructura polftica del franquisme • 
per ta l d'adequar-la als i nteressos actuals* 
de la gran burgesia. Per així s'havia inven
tat 1'"aperturiame". 

Les conseqüències d'aquesta política s5n + 
ben visibles, ara. Les classes populars van* 
capitalitzar immediatament les noves possibi 
l i t a ts , bé que escasses, que oferia T"aper-
tura", per tal d'enfortir els seus mitjans 4 
de l lu i ta contra el règim sense caure en e l * 
parany de la integrad fi. Davant d'aquest fef 
sectors de la burgesia de Testat espanyol * 
han anat prenent cada cop més unes posicions 
més allunyades d'un sistema polf t ic que es • 
mostra incapaç de solucionar cap problema * • 
dels que planteja la seva expansifi econòmica. 
Aquest és un fe t especialment important al • 
Pri nci pat. 

Aquests resultats no previstos (pel govern 
Arias, és clar) han donat la rafi als més u l -
tres del si tema, que des d'un primer moment* 
sf que van preveure que la conseqüència Tègi 
ca de V"apertura" seria la seva f i , obriria 
pas al trencament democràtic i eliminaria * 
les seves prebendes i pr ivi legis, f ru i t dels 
anys de dictadura i corrupcifi. 

La destitució de Pfo Cabañil!as fou el ++ 
primer sfmptoma que el "bfinker" recuperava • 
un poder que se l i estava escapant. Malgrat* 
to t , les aspiracions democràtiques s'espres-
saven amb tanta força, que es feia d i f í c i l a 
turar-Íes. Unes accions terroristes incom - • 
prensibles han donat als ultres l'excusa que 
no tenien per a fer una ofensiva frontal con 
tra l'oposició. 

Contra qui va el "Decreto". 
El govern ha llançat una campanya de propà 

oanda molt forta oer ta l de presentar el de» 

«íssrvsirviM. 

t 

cret com una mesura necessària contra uns • 
fets normals a tot el món en aquests moments: 
el terrorisme. Una simple lectura del decret* 
ens situa davant l'evidència aue, en rea l i ta t , 
el decret va contra tothom que reivindiqui po 
sicions democràtiques. D'una manera explícita, 
al seu art icle h es recorda la vigència de to 
tes les normes que declaran fora de la l le i • 
totes les organitzacions polítiques democràti 
ques, i enomena particularment les de caràc-* 
ter comunista, anarquista i separatista. En • 
general, doncs, el decret ataca tota l 'oposi-
cif i democràtica i ofereix a la policia tots • 
els mitjans i totes les fac i l i ta ts per a la • 
repressi 5. 

Amb el decret, el règim intenta desorganit
zar l'oposició, tant als diferents part i ts , • 
com les organitzacions de masses, per poder • 
controlar amb més fac i l i t a t l'evolució del*** 
franquisme. Evidenment, unes de les víctimes* 
especials seran els partits d'esquerra que es 
tan al davant de la l l u i t a de masses. 

Una part important del decret és dedicada a 
mesures contra la l l iber tat d'informació. La* 
premsa havia pres una x t i t u d crí t ica enfront 
del règim, encara que d'una forma "solapada** 
(adjectiu antijurídic extret del decret) i ht. 
via contri buit poderosament a crear aquest es 
tat d'opinió democràtica de què parlàvem ante 
r i orment. 

A i r t ha estat, d'una banda, obra de l'acció* 
dels periodistes que, a través de diferents + 
diaris i revistes han expressat les aspiraci
ons democràtiques populars sovint amb un risc 
per la seva part. D'altra banda, la premsa no 
està controlada tampoc per "anarco-comunisto-
separatistes". Actualment, després de la com
pre d'alguns diaris per certs sectors burge -
sos, podríem dir que al nostre pafs, sobretot 
al Principat, està majoritàriament en mans de 
sectors democràtico-burgesos, els quals s'ex
pressen i es manifesten preferenment - i mol -
tes vegades quasi exclusivament- a través de+ 
la premsa. Actuar contra la premsa, doncs, és 
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atacar també aquesta oposició que encara en 
bona part té un peu dintre del règim. 

Cal destacar també com a molt expressives, 
les amenaces que el decret dedica als fund 
onaris poc amatents en la repressió* de les* 
accions democràtiques. Es una confessií de* 
desconfiança envers els mateixos cossos re 
pressius. 

En resum, és un decret defensiu contra • 
tot i contra tothom, que propi e i f un mínim* 
de l l i be r ta t . 

Conseqüències del Decret. 

La primera conseqüència és l'enterrament* 
de la polftica "aperturista". Amb això no • 
volem dir que certs sectors del mateix go -
vern no vulguin intentar continuar alguns • 
aspectes de la polftica "aperturista", ni * 
que d'aqui'a un cert temps els ultres enca
ra continuïn amb la paella pel mànec d'una* 
manera tan clara com ara. Afirmem només que 

la suposada obertura ha evidenciat els seus* 
l ímits i contradiccions, i que s'ha demos -
t rat inviable. 

Què l i queda per fer, al règim? qué* pot • 
provar, que no hagi provat ja amb resultat* 
negatiu? Res. El que l i queda, és anar afla-
gant el dia de la seva mort de la manera • 
que pugui, i prou. 

Aixa vol dir que el règim, no que el rè 
gim "caigui" so l , sinó que cada cop é*s més* 

- feble par a enfrntar-se a Tonada democràti 
ca, a causa de les seves divisions internes, 
i del pas cap als rengles democràtics dels* 
sectors de la durgesia, propiciat principa^ 
ment per aquesta polftica sense sortida del 
mateix règim. 

Ps aquesta feblesa del r%)im el que el duu 
a adoptar actituds dures contra tots els »» 
positors, especialment dels qualificats de* 
separatistes, anarquistes i comunistes, per 
fer-los desaparèixer, i contra T oposició* • 
moderada per fer- la entrar si us plau per • 
força dins els estrets marges de la legal i 
tat del sistema. 

La Resposta Democràtica. 
La barbàrie del règim que molt aviat es • 

pot veure tràgicament confirmada per les e-
xecucions de diversos militans d'ETA i de* 
FRAP, demana una resposta adequada: en p r i 
mer l loc, matenir i enfortir la l l u i t a de * 
masses. Aquesta és la resposta fonamental a 
la provocació del decret. Ara més que mai,* 
cal que Tavanguarda polft ica es fongui en* 
les masses i dirigeixi la l l u i t a per les se 
ves reivindicacions més sentides i l i doni**11"'. 
l 'orientació política correcta. 

Cal conservar i eixançlar tant com os pu
gui totes les posicions conquerides en el • 
terreny de la legal i tat ; com són les associ 
acions de vefns, col.legis professionals, • 
càrrecs sindicals, s t c „ i ut i l izar- les aob 
decisió com a suport de la l l u i t a de masses. 

Es fonamental de desenvolupar una àmplia* 
campanya per salvar la vida dels militants j 
menaçats amb la pena de mort, i contra el * 
riecret-llei. La manifestació de Tonze de * 
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setembre fou un exeaple en aquest sentit.Cal 
esgotar totes les formes de sol idaritat. To
tes aquestes accions han d'estar emmarcades* 
dins la Vui ta per a aconseguir un regís de-
docràtic, per l'acabament de la dictadura. 

Perquè aquests propòsits siguin possibles* 
cal desplegar tets els esforços per avançar* 
en el terreny de la unitat democràtica. En£ 
quest caní, veien necessari: 

- Consolidar VAs-~enblea de Catalice com* 
a plataforma matisa unitaria de mobilització* 
de iasses. Reforçar, constituir i coordinar* 
àgilment plataformes terr i tor ia ls i secto -+ 
r ia ls a, voltant cfel programa polft ic de •* 
l'Assemblea de Catalunya, per ta ! d'arrelar* 
i traduir a les necessitats concretes de les 
masses el programa de l'Assemblea de Catalun 
ya. Elotar els organismes centrals d'aquesta* 
Assemblea de l 'ag i l i ta t , operativitat i se 
quretat imprescindibles en aquests moments. 
En aquest darrer sentit, proposem l'adopció* 
d'uns cr i ter is de representativitat molt més 
rigorosos dels que s'han vingut ut i l i tzant • 
f ins ara, i la creació* dlrgans de coorefina
ció* intermedis de caràcter t e r r i t o r i a l , 

- Accelerar el procés de constitució del • 
Consell de Catalunya, crgan de direcció" polf 
tica i rspresentadó* de Catalunya-Principat, 
al mateix temps que responsable de propiciar 
en el seu moment oportú* 1 amb un programa • 
concret, la constituci5 del Govern Provisio
nal dB Catalunya. Aquest organisme uni tar i , * 
que significaria un pas endavant fonamental, 
hauria d'ésser gestat pels partits polí t ics* 
catalans i constituft amb una presencia direc 
ta i pactada anb l'Assemblea de Catalunya. 

- Consolidar el Consell del Pafs Valencia" * 
Impulsant actuacions populars. Propiciar Ien 
tesa, sobre la base de la independencia dV 
ganismes espanyols, amí, les forces avui agru 
pades a! voltant de la Junta Democràtica de* 
España al Pafs Valencià. 

- Actuació" dels organismes unitaris inde -
pendents dels Països Catalans, en la direc -
ció d'ajudar una entesa democràtica unitària 
a l'àmbit de l'Estat espanyol. 

Els mcwents actuals s6n especialment impor 
tants, perquè d'una actuació" correcta en de-
pebdrà l'acceleració de la caiguda del fran
quisme, ja fe r i t de mort, per? amb possibili_ 
tats de perllongar la seva agonia. Cal actuar 
amb decisió, no abandonar de cap manera la • 
l l u i t a , i treballar decididament en la prono 
ció de l'organització 1 l l u i t a popular, tot 
esforçant-se en eixamplar i consolidar el + 
front demxràtic, aquest front democràtic no 
pot tenir altres condicions que la l l u i ta per 
la ruptura democràtica que vindrà determina
da per la conquesta d'uns èrgans de govern au 
toncóles provisionals per a cada un dels Pa" 
sos Catalans, paral.lels al Govern frovisio-
nal de l'Estat espanyol, i amb la missió de* 
restaurar la plena vigència de les l l ibertats 
democràtinues. Tot sector que estigui en a -
questa via s*N de convertir en a l ia t , c i r -
cunstancif.l en molts cases, de la classe • -

obrera 1 els altres sectors populars, ònics 
capaços de dir ig i r el procos cap a la conques 
ta de les mfnimwe l l iber tats nacionals i demo 
cràtiques. 

En aquests moments é's fonamental de situar-
se al davant de la l l u i t a , tot reforçant espe 
cialment pel que fa a l'organització del Par
t i t , les mesures més estrictes de seguretat, 
fs el treball de masses el que pot vencer •+ 
l'actual ofensiva repressiva del franquisme. 
No caurem en el parany en què el rïgim ens • 
vol fer caure: respondre ara a la seva violen 
eia amb la nostra violencia. Per just 1 legf-
t i n que des d'un punt de vista moral ens pu -
gui semblar, i en real i tat s igui , polf t ica - • 
ment no podem jugar en el seu ter"eny, perquè1 

perdriem. Cal 'ugar en el nostre, posant en + 
marxa una allau democràtica que trenarà ine
vitablement tots els obstacles que el vulguin 
aturar. Aquesta é's la tasca dels revoluciona
r i s catalans ara. 

L'ob'ectiu més immediat de Vofensiva demo
cràtica, ara, és impedir els assassinats que* 
prepara el regim cortra els suposats militants 
d'ETA 1 del FRAP 

HO A LES POTES DE HORT!» 
SOLIDARITAT!! "  

Catalunya 
democràtica 

h arribat a-les nostres mans "CATAUiMYA DE-
ÜOAriCA" nom 3 de <fctn Setembre 1975, ''GATA 
UINYA DEMOCRÀTICA* és l'òrgan del "Grup d'Ac
ció al Servei de Catalunya11 (B.A.S.Cj. 

En aouest múm hi trobrm el següent sumari : 
"11 Setembre", "Aportacions al orobïema n-xio 
nal", "L'Opressió econòmic* i socis! de Cata
lunya", les forces de l'oposició i el orobie
ma nacional", "Bibliografia". Per seu interès 
i per l'aportació oue representa, reproduïm + 
Íntegrament l ' a r t i c le : "L'FXPLCTHCIO ECOÜWI-
CA A CATALUW. 

"La reconstrucció económica de l'Estat espa 
nyol sorgit de la guerra, reouería la recupe
ració d'una ecorièmia amb un pes especffic tan 
important com la catalana. En aquest sentit , 
la urgència dels oroblemes i la imoortància • 
de les necessitats exigia posar tots els es -
forçós sense distincions. Pero també é*s cert+ 
el fet que l'econïmia catalana correspondía a 
una zona derrotada o vençuda, la qual cosa • * 
justificava una orientació* discriminatoria po 
tenciada ner un Estat intervencionista i cen
t ra l i t za t . 

La refeta de l'economia catalana en el marc 
econbmic del "Nuevo Estado"1 no estigué gens* 
mancada de dif icultats i discriminacions de* 
tota mena, bé" nue en un context de megoci fà 
c i l . 

L'actuad ó discriminatoria fou en di fe - • 
rents àmbits com: moneda, preus, cuoos, ex -
portació, metal.Ifirgia, industria lleugera,* 
establiment d'undGstries, etc. 

La ximera •fisc-'r.inació*fou l 'apl icació* 
d'una escala de bloqueig dels comptes banca
r i s i de conversió de la pesseta republicana 
en nesseta. "nacional". L'escala de bloqueig i 
la corversió fou un càstig a la zona republi
cana an part (fegit a una estimació* baixa d'a
questa monera a T i n i c i de la çperra. 

La política intervenció de areits constir 
tuf un? asfixia ner les enpreses o el pas-
sanort a la dunlicitat de preus, de mercat, 
de doble comptabilitat, al'"estraoerlo", * 
Per les emnreses catrlanes fou laboriós • 
l'assoliment d'alguna l l iber tat de preus , 
d'altra banda, indispensable per subsit ir. 
Aquesta actitud intervencionista, si d'una 
banda pretenia creveure els per i l ls d'una* 

CATALUNYA 
DEMOCRÀTICA 

MQNOGMM: 

EL FET 
NACIONAL 

situació dnescassetfet, d'altra banda cons
t i t u í una posició massa doctrinaria i ina
dequada. El propi ex-governador c i v i l de * 
Barcelona, Bartolomé Barba, afirmà que** No 
habfa nada nue moralizada t into el mercado 
cono la l ibre concurrencia de nrecios". A-
questa política rigorosa de preus fou ales 
hores contfnuament vulnerada tant per la * 
duplicitat de creus com per Temmagatzena-
ment clandestf de mercaderies. Tot plegat* 
constituí un hàbit de precaució i extrema
da atenció* de Vempresariat català a TAd-
mi ni straci ó Central oue cremà excesi us es-
cesius esforços accentuant les posicions • 
IMBCI «tistes i individuals dels agents e-
conomics catabns. 

La di f icul tat de matèries primes fou e l * 
principal viarany ous entorpia l'endega —• 
ment de la nroducció. Es nrodufa en funció 
de les disconibilitats de matèries primes, 
les ouals al seu torn depenien del sistema 
de cupos atenent a les dif icultats d'impor 
tació 5 al desequilibri comercial exterior 
palesat per la manca de divises. L'amplia
ció de cuoos 1 el subministre de matèries* 
primes depenia de les influències vora lAd 
ministrad ó en una economía burocratitzada. 



A Castella existien empreses tèxt i ls faptas 
Fiss el regocí de les auals ere revendre la 
matèria prima ais tndístri-•!s catalans. ** 
Fins 1 to t , la possibilitat d'implantació* 
d'IndCstria estava relacionada amb la in -
fluencia de subvenir-se àrab els cupos o ma 
feries primes necessàries, de manera que • 
d i f i cu l t a o discrirainar en la distribució 
de cunos era di scri mi nar en la imolantació 
d'indústries. Així è's ben evident en el • 
cas de 1? ísetal.lurgla catalana. En una si_ 
tuaci6 d'escassedít de ferro i d'acer i + 
ouan la nova instal. lació denenia de l 'au
torització del ministeri que havia de te -
nir en compte si Temorese disoosava de su 
ficients matèries primes, les noves metal, 
lúrgies anrovades al P-fs Basc havien d'in 
íemretar-se com una voluntat clara d'afe
b l i r la metal.lúrgia catalana. 

D'altra banda, la mentalitat del nou ;Tfegim 
era afavoridora de la indústria pesada anb + 
la orencuaació autàrquica de defensa i d' in
dústria bàsica. D'aquesta manera la indústri 
a lleugera no fou especialment atesa i així* 
afectà a una estructura productiva d'aques -
tes característiques com la catalana. 

Finalment, 1'exportado fou molt castiga
da donat aue es pagaren menys pessetes que * 
les del veritable canvi per dbi.ïar de merca 
i'eri;. exportada. Aixï afectà negativament • 
als industrials catalans que tenien un mer -
cat euroneu or subrai ni strar productes espe -
ciakent quan per la manca de diners el mer
cat peninsular era encara pet i t . Des del pri 
mer moment Tobjectiu del Règim fou la ceri-* 
t ra l i tz 'c iÓ i amb el ls el creixenent continu 
at de Madrid com a capital 1 com a zona i n A 
oustrial. Aquesta política constituí, com • 
veurem després, una succió de fons de les zo 
nes perifèriques. 

Aquesta atenció centralista fou correspon-' 
dència amb una greu inhibïciS de l'Estat en
vers Catalunya, A la decada dels quarantes • 
la despesa pública d'unes hisendes locals ni 
gradfssimes de recursos és finaçada en 3/4 • 
parts Dels agents locals i Donés en 1/4 part 
per l 'Estat. Per tant, fou el sector públic* 
i en particular l'Estat el responsable de la 
molt insuficient formació* de capital col.lec 
t iu amb una inhibició que fou un dels ídS -
rnens més cïararaent discriminatoris de l'Estat 
envers l'economia catalana dels quarantes. 

Les febleses de l'economia catalana arren
quen sobretot de fenòmens derivats de l ' e s 
tructura de poder econòmic i polí t ic a TEs-
t>t espanyol, estructura que, cal no ob l i 
dar-ho, es basteix com a resultat d'uan guer 
ra c i v i l que Catalunya va perdre. 

El creixement for t -especialment des dels 
seixantes- tant de la Renda Nacional Catala
na com de població j tMous de concentrad ó+ 
urbanística oue l'acompanya no es correspon, 
ans al contrari, amb un sosteniment per part 
del sector públic de les necessitats col.lec 
tives en augnent. 

Un tema tòpic i ben estudiat é's el de la • 
sortida de fluxes finances públics de Cata-

lunya esfant cap enfora, que debilita la ca 
pacitat de Catalunya per resoldre i enfor -
t i r la formació" de capital social o col.lec 
t i u . El tems està delimitat par les i-e^a - • 

cions entre Catalunya i Espanya en el terreny 

dels fluxes financers. 

A) Relacions Catalunva-Espanya i sector pú

b l ic . 

Si tenim en compte com a fluxes finan -
cers oublics, el nressuoost de l 'Estat, la * 
Seguretat Social, el crèdit of icial i els va 
lors públics, durant el període 1969/71, la 
mitja del ròssec f inal dina una sortida neta 
de Catalunya d'uns 4G mil milions de pesse -
tes. 

Aruest fet es prddueix en el si d'unes • 
relacions entre Catalunya i Fsnanya esnecifi 
cades per un signe de superàvit en la balan
ça comercial de Catalunya respecte a la res
ta de l 'Estat. Bé que aquest superàvit és • 
contrarrestrat per les transferències netes* 
a la Hisenda i a la Seguretat Social, les re 
meses dels immigrants a travis de la Banca , 
dels Fons Públics, de les Caixes d'Estalvi i 
de les companyies d'Assegurances. Així, en • 
el periàde 1969/71, la mitja anual dels in -
gressos a l'Estat per ¡«postos recaptats a* 
Catalunya fou de prop de 70 mil milions de • 
pessetes, mentre que les entrades o despeses 
públiques de l'Estat a Catalunya foren només 
de 33 mil milions de pessetes. 

En el nateix neriode, els ingressos de la* 
•Seguretat Social a Catalunya representaren + 
el 22,12'ídel to ta l , mentre que els nauamenfe 
de la Seguretat Soci al per prestad ons a Ca
ta lunya nonés foren el IB*"", 

Catalunya retorna, doncs, a la resta de + 
l'Estat el seu excedent comercial i de ser -
veis en forma de transferències al sector pú 
b l i c . 

Un altre drenatge de fons en l'economia ca 
talana és mitjançant el moviment de capitals 
que com s'ha dit no dèna sovint cap dret po
l í t i c (es tracta de deutes de l 'Estat, ob l i 
gacions, I f i l , etc.) . Catalunya no pot fer ús 
en el seu interès d'aquests fons que surten* 
del Principat, la qual cosa repercuteix en • 
una menor capacitat d'autofinançnnent. 

En s ín t i s i , es pot afirmar pels estudis ea 
pírics efectuats, que el sector públic (Adni 
nistració de l 'Estat, Corporacions Locals, • 
Seguretat Social, Organismes Autènon i Banca 
Oficial) recapta més ingressos que no pas • 
engendra despeses a Catalunya i per tant es* 
produeix una transferència sobre els ingre -
sos produits pel sector núblic des de les zo 
nes emisores a les receptores. En particular 
Catalunya i el País Base en primer l loc , pe
ra també les I l les Balears i el Pafs Valen -
cià esdevenen les úniques zones ed sores de* 
fons en el si de 1'Estat espanyol. 

Es curios notar com Madrid i la regió" cas
te l l ana - to t i correspondre a una zona desen 
volupada- apareixen a la l l i s t a de les zones 
receptores com a consecuencia de 1'elevat • 
centralisme i de la polít ica que afavoreix • 
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el creixent arntidós i tort de la capi-
ta l . 

La forca >r-:ns~"erencia al sector públic • 
esrpiyol -a la pràctica, un 10 f- de la ren
da enaenorada a Catalunya desapareix com a* 
tr:r-íerència neta a l'Estat -per part de • 
Catalunya nn un context d'elevada capacitat 
catalán d'estalvi i d'un fort creixement de 
1- renda exnlica el oes baixfssïn que l 'Ad
ministració pública espanyola té a Catalu -
nya en relació al que té a tot l 'Estat. 

Aauesta situació dóna lloc a una evolució 
socialment deseouilibrada del Principat, on 
es veu una economia privada prepotant en-»* 
front d'uns serveis públics i col. lect ius** 
raouities i inexistents en molts casos. 

Els augments de renda, de població i e l * 
mateix turisme requereixen un creixement a-ío 
conpassat i igualment for t de capital soci
al que no es pot produir com a conseoflència 
de la sanaria continuada 1 forçosa a què es 
troba sotmesa l'economia catalana. 

3) Dèficit d'infraestructura. 

Els importants dèficits d'infraestructura. 
poden inferir-se del coneixement que la Far 
nació Bruta de Capital Social a la "provin
cia" de Barcelona, per exenple és de nones* 
1 1 Í de la renda "provincial". S'ha estimat 
-per a l'any 1968- el dèficit total en equi_ 
paments i i nfraestructira a TAjuntanent de 
Barcelona en més de 57 mil milions de pesse 
tes. Quant a Tft-ea Metrópoli tana barceloní 
na, el dèficit de caoital social en equip * 
urbanístic -any 1967- se situa en 33 mil ** 
cinccents milions de pessetes. 

La l l i s t a de dèficits d'infraestructura i 
de serveis col.lectíus és inacabable. Dèfi
c i t de personal especialitzat, despeses en* 
educació més baixes que a Espanya, dèf ic i t * 
d'escolarització, dàficit de l l i s hospitaTS 
r i s , fortes insuficiències d'espais verds,* 
for t dèficit viar i (el total de vehicles / 
quilonetre catalans és quasi el 20 % del to 
ta l estatal, mentre que el quilometratge de 
carreteres no supera el 7,8/5, insufici&i -
eia portuària... 

En especial, l'absència d'una polftica e-
fectiva d'ordenació i equipament del t e r r i 
tor i constitueix un dels dèficits «és greus 
per resoldre el problema de la congestió • * 
productiva de Catalunya asb les disecono - * 
mies i pèrdues de dinaaisae que comoorta. 

El dèficit d'in-fraestructura es deriva '*•• 
d'un creiiement esnontani, deixat del to t ** 
a la iniciativa, privada sense contrapès d'un 
sector públic important i prestigiat; dèf i
c i t característic del creixenent te r r i to r ia l 
en forma de "taca d 'o l i " incontrolada, cou* 
a conseauènci de la inhibició del sector • 
públic. 

,Els augments en la participació de la i n 
versió pública en la inversió total en aspe 
cial des dels iwiediats seixantes, no han + 
fet més "tie evitar -ue el dèfici t s'agreu -
gés. 

Pero, aquest dèfici t d'infraestructura 1 
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d'ordenadó terr i tor ia l prfcvi* comporta uns* 

-jreus costos socials co» sin els dfe "dtffctl* 

aecós a la vivenda, la pesantor deis trans -

ports pfiblics, la inadecuado dais serveis • 

sanitaris 1 escolars que graviten sobre una* 

part i «portant de la poblad 5. 

El dèficit dMrrfraestrectura s'agreuja s i * 

es té* en compte que 1'estructura productiva* 

catalana dins de la di vi si 6" i nternaci onal • 

del t rebal l , comporta una rel-ció de cñ d'o-

bra 1 capital relativament elevades respec-* 

te e les europees. Així tendeix a agreujar • 

les concentracions urbanes actuals amb la i» 

crocefSlla de l'Area í'etropoli tana de Barce

lona 1 aguditza con a conseqüència els dèfi

ci ts infraestructurals existents. 

La gravetat de dèfici t d'i nfraestructura 1 

de serveis col.lectius tant correspond al • 

problema de drenatge de fons cap a la resta* 

de l'Estat i del nivell Insuficient de fons* 

póblics a Catalunya con a un buit polf t ic,el 

qual distorsiona el creixenerrt 1. l 'ent i ta t • 

històrica i actual de Catalunya. 

C) L'absència de poder polf t ic i adminis -

tradc*. 

La penuria d'autonomia 1 de poder pol í t ic* 

qualificuen a Catalunya de subdesenvolupasent 

institucional art) la contradicció de seguir* 

esperant el creixement del ^ inc ipat sense • 

els nitjans escaients 1 forçant a la distor

sió i a la frustracií col.lectives. 

Exemples immediats hi són. La desaparició** 

de l'Àrea Metropolitana de lïarcelona, que np_ 

• Is ordenava la e iu ta t - te r r i to r i , consti tu -

eix una dif icultat d'endegament adient del • 

terrotor i . L'aparici5 de l 'Ent i tat Municipal 

Metropolitana suposa una greu f rust rad5, la 

manifestació de les reticències de TAdalnis 

traci6 Central a donar la més petita autono

mia funcional a les institucions catalanes 1 

la Impossibilitat de preveure i planificar • 

el creixement ter r i tor ia l de Catalunya. Sens 

dubte, Barcelona i el seu entorn més immedi

at ha d'estar estretament vinculat a un marc 

de referències molt «fe ampli: el de tot Tes 

pal del Principat. 

Aquesta Inadequada institucional é's deguda 

a: 1) la manca de recursos pfiblics; 2) al • 

desfase dels ter r i tor is administratius tradi 

clonáis, "provincia™ 1 municipi, en relació* 

a la conformad6 espaia! del creixement eco

nòmic; 3) l'absència d'un organisme supramu-

nicioal des del qual es puguin definir les à 

rees metropolitanes, les polaritats espaials 

i els eixos de desenvolupament 1 que pugui • 

integrar Tooeracií polftico-admnistrativa* 

a nivell de superconrrea, comarques i munici 

p is ; 4) l'absència, en resum, de Vorganlt -

zació polftico-administrativa a nivell de • 

Principat amb una autonomia que passa per • 

uns org-rismes de govern propi. 

Encara que a nivell d'institucions 1 empre 

ses privades, com la banca a Catalunya, el • 

rearsnment institucional és evident, el crei 
xement de Catalunya reclama més 1 no pot pas^ 
sar per un sucursal i stie i una dependència de* 

* 

Madrid, ffl tan seis é*s acceptable la conside 

radi" tfe Catalunya com a pafs colonitzador • 

d'Espanya, pel fet de sortir fons financers* 

del Principat perquè així no dona l loc a un* 

major poder polf t ic i econòmic de Catalunya* 

envers Espanya. El drenatge de fons consti -

tueix una imposi ei 5 sense contrapartida de • 

l'economia espanyola a la catalana, que si * 

be en un Estat democràtic i representatiu po 

dria suposar una acci5 contra el desequi l i 

bri regional, en un Estat dictatorial i no • 

progressiu com l'espanyol constitueix, en es 

pedal , un atac a la sobirania catalana. 

Perquè el problema previ esdevé* aconseguir 

els mitjans per regular sense frustracions i 

desequilibris socials el propi creixement ca 

tal? 1 recuperar per tant els instruments • • 

que afavoreixen la continuitat de la identi

tat económica, política i cultural catalanes. 

La recuperad5 de les institucions necessari.-. 

es esdevé* no tan sols uns necessitat objecti_ 

va del propi creixement econòmic català 1 de 

la seva armonia per superar els dèficits i n 

dicats, sinó que esdevé* una condició irrenua 

ciable de reconeixement de l 'ent i ta t nació -

nal de Catalunya la qual reclama els organis 

mes propis de govern. 

Aquesta entitat s'ha demostrat que no podia 

ser desfeta i ofegada després de quasi qua -

ranta anys de franquisme, ans al contrari,1a 

revifal la cultural 1 política guanyada a •+ 

pols per la refeta gradual i silenciosa del* 

poble català, que ha palesat aixf la seva vo 

lu.'tat d'é*sser. 

La conseqüència de d i r ig i r amb coneixement 

de la problemàtica, amb representativitat,se 

gons el nostre tarannà, l'orientació del pro 

pi creixemerrt econòmic i la forma de bastir* 

el tipus de societat que desitgem, reclama • 

la superació de tota mena de efiscrimiriacions 

i expoliadons per part de l'Estat espanyol* 

i finalment l'assoliment de l'autonomia polf 

t ica amb la creació del govern propi que en

degui la planificació del pafs d'acord amb * 

el poble català. 

Només així es pot recuperar la gran reser

va cultural 1 humana ;-de Catalunya, superant 

els per i l ls d'individualisme immediatista • 

per on s'aboca el català davant el desprestí 

gi i la migradesa del sector públic, i l 'ab

sència d'unes regles de joc a respectar.** 

l'opinió 
socialista 

Es el but l le t í de l'anomenada "Federació* • 

Socialista de Catalunya", sucursal del PSOE*" 

Catalunya. Com molt bé* es sap en el mon de + 

l'oposició, l'esmentat part i t haudeix de qua 

si null.a incidència e l 'actual i tat en el • 

nostre poble. Encara que el fet de Vapari -

ció d'aquest but l le t í signifiqui noves ganes 

d'acció, el mateix no gaudeix ni de quasi t l 

rada ni incidència, Pero voldrien repreduir* 

l 'apartat de la seva "Resolució pelft ica" so 

bre el problema de les "nacionalidades". Val 

a dir que mateix sols té* el nom en català , • 

L'opinió socialista 
P3arnr¿ 3i i •. • eoem :.-:> socálate oc 

EDITORIALES 
•RESOLUCIONES POLÍTICA, sobre 
NACIONALIDADES e INTERNACIONAL. 

•NUESTROS 05JETIVOS. 

•ALIANZAS CON OTRAS FUERZAS. 

•LA RUPTURA DEMOCRÁTICA. 

•PALABRAS DE ALTAMIRANO Y 
M1TTERRAND EN EL XIII CONGRESO-

•EL PSOE HOY. 

doncs é*s totalment redactat en castellà, efes 

taquea que é*s Túnica «-ganització espanyola 

que encara fa aquesta diferenciació amb la • 

nostra llengua. 

•«NACIONALIDADES 

Ante la configuración del estado espanml 

integrado por diversas nacionalidades y re -

giones mercadamente diferenciadas, el PSOE * 

manifiesta que: 

1 - La definitiva solución del problema de* 

las nacionalidades que integran el estada es 

pañol parte indefectiblemente del pleno reco 

nocimiento del derecho de auto determinación* 

de las mismas que comporta la facultad de que 

cada nacionalidad pueda determinar libremen-* 

te las relaciones que va a mantener con el • 

resto de los pueblos que integran el estado* 

español. 

2- Al analizar el problema de las diversas 

racionalidades, el PSOE no lo hace desde una 

perspectiva interclasista del conjunto de l a 

población de cada nacionalidad si na desde u-' 

na formulación de estrategia de clase, que • 

implica que el ejercicio específico del dere 

che de autodeterminación para el PSOE se er? 

marca dentro del contexto de la lucha de cía 

ses y del oroceso histórico de la clase t ra- ' 

bajadora en lucha par su completa emancipa - ' 

ción. 

3- El PSOE se pronuncia por la constitudín 

de una República Federal de las nacionalidad 

des que i ntegran el estado español por consl 

derar que esta estructura estatal permite el 

pleno reconocimiento de las peculiaridades • 

de cada nacionalidad y su autogobiern» a l a 

vez que salvaguarda la unidad de la clase • 

trabajadora de los diversos pueblos que inte 

gren el Estado Federativo. 

k- El PSOE reconoce la existencia de «tras 

regiones diferenciadas que por sus especia -

les caracteristicas podran establecer firga -

nos e instituciones adecuados a sus peculia

r idades." 
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euskadi 
PRESENTACIÓ; 

Con a suplement d'aiuest nfim ha sorti t el l l i b re t núra 7 d'"AVUI", dedicat 
a l'assessinat dels cinc condemnats a mort pel francuisme, i sobretot dedi
cat a "Txik i" , un dels militants d'ETA assassinats a Cerdanyola. Es per ai_ 
xo que en el present nfim d'"AVUI" no donem informació sobre els assessínats 
de"TXiki" 1 "Otaegui" i la seva repercusió, ainó què, pel seu interès, re -
DToduim l'entrevista a un representant d'ETA, aoareguda al setmanari fran -
els de política general "Politiaue Ebdo", que ens anorta la visió i valora
ció del moment actual feta per aouesta organització. 

el poble basc espera 

una resposta 

de part nostra 
INTRVIU O'U'I RÊ ESEWTAilT D'ETA 

PH. Les manifestacions nós fortes que s'han oroduit a l 'Estat Es 
panyol un cop coneguda la pena de mort, després de l'execu -
ció de cinc mil itants, han estat al Pafs Basc. pots parlar -
nos d'anuestes mobilitzacions? 

ETA. A Euskadi aquestes manifestacions van començar desde l ' i n i c i 
del primer procos, el de Garmendia i Otaegui, el 28 d'Agost . 
Durant els dies del 28 d'Agost al 3 de Setembre, un 80 % del* 
coni-unt del Pafs Basc, va estar paralitzat; algunes regions* 
van decretar una vaga general de dos, tres, o quatre dies j 
d'altres de sis dies. Desorós, abans de la reunió del Con -+ 
sell de Ministres, el 12 de Setembre, que havia de confirmar 
les penes de mort, va ser decretada durant dos dies una nova 
vaga general, f ins que s'anunci3 la revisió del procós pel * 
cos del Suprem de Justícia. Una vegada confirmades les sen -
tenciss, el 26 de Setembre, la vaga es va reemprend-e i va + 
ampli arvse el dia de les execucions, dissabte 27, per conti
nuar encarar dilluns i dimarts. 

Per mesurar tota la trascendencia d'aquestes vagues generals, 
cal subratllar el clima dins el cual vab desenvolupar-se. + 
Desprós d'un Estat d'Excepció de tres mesos, perllongat per* 
la l l e i antiterrorista, i d'un desplegament policial mai no* 
v ist encara, el poble basc va poguer conseguir un resultat : 
"regió morta", sota les amenaces constants d'acomiadaments * 
( i no nomós amenaces) í la repressió amb bales de les mani -
festacions. 

DU 

* Aquesta situació particular del Pafs Basc permet airar cap a 
un apropament entre ETA i d'altres organitzacions de l'esquer 
ra i de l'estrena esquerra, aquelles que anomeneu "esoanyo -
l is tes"?. 

ETA. En totes aquestes darreres mobilitzacions vam practicar gai-
rabé* sempre l'acció conjunta amb les esmentades organitzaci
ons i les vam cridar conjuntament a la vaga general. Perï • 
per anar mós enllà d'aquesta unitat d'acció de moment, cal -
d-ia d'entrada oue les organitzacions "espanyolistes" - les • 
que es consideren d'Espanya- analitzessin la situació par t i 
cular del Pafs Basc. En un mes, del 28 d'Agost a f insls de • 

, etfiiròrfi, si Pafs. Basn ha tingut pn total deu djac do vngg . 

PH, 

ETA. 

general, cosa nue no s'ha produít a la resta de l'Estat Espanyol 
on nomós s'han produít manifestacions a les grans ciutats. 
Per nosaltres aquesta situació s'atribueix a que el poble basc • 
està molt radical i tzat, i així per dos motius: primerament a cau 
sa de Texistencia d'un moviment revolucionari nacionalista com* 
el nostre; en segon l loc perquè al Pafs Basc, la correlació de • 
forces entre els "espanyolistes" es mós favorable als moviments* 
revolucionaris com TORT i el MCE que al PC basc; la qual cosa • 
no es dona a la reste de l'Esta espanyol. Un exemple n'ós la va
ga general llançada el desembre passat: el PC basc s'hi va ajun
tar just a l 'ú l t im noment, quan l ^ x i t era ben clar. 
Abans doncs de preveure una aliança mis estreta amb d'altres or
ganitzacions revolucionàries els demanem que analitzin perquè la 
mobilització é's tan forta al Pafs Basc. Els demanem que reconei-
xin Tespecifícitat d'Euskadi, la real i tat del seu drocós revolu 
cionari, l'autonomia d'aquest procés 1 que no subordinin el sem* 
desenvolupament a 1? seva estratègia global per l 'Estat Espanyol. 
Aciuesta ós l'única condició que nosaltres posem abans d'anar me's 
enllà amb la nostra col.laboració amb el les. 

Es parla actualment de nous orocessos inminets, on rerlen demana 
des penes de mort. Tens alguna precissió' sobre aouests processos? 

No tenim precíssions en quant a dates, perï el que s ' i sabem i s * 
que dos processos són ja molt avançats. L'un fa referència als • 
militants acusats d'haver mort un policia de la brigada polít ico 
social, Oiaz Linares, el març passat, a St Sebastià, i que han • 
d'ésser jutjats a Burgos. Es tracta de Wílson (sobre el que pe -
sen les mateixes acusacions que sobre TXikS, afusellat el 27 de* 
Setembre), 3oiherri i encara un tercer militant acusat d'haver a 
conseguít informacions a l ' individu d'anuest afer. Perï, segons* 
tenim entès, aquests companys són encara a St. Sebastià, i el pro 
cós no podr* començar sinó ós després del seu t ras! , lat a Burgos. 

•El segon procós conegut-amb el nom de "Sumarisimo 3" fa referèn
cia a quinze persones arrestades quan les ffl times operacions de* 
la polfeia contra la nostra organització, a Madrid. Sobre aquests 
quinze militants, un ós acusat de l'execució de Carrero, un al -
tre de la d'un policia de Bilbao. Tots dos tenen el risc de pena 
demort. Pels altres, segons ens han oït els seus advocts no te -
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nen encert can motiu nrecfs d'inculpació i ignores si es trac-
ta r i d'un orocés purasent pol f t tc. Sembla que només quatre s6n 
• i l i t an ts d'ETA. Els a l t r a van servir de contacte per Taco -
l l loent i per diferents nrobleraes d'infra-estructura. 
Oeu condemnes a sort pode* encara ser pronunciades doncs, con
tra sis «i l i tants d'CTÁ i quatre nenbres del grup de l'Eva Fo
rest, 1 tot ho fa témer per psrt d'un regim pres en l'engranat 
ge del terror. L'escala*" freawrtsta va començar amb l 'Estat* 
d'Excepció al pafs Basc i va seguir, d°S'Tés d'una pausa b-eu, 
per la l le i anti-terrorista i sobretot, per les execucions de* 
les sentències de mort. Si Franco continua aquesta "escalada"* 
la mobilització del poble basc serà cada vegada mé"s forta, les 
execucions de policies es multinlicaran, 1 les penes de mort • 
seran per tant, més nombroses. Aquest es un engranatge del qual 
no es poden preveure les conseqüències pero cal interpretar-lp 
no ço» una prova de forca per part de Franco sino al contrari, 
com una prova de feblesa. 

Quan el procés de Burgos, el 1970, el regim era encara massa • 
fort i es Dodfa oermetre el luxe d'organitzar un procés polí -
t i c i da demostrar la seva força perdonant els condemnats. A -
quest gest traduTa la voluntat de demostrar que 1'Estat no es
tava en pe r i l l . Avui, la situació é*s difarent, i l'Estat fran
quista no estS en condicions d'assumir les conseqüències de la 
l lu i ta del poble basc, perauè no pot resoldre la seva propia * 
cr is i interna. 

Avui, 1" força ce l'Estat de Franco es resumeix a la seva poli_ 
eia, encara més aue no pas a l 'exerci t , com ho mostra el fet • 
oue, par orinera vegada, no han estat els militars sinó" els po 
l i d e s , els que han executat les penes de mort. La feblesa ac
tual del règim ens confirma la idea que la nostra l lu i ta arma
da ha de continuar. La política que hem portat a terme f ins a-
ra ha acabat, -aquí en tenim el primer resultat- amb Vaniaul-
laci6 de la "solució de continuftat pacífica" encara anomenada 
"solució" del 12 de febrer" imaginada per l'oligarquia i també* 
per una part del franquisme, l 'objectiu de la nostra l l u i t a ar 
nada és ara, accelerar la cr isi del règim atacant-ne directa -
ment l'aparell d'Estat, els seus representants, sobretot al • 
país Basc. 

PH. Teniu encara forca després de la repressió' que heu sofert? 

ETA. Evl denment que hem estat ¡solt tocats per aquesta onada de re -
pressió*, pero te situació canvia a Eus'adJ. Mantenint la seva • 
política electoralista, el Partit Nacionalista Basc perd molta 
de la seva audiència 1 , per orinera vegada, abans i després de 
les execucics dels nostres camarades, el poble basc ha demà -
nat les armes nrr defens-r-se. Tampoc no és qüestió d'arrosse-
qar-lo a una nassacre, perè la població sap avui, que ha d'és
ser el ls mateix, <$» es ifeíensi. 

No hem rebut ca-i cop mortal i encara podem reeestructtrar-nos. 
Continuarem les accions mi l i tars, tot i que no aconsegueixin • 
el nivell que havíem pensat. Ben segir oue si un procés està a 
nunciat per l'endemà o per TendüíS passat i nosaltres tenim • 
preparada una ;cció, la retardarem; no volem que aquestes acci_ 
ons siguin interpretades pel ooble con a provocacions, Aixè és 
la nostra nrincipal inquietud en el moment actual, ja que no • 
serça una acció, o una absència d'acció per part nostra, el * 
que farà canviar la política reoressiva del règim. 
Per altra banda no volen executar un policia anènlm i és per + 
aixè, aue hem de preparar les nostres accions a partir d'infor 
macions precises, la aual cosa pressuposa un termini. Per a - * 
questa raó no vau n^ssar a l 'acció inmediatament després de •. 
l'execució dels nostres camarades. Desde el moment que una ac
ció pugirt ésser presa sense aparèixer com una provocació, la • 
durem a terme, J3 aue el poble basc espera una resposta per *• 
part nostra... 

Paraules recollides per Anne V a l i e r . " 

N.D.L.R.: aquest interviu va ésser real i tzat just abans d'anun 
ciar Vatentat que va costar la vida a tres guàrdies 
c iv i l s al País Basc. 

TICIES D'EUSKADI ...NOTICIES D'EUSKADI..,NOTICIES D'EUSKADI... NOTICIES D'EUSKADI...MDTICIES D'EUSKAD 

PLATAFORMES UNITÀRIES BASQUES. 

Pels partits integrants de la "Junta Democràtica de España" en el País Basc, han estat constitufdes l'"Assemblea de Biscafa" i T"As-
semblea de Guipúscoa". Es presenta el cas paradoxal que el "Moviment Comunista de España" (MCE) i 1 la "Organización Revolucionaria de* 
Trabajadores (CRT)", que formen part de la "Plataforma de Convergencia Democrática", participen ambdues a ambdues Assemblees. EUSKO & • 
ZIALISTAK està representat a les mateixes en condició d'observador. 

Representants de les dues Assemblees han entrat en contacte _amb la "Junta de Resistencia Basca" (formada per les organitzacions que • 
donen suport al govern basc) per a negociar un possible acord. (C.l.) 

NOTICIES O.P.E. . . . NOTICIES O.P.E. . . . NOTICIES O.P.E. (OFICI» DE PRENSA DE EUZKAD1. París). 

Roma. (OPE).- La agencia France Presse comunica, refiriéndose a declaraciones del vicepresidente de la Comisión Pontificia Justicia* 
y Paz, monseñor Ramon Torrella Cascante, que dos militantes de ETA le hicieron entrega el dia 2 de un informe con documentos y fotogra
fías de los procesos politicos pendientes en España. Los dos militantes vascos, uno de ellos de nombre José, y el otro la esposa de Jo* 
se Ignacio Mugica Arregui, presunto culpable de participación en el atentado contra Carrero B'anco, se habian dolido anteriormente - si 
gue diciendo el despacho de AFP- de que el Papa no iba a recibir los, a pesar de que habian pedido audiencia no como revolucionarios s i 
no como familiares de detenidos pol i t icos. S i , declararon haber sido recibidos por el Superior General de los Jesuitas, padre Arrupe , • 
Vasco también. 

Irun. (OPE).- De la prensa l ibre copiamos la versión dada en medios vascos sobre la muerte de Inaki Etxabe: 

" El asesinato ha sido cometido por "policías vestidos de paisanos",-que se han valido para la operación del armamento mis moderno . 
Antes de ejecutar a Etxabe no se sirvieron de gas soporífero para adormecer a los clientes del restaurante?." 

• 
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INTRODUCCIÓ 

En el número nassat de setembre fèiem l'aportació de dos documents atribuïts a mi ¡itars descontents. £1 S.I.C., "AVUI" presenta* 

aquest mes tota una serie d'infornació sobre la UMO. f"Unión F'ilitar Democràtica") entre el ls la Üeclarxió política de l'esmenta

da organitrariS (versió of icial fntegra); la traducció d'un article de "Le "onde" sobre la UDK. així com diverses informacions acon 

seouides d'altres fonts. _ 
DECLARACIÓ 

UNION MILITAR DEMOCRÀTICA 
"Recientemente se est? ïanramfe , desde medios ?fines ?. las esferas oficiales y z instancia de éstas, una campaña de graves ca -

lumnias contra la U.Fi.D. (Unión f ' i l i tar ÜBMcràHlca) desvirtuando claramente sus fines e ideales. 
Ante este lamentai.le comport-miento de la autoridad , la li. n. D. se ve obligada ~ iivulgar el contenido de su ideario, para que -

sus eos-añeros de las Fuerzas >m?das y el nueblo esnañol -a cuyo servicio está- conozcan sus verdaderos objetivos nacionales y mi
litares y nuedan iuzgsrlo libremente. 

IDOHiO 

1 . - El completo divorcio existente entre ls Esoafia real y el sistema total i tar io que la gobierna, «reocuoado únicamente de su per -
raanencia, hacen juaar a las Fuerzas Armadas el n:.pel de guardián de los intereses del actual Régimen y no del pueblo español. La -
U. V. D. f Unión Hi l i ta r Oemocr'íica) consciente de esta situación aspira a que las Fuerzas Armadas se pongan exclusivamente al servi
cio del nueblo recobrando su nrestigio y dignidad. 

' ' . - La U.\Q. está constituida por los cuadros profesionales de las Fuerzas Armadas que fistén dispuestos a lograr sus objetivos na
cionales y militares aboyándose precisamente en la fuerza del compañerismo, y en la nue no tienen cabida los que estén al servicio* 
de nartirics oolíticos (lo mismo del Gobierno que de la oposición) y los nue pertenezcan a servicios de internación polít ica. 

3.- El pertenecer a la U.M.D. inplica un? exigencia profesional y otra nacional, A nivel profesional los nnembros de la U.M.D. se • 
esforzarán en ser militares ejenol'res, huyendo de los destinos cómodos prefiriéndolos en Unidades, y dentro de éstas, el mando de+ 
tropas. '• nivel nacional asumirán la obligación de adquirir una profunda formación eolít ica, conscientes de los riesgos aue actual
mente esto imolica. 

4 . - Los miembros de la U.fí.GL repudian todo orotagonismo y se comnrometen formal y categóricamente a no aceotar ningún tipo de r e 
compensas ni prebendas ñor su actuación patriótica. 

Objetivos nacionales 

1 . - Restablecimiento nleno de los íterechos del Hombre y de las libert'des ílemocr'ticas, y en consecuencia, promulgación de una .Am
nistía total --ra todos anueilos ciudadanos (civiles y militares) que han sido sancionados por defender éstos derechos. 

2.- líeforoas ce tioo socioeconómico conducentes a igualar la distribución ce la rioueza, reconociendo a los trabajadores la pleni -
tud de sus derechos y oor tanto, el derecho de huelga, y de dir ig i r y organizar libremente sus propios sindicatos. 

3.- Reconocimiento en todos los organismos terr i tor iales e institucionales del derecho de elegir democráticamente a sus autoridades 
y darles forma de gobierno y de organización ~ue se juzgue más adecuada, sin menoscabo de la integridad del Estado Español. 

4 , - Combatir con la máxima energía la corrupción imperante, propiciada por el Régimen, hasta conseguir su desenraascaramiento y desa 
rraigo to ta l . 

5 . - L- convocatoria de una Asamblea Constituyente elegida :temocráticamente ~ue elabore un? Constitución para España que permita i n 
tegrarnos er, Furoo? Occidental. 

Objetivos mi l itares 

1 . - Reorganización de "!ns Fuerzas Armadas creando un Ministerio de Defensa, como único órgano responsable de su dirección, y abor
dando los oroblews de la burocracia, i/nidades no operativas ji exceso de cuadros erofesionales especialmente en el cuerno de Oficia 
les Generales, del 'ue forman parte algunas ¡Mrsones ineptas y ligadas a los sectores más reaccionarios del oaís. 

2.- Dar al cuerno de suboficiales la preparación, dignidad y responsabilidad aue le corresponde. 

3,- Revisión de la Ley general del Servicio F i l i ta r , con objeto de hacer desaparecer actuales privilegios e intensificar la instruc 

ción del soldado durante su Dermanencia en f i l as , tendiendo a reducir la misma, habida cuenta del sacrificio nue -ara la Ilación y -

su juventud representa, 

4 . - "eforma del sistema de Justicia i ' i l i ta r , reduciendo esta jurisdicción a los oelitos esoeciticamente militares y supriniendo el* 

orariento oo- r'zón dei lugar o la nersona, así como sistemas trasnochados, como los Tribunales de Honor, los Consejos de Disci -
o'ina ac-Hérñcos, 1-s Comisiones inspiradores v otros, oor la insBgtrfdsd'iurídica nue crean y la indefensión en nue dejan al mili -
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5.- Elaboración de un Estatuto del Militar en el oue se especifiquen sus deberes 

oue nuede asar ante toda medida injusta o arbitraria." 

SUS derechos, '-sí co.io ei sistema le recursos + 

Agosto, í¿75 

PARLA A "Le Monde" UN CAPITÀ DE LA U.D.M. 

tKTIWIECtO. 

nfin. 95f¡5, cié c'̂ ts '3.X.75, Tentrevista al capit* José Ignacio L'enuip "AVUT pel seu interès evident reprodueix de "Le Monde" 
"jomínguez, exilat recentment, membre actiu de "'IL·LO;' FienroAiim: 

l 'exèrci t esnjnyol h.~ fie fer el màxim possible per ta l d'evitar un nou bany de seng'l segons un neabre de la U.'¡.CL 

1k con el r lqia franquista caí qui, tomaren a entrar a les nos
tres c'-sernesT, va declarar e* caoitS .!osé Ignacio ¡Jomímuez nen Xi . . 
bre de la Unió « i l i tar Oemocrrtic- espanyola Hj,'.. Al) en un inter 
viu concertat ari) el corresponsal a Paris del sctrcan'-ri nortu- * 
aués "Exnresso". 

El canít? esnanyol "ue va refugi T-se . Frença després de sa
ber gue '.nava a ser detinout a Esoanya, va reconèixer nue l'exne 
riència portuguesa va tenir una certa influència dir.-, ¡ 'exVcit* 
BSpanvol nerè, seoons e l l , no as 'cract? pas "ue 1? Anió Ail i tar-
"¡erocrítica juqui un paper idèntic ^ue el del M.F.A. portuguès.* 
:E1 sentinent general dels militars esoanyols és "ue no s'han de 
deixar arrossegar en un terreny purament pol í t ic . Es oer això — 
fue tornarem a les nostres casernes ouan la nostra missió sigui* 
acomnlerta, és a dir, mían s'instauri a Espanya un règim desio— 
crít ic1 ' , orecisa el capità Dcmínauez. 

El canità antifranquista no oblida per tant, l'aspecte p o l í 
t i c de l'acció da la ü.f'.O,, les dues tasques inmediates de la + 
qual són, segons e l l , el "coordinar l'acció dels partits d'oposi 
ció i foriar políticament els oficials i sergents i les escoles* 
n i l i tars i a les casernes". Afegeix que la nreocu'-ació fonamen
ta l de la U.".D. Is fer el màxim possible per ta l d'evitar un ++ 
nou bany de sang a Espanva. 

Interrogat respecte ? l 'act i tud de la U. I-i.D. en vistes al sis 
rema sonàrquic i del rrínceo i»an "arlos, el canità Domínguez •* 
resoon:"Nosaltres no estem ni contra la '¡onarquia ni per la Repü 
blica. Consirierep que és un problema que ens sobrepassa i "ue +* 
s'haurà de resoldre oer la via democràtica. Pel que fa al p r í n 
cep Juan Carlos, creiem que, en les condicions actuals, forma + 
part integrant del règim frsnauista. Altrament d i t , no és qües— 
t ió oer lart nostra de fe r - l i costat mentre no sigui elegit demo 
críticament". 

Encara que una de les oreocupacions de Is iJnió Hil i tar Demo -
crí t ica és la de" preservar la integritat de l'Estat Espanvol' el 
caoità Domínguez exnlica la seva posició resoecte als noviments* 
autonomistes, i especialment a TETA basca: "Creien diu, que *+ 
aquest problema ha d'ésser també resolt democràticament". I afe
geix; "A nartir del moment oue la democràcia haurà estat restau
rada a Esoanya, els noviments autonomistes nodràn demanar la se
va independència o la seva autonomia oer les vies democràtiques, 
és a dir, ner via de referèndum i fora de tota acció violenta, * 
U'altra banda creiem que TETA deixarà les armes ouan 'ispanya *» 
tingui un règí i democràtic". 

iegcns el canità Domínguez la li. -i.,). compta =>mb entre tres +• 
cents cinquanta i guatre cents membres, als uals, cal afegir-hi 
sïs-ce^ts oficials i sub-lterns disnosats a recolzar-la en cas* 
de necessitat, i uns nuants milers de simpatitzants, fe i p •) 

Tropas espanyoles al Sahara, Frontera de Marroc. 

''El comandante 'lusquots otra vez arrestado1' 

"Anteriormente el comandante Julio Susquets habia sido nueva
mente arrestado a su llegnda a Calamanca donde fue destinado con 
carácter forzoso y "ñor necesidades riel servicio", desnués fie ha 
ber cumplido el arresto de seis meses ;ue le fue impuesto tras + 
el expediente judicial incoado junto con el capitán Jàlvez, am
bos del arma de ingenieros, 

la nuev? sanción es nn "arresto rutinario" de catorce riias que + 
le habria sido impuesto por el Caoitán general de la IV legión * 
Hil i tar íCatalunya). £1 motivo aducido fue su nc presentación a* 
su autoridad una vez cumolido el arresto. Al parecer la presenta 
ción es preceptiva cuando el arresto es imnuesto ñor un superior 
nero no en caso de nue provenga de un excediente judicial. 

Por otra parte se nudo saber con anterioridad a su arresto, * 
que el ceiii'-noant" tóoez Anor habia sido trasladado can carácter* 
forzoso a las "-narias, a pesar de haberse anunciado en el mismo 
Diario (¡ficial su destino en el '"íir-'ue y Maestranza de A r t i l l e 
r ia de Barcelona. Al parecer las causas de este traslado estan + 
relacionadas con las detenciones de aririd. 

. 1 narecsr, ¡or el nisiao motivo, causó baia en las fuerzas de 
írden ''úblico ¡"olicia Armada) el Janitan Delgado que quedó en • 
situación de disponible. El Capitán IJeloado es autor del A'egla— 
mento oara el uso de los aruoos de -A.baueria de las AíjP, 

(A.P.I.) 

Le ; onde" X ! & . • 95'5 

* 
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CONFERENCIA DE PREMSA CLANDESTINA A MADRID AMB DOS MIL ITANTS DE LA U.D.M. 

Servei Especial "The New York limes ¡ i 

L'equip "AVUI" S.I.C., reconeixert V lwor f tn r ia que t i " * - ! en el -;irtur deis nobles de l l E s ta t espanyol, la posició" que adopti l*exer 

c i t , completa ?.qusst t'•FORME ESPECIAL amb aquista Conferencia de preirsa clandestins fet?, a dos of ic ia ls de la U.D.r'. 

Reproduïm: 
"La organización militar clandestina española cree que la guerra* 
c i v i l puede ser inevitable después de la muerte de Franco si "se p£ 
ne en evidencia que la ¿mica alternativa sen cuarenta años ras de * 
fascismo". 

Este punto de vista -'ue expresado en una reunión concertada per * 
"The New York Times" con dos representantes de la clandestina "Uni
ón Mil i tar Democrática", La reunió'n constituyó' el primer contacto • 
que jamás haya tenido ]a UTJM en España cor el representants de al -
gon medio de comunicación extranjero, Jnas medidas extramas de segu_ 
ridad fueron observadas por los participantes en la c i ta . 

Los dos representantes; de la UTJM, cuya identidad no fue revslada, 
eren dos capitanes del servicio activo cor mando de trope. 

"Todos somos moderados en nuestro objetivo, "'uestro grupo no cree 
que el Ejercito tenga que iniciar el cambie, político en España ni + 
influenciar do n'ngun modo en la futura vida política democrática * 
del paí:c De otra parte, creemos en el cambio pacífico y nc busca -
mos enfrertamientos con nadie", 

"Pero, si después efe la muerte de Franco, algor otre fascista se* 
hace carje del poder -ïlçuien cono Ángel Campano, 3 quién Franco de 
signó como Director General de la üjardia Civi l hace pocas semanas-
entonces será* dist into", d i jo, 

"En este, caso, una confrontadón armada ertre distintas faccions 
del Ejército aparece como probable, si ::.:sda claro que la única al— 
ternativa ser cuarenta años más de fascismo", señalé". 

Este of ic ia l reconoció que la mayor pa-te de les generales españo 
leo se opondrán probable-ente i l cambio l ibsral izaoV, dciendo que 
"daber '-odas sus cerreras, en algunos casos ¡n*s carreras terr ih le-
wñt t corruptas, al sistema, actjs.1". 

Puro los ef'cíales sSs jóvenes estan extendiendo rípidátente la * 
doctrina del carfcio en sus cortados con sas compañeros, añadí ó. 

Los dec of ici ales prssertes en la re';n"'n hallaron con ora¡i des -
prsclfl de Frarco y fTirra-xin qiie "nuestro ;iieblo ~.e. bañará en ebaa» 
p?.p" cuardo se conozca la noticia JE !S irti--"te del jefe ¿el esfadn, 

Ei ge-era'", les dos oficiales corfirsaron las declamaciones he «•* 
chas en ena conferencia du prVTsa, en "Vf t : , hace iins semanas, por* 
el capitán Jcz' DoainrjuK, da la-j fuere;* a$eas. Se trata de un + 
mienbro de la UDH que eludió el arresto al encontrarse en el extran 
jero en el momento en que sus compañeros fueron detenidos. En la ac 
tualidad son doce los oficiales y jefes detenidos y se sabe que o -
tros varios han preparado un equipaje mínimo para la prevista v i s i 
ta nocturna de la policia mi l i tar . 

La entrevista permití 5 saber que aparte de los novecientos miem
bros o adheridos a la LO" se cuenta con la simpatia, como mínimo, • 
de otros millares de oficiales. "Nosotros conocemos personal mente + 
un cierto numero de coroneles que estarían con nosotros", dijo uno+ 
de los capitanes. 

Los entrevistados dijeron que la sucesión constitucional del Prin 
cipe Juan Carlos como jefe del estado tendría éxito únicamente $> * 
este demostraba muy pronto una voluntad de democratización del país 
reclamando la ayuda de figuras políticas civi les calificadas. 

El grupo mi 1 itar disidente pide la convocatoria de una asamblea • 
constituyente que proceda a la redacción de la nueva constitución • 
nacional, que garantizaría un referendum para la determinación de + 
la forma futura de gobierno y las subsiguientes elecciones l ibres. 

El manifiesto de la UHD ha pedid» igualmente la puesta inmediata* 
en libertad de todos los presos políticos, una "redistribución de + 
la riaueza", el reconocimiento del derecho de los trabajadores a • • 
sindicarse libremente y a recurrir a la huelga y otros cambios so -

cíales. 
"Estamos en contacto con todos los partidos políticos de Espa, 

ña, incluso con el Partido Comunista", di jo uno de los oficia -+ 
les. 

"Pero puedo decirles que no somos comunistas. Nosotros ni abo
gamos ni imaginamos posible una situación del t ipo de la que se* 
ha desarrollado en Portugal. Nosotros insistimos tanbión en que, 
en el futuro, el ejercito esté* totalmente controlado por un go -
bierno c i v i l , democráticamente elegido". 

"Todas las tendencias políticas imaginables, desde las conser
vadoras a la extrema izquierda, están representadas entre noso -
t ros, pero estamos de acuerdo en los objetivos básicos", añadió. 

Los dos oficiales de carrera hablaron largamente de los antece 
dentes de su grupo. 

"Originalmente, durante la guerra c i v i l , los oficiales del e -
jército que se unieron a Franco fueron en su mayoría los repre -
sentantes de la clase aristocrática", di jo uno de ellos que aña
dió: 

"Entonces vino la oleada de oficiales que obtuvieron sus des
pachos en virtud de haber sido hijos de los héroes de la guerra* 
o huérfanos de guerra y otras cosas as í . . . " 

"Todos esos oficiales, viejos o de edad madura, han acabado • 
si endo conoci dos en el ejército como "la generaci ón de la leal -

tad". La mayoría de ellos son totalmente leales a Franco. 

"El ejercito estaba en manos de ástos y se iba al desastre", + 
explicó uno de los of iciales. 

"Per, mientras tanto, unos hombres más jóvenes, precedentes * • 
principalmente de la nueva burgesia industrial como nosotros, • 
empazaban a sal ir de las academias militares, a un ritmo de cua
trocientos al año. La mayor parte de nosotros estamos en la fran 
ja comprendida entre los 35 y los 45 años. En lugar de perder to 
do nuestro tiempo l ibre nos hemos dedicado a estudiar, a estudiar 
de todo, no sólo tenas mil i tares. 

"El efecto ha sido nuestra apertura a nuevas ideas y esas i - * 
deas son, en esencia, antifascistas", di j o . 

El primero de los oficiales disidentes que se encontró con pro 
blemas por sus relaciones con el grupo fue detenido en septiem -
bre del año pasado, explicaron. 

Desde entonces, otros oficiales han sido arrestados y otros mu 
chos han sido sometidos a castigos "no-judiciales" que pueden *+ 
llegar hasta graves reducciones en la paga. Per, con todo,, la *4> 
UMD no cree que se vaya a producir ahora una purga general. 

"Las detenciones registradas hasta el momento han provocado ya 
una oleada de protestas tan i mportantes en la mayoría de las u -" 
ni dades de las fuerzas armadas que es probable que los generales 
sean muy prudentes y no se compliquen con nueves arrestos" d i jo* 
uno de los portavoces. 

Este of icial expresó* una enérgica cr í t ica de los stados Uní -
dos por sus relaciones amistosas con el ré*gimen de Franco desde* 
1953. 

"Las críticas de Franco desde el exterior han ayudado, no perjjj 
cucado, la causa de la democracia l iberal en España", d i jo . 
"Nosotros vemos que Ios-Estados Unidos tienen un gran interés • 

en España por causa de las bases que aquí mantienen. En resumen," 
los Estados Unidos, junto .con Argentina, son los únicos amigos • 
de España en el exterior". 

"Pero -añadíó"- había miles de maneras mediante las cuales Was-

(segueix a la p.6) 
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llibres 

S.I.C. 
Barcelona, 27 d'octubre 1975 Nikero monogràfic Preu: 25 ptes. 

ABSRRIA DIA Hl l ! 
(pàtria o mort!) 

a Catalunya, assassinat 
del «MM» 

* 

L'equip S.I.C. "AVUI*, presenta un 
l l i b r e t , de Edicions "AVUI". 

Recordem qu» aquest es el 6è" l l i -
brsí de la col.leccio*. Altres foran: 

1.-

4.-

5.-

"PER ON ENSENYAMENT POPULAR CA-
TALR", Julia! 1973. 
"PEL CAMÍ DE LA SEGONA SESSIfl + 
QE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA», • 
(document o f i c ia l ) , octubre 1973. 
"REPORT DE TREBALL SOBRE LA CAM 
PANY*. PER A L·IB OFICIAL DE LAT 
LLENGl'A CATALANA" (document of i 
ei al del'AdeC), a t r i l 1974. "" 

• "HOMES DE CATALUNÍA. 1§ PART\+ 
ju l i o l 197S? 

• "ENQUESTA: L'ASSEMBLEA DE CATA-
UTO AHIR, AVUI ! DEMÍ", febrer,, 
1975. 

El mateix, sota el t f t o l "Aberria a 
la f i l ! " (Patria o mort) é*s un minu
ciós informe sobre la mort del patri£ 
ta revolucionari tase "Txiki* a Cata
lunya, d context en que es va produí 
f r i els esdeveniments que provocar.'' 
El sumari del l l i b re t é's el següent; 

L'ASSASSIMAT 
Els fets 
El seu manifest 
Testament 

L'ENTERRAHENT 
Funerals a Zarautz 
Els fjne-als a Bax;elona 
Atac contra una botiga de Magda 3-
ranich 

LA RESPOSTA: 1 . Catalunya 

Accions al carer 
Accions a les flifriques 
Declaracions: Homilia crohibida^ 
Parl i la CDFPC. 

LA RESPOSTA: 2 . Euzkadi 

T&rcera vaja generrl 
Manifestacions al Carrer 
L'enterrament d*Àngel ífeegi 

LA RESPOSTA: 3. Al món 
Capçaleres i extractes de la proa -
sa francesa 

MES OOCUMENTACIfl 

i a v u i 

S E R V E I D ' I N F O R M A C I Ó C A T A L À (S.I.C.) 
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