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PRESENTACIÓ 
Presentes un nou número de T'AVUI". I aquesta vegada el seu contingut és d'abast nacional català, tot i les mancances d'infor 

«ació pel que fa a les Ules, Andorra i Catalunya-Nord. Tot i aixb, a"uest número és important, car es tracta del primer intent * 
d'unificar en un mateix cos tots els treballs de la Redacció de T'AVUI" del Principat i de la Redacció de T'AVUI" del Pafs Va-* 

lencià. I aquest fet ha estat degut, sobretot i principalment a petició dels companys valencians, * 
la qual cosa parla per si mateixa de la v i ta l i ta t nacional catalana. 

Quant al contingut del número que teniu a les vostres nans, reflecteix com sempre l 'ac t iv i ta t * 
de l'oposició democràtica catalana al l larg d'un «es. L'esdeveniment popular més conegut ha estat* 
el NC dels 18 botiflers de l'Ajuntament barceloní a la llengua i cultura catalanes. Però també ha 
estat el «es en el qual s'ha cosuemorat -amb pocs actes, dissortadament- l'assassinat d'En Salva-* 
dor Duig i Antich, del MIL. Seguint al Principat, s'han produït en aquest mes i anteriors una sè-* 
r ie de fets per part de la policia i Suar dia Civil que ens recordem els anys 40. D'altra banda, el 
nostre valerós Mn Xirinacs -encara a la presó madrilenya de Carabanchel- ha rebut la notícia de la 
creació d'una Comissió °ro-Premi Nòbel de la Pau 1fi75; a més, ha estat editat un l l ibre sobre la * 
seva actuació, i un c=rtell de "Justícia i pau" amb la seva imatge ha estat prohibit. Pel que fa a 
la nostra premsa democràtica, ens fem ressò de l'aparició de 3 noves publicacions, tot confiant po 
der parlar en el proper número d'una quarta "Correspondencia Socialista", de la Convergència Sòcia 
l is ta de Catalunya, Be1 que fa als nostres organismes unitaris, parlem de la greu crisi haguda al 

si de la Coordinadora per raó d'un veto del PSUC; això ha InfluTt, no cal dir-ho, en la «arxa de l'Assemblea. Finalment, reprodu
ïm a«plis extractes d'una sèrie de documents polít ics apareguts darrerament, tot i que som conscients de la impossibilitat de re-
coll ip-los tots. En-aquest sentit, en el número d'abril tractarem àmpliament el te«a dbls "estudiants socialistes revolucionaris* 
dels Països Catalans™, en avançat estat de lestació. 

Quant al Pafs Valencià, ultra l'aparició del primer número del portantveu del Partit Socialista, així com la primera declara-* 
ció pública d'Unió Democràtica, la Redacció de 1"'AVUI" a València ha continuat aportant-nos textos sobre les discussions actuals 
referent a l'Assemblea del PV, així com al tema de l'Estatu4 -"' itonomia valencià. 

Per acabar, vo^m saludar fraternalment a tot el poble basc iue el proper -o passat- dia 30 de març celebrarà novament l'Aber-
r? Eguna o Dia de la Pàtria Basca a Gernika/Guernica, ciutat abertzale per excellència i vi la màrtir pel criminal bombardejament* 

V* ! s nazis al servei de Franco quan la querrá c i v i l . 
Nota: 'RPVl significa articles de la Redacció al País Valencià. / 

últimes noticies... últimes noticies últimes 
NUCLIS D'ESTAT CATALà, NOU GRUP NACIONALISTA 

A començaments de març 'ou repartida per diversos llocs una oc 
taveta signada per "Nuclis d'Estat Catall", titulada "el poble de 
Catalunya l lu i ta per les seves l l ibertats", en la qual s'hi diu: 

"Amb l'ocupació de 3arcelona per l'exèrcit espanyol del Gene-* 
ral Franco el 25 de gener del 3§, el nostre poble va ser sotmès a 
una ferotge repressió; els nostres drets arrabassats, les nostres 
institucions polítiques destruïdes f ia Generalitat, el Parlament* 
Català...1, els sindicats obrers i partits polítics prohibits, ** 
l lurs militants assassinats ' rresident Companys, Carrasco i Formi_ 
guera,..), detinguts fpeiró, "atr ín. . . ) o hagueren de marxar a ** 
Tex t i l fugint d'un? mort inút i l (Comorera, Rovira i V i r g i l i , Dau 
Casals,- Pomneu Fabra, Bosch Gimpera . . ) ; la llengua i cultura ca
talanes prohibides i bandejades. I avui, encara al cap de quasi * 
40 anys patim l'opressió". Després sequeix dient nue d'ençà d'a-* 
leshores el poble català ha l lu i ta t sense descans, i acaba fent * 
una crida a la unió de tots els catalans "per aconseguir l 'a l l ibe 
rament del nostre poble (...) VISCA CATALUNYA LL'UREM". 

radellas pel nue fa a un possible futur Govern Provisional de Ca
talunya. En l'opsucle s'hi diu: "Estem segurs que el President, a-
tent a aquesta nova conjuntura, usarà de les seves atribucions *** 
nuan la decisió sigui necessària 1 contribueixi positivament a Te 
volució política general". Davant d'aquestes afirmacions, esperem* 
^ue tant la Coordinadora com l'Assemblea es defineixin al respecte. 

CRISI A LA COORDINADORA °FR UN VETO DEL PSUC 

Tot i els darrers contactes (amb la USO el febrer i amb el PSOE 
el gener), la Coordinadora es troba actualment inmersa en una greu 

c r i s i . Seqons notícies dignes de f ia r , semblava que hi havia prepa 
rada una nova reunió de T"Alianza Democrática" (c i f . detencions * 
al carrer del Segre de Madrid fa uns mesos). La Coordinadora hi ha 
via estat convidada, però el PSUC posà el seu veto per anar-hi, ja 
nue no hi havia estat invitada la "Junta Democrática de España" de 
Santiago Carri l lo (Sec. Gen. del PCE). Al respecte hem de recordar 
que la Coordinadora és la principal Impulsora de TAdeC, per la *• 
qual cosa és possible que aquesta crisi també repercuteixi al si * 
de l'Assemblea. 

DOCUMENT SOBRE EL PRESIDENT DE l i GENERALITAT A L'EXILI 

Ha estat repartit un opuscle de 10 pàgines sobre la personali
ta t , l'obra i l'actual pensament d'En Josep Terradellas, Presi-** 
dent de la Generalitat a l ' e x i l i . Tot i el confusionisme pel que* 
fa als mots "Espanya", "nacional"... i del patrioterisme envers * 
l 'exèrcit espanyol f * l f per a l'assoliment d'aquesta nov- f i n a l i 
tat -can i democràtic a Espanya- ~ue l'exèrcit espanyol ha de par 
t l c l pari amb honor i grandesa. Aquesta actitud de les forces arma 
des segellarà per sempre més la reconciliado i l'amistat del po
ble i de l 'exèrcit"), prenem coneixement de l 'actitud del Sr Ter-

NOT A OFICIAL DEL PSAN-provisional 

"Davant la nota apreguda a T'AVUI" del mes de gener al vol-** 
tant de rumors referents a la posició del part i t respecte a la Con 
vergència Socialista, ens veiem obligats a precisar que: 

1) El part i t ha donat i continuarà donant les seves posicions o-
f ic ia ls respecte al procés de Convergència Socialista sempre que + 
ho considerarà necessari i convenient, i a través oels seus porta
veus reconeguts; 

(PASSA A LA PAGINA 21 ) 
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L'oposició democrático 
cotolono 

Decbfoció de lo U.D. del PV 
La UD del PV ha trot «1 priaer docu-* 

eent póblic des di la stua constitució. 
Per la seua laportancia el reproduTa* 

integraaent. 

«•UNIÓ DEMOCRÁTICA DEL PAÍS VALENCIA •» 
(UD PV) (s un partit polític: 

a. Valencia. UD PV parteix d'una realj_ 
tat aolt concreta: la societat valencia
na. Tota la nostra actuad6 política va» 
dirigida a la transí oread 6 d* aquesta re 
alitat vers nivells seapres ees elevats* 
os llibertat I de justicia per a tot el* 
poble valencia. 

Aflrem la nostra pertenencia a me * 
coaunitat humana, cultural 1 hlsttrica * 
sé* amplia, integrada pel nostre país,** 
per les Illes Balears 1 pel Principat de 
Catalunya. Així aateix, vineles polítics 
ens han unit a*b la resta dels pobles * 
que foreen 1'Estat espanyol. 

En aquestos aabits, així co* a nivell 
Internacional, aanifeste» la nostra solí 
darltat activa per la plena realització* 
de la llibertat i la justicia entro tots 
els poble», a traves di l'Equip Deabcra-
ta-Cristia de 1'Estat espanyol, di la li
nio Europea Denocrata Cristiana i di la* 
Uní6 Mundial Demócrata Cristiana. 

b. Dwocratic. Enteni* la democracia * 
coa un valor personal i coaunitari. Pro
pugnen una organitzada política on cada 
persona puga realitzar-se i es sonta pie 
naaent responsabla, jum) aab els altres* 
Individus, di tota l'activitat en la que 
intervé". Plantaje* la pr1*acia irrenun -
dable del be" coa* i taabf la defensa de 
1'esfera privada da la persona. Per aixo, 
pose* pose tot intent de construccií 
d'una societat en la qual la persona s i 
ga subjectada als interessos -econoaics 

1 polítics- d'un grup doeinant. 
En la aateixa línia, creiea que els * 

traballadors deuran donar-se lliuraaent* 
les fïraules organitzat ives sindicals • 
que eroguen opertó per la defensa dels * 
sens interessos propis. 

c. Popular. La construcclé i transfor 
eació os la comunitat valenciana ne és • 
cap privilegi d'una classe o d'un grup * 
ai 1lat. Es la tasca que correspon * tat* 
un poble, alçat per donar-se un nou fu -
tur a la al da ds les soues necessitats 1 
cels seus desitjós. 

UD PV, coa a partit polític. Incorpora 
1 recull la trauició valenciana, se'n fa 
ressò d'aquest principi 1 el planteja c 
cea a postulat propi di tota la seua ac
tuad 6 1 di la propia organització. 

Rebutjee, en aquesta línia, pretesa»* 

rapresentativitats totalitàries, adopta
ts» al aarge de la voluntat dels propis* 
i nteressats. 

d. D'inspiració cristiana. La nostra • 
filosofia política parteix de la concep-
cl5 cristiana de la vida, en la suposa * 
de respecte absolut a la llibertat ds la 
persona huaana i de realització* plena i * 
oblidada d'aquesta llibertat en el sí di 
la coaunitat. 

Les fonts d'aquesta filosofia son avui, 
a nivell polític, el persolanlsae coaunl 
tari 1 les corrents de pensaaent i d'ac
tuació que treballen per 1'al 11beraaent* 
de tots els pobles eprlalts de la Terra. 

Hea declarat que la nostra filosofia * 
política parteix de la concepció' cristià 
na di la vi di . Pero aixo ne ens csnforaa 
ni coa a partit polític dels cristians * 
ni coa a partit noafs ds crsltlans. Ni * 
aelt aenys encara, cea a organització' po 
lítica sota el control o la tutela d'una 
jerarquia eclesiàstica. 

e. Coaunitari. Els principis antario 
ors són incoapatibles aab una estructura 
econoaica controlada per ainorles pel * 
seu exclusiu profit. 

Plantejo* la priaacia del treball en * 
les relacions inherents al preces de pro 
ducció econoaica, així coa la necessitat 
de que la coaunitat, a traves de la pro
pietat coaunitaria, controle aquells *• 
fets econoaics que puguen incidir en la* 
seua plena realització històrica, aentre 
es garanteix la possibilitat di desenrot 
llaaent de la iniciativa personal priva
da. 

En aquest sentit, rebutjee tot intent 
de control totalitari del sisteaa produc 
tiu per part d'una al noria buròcrata es
tatal, així coa taabí qualsevol tipus de 
cooporativltzadó que, aab un enfoc pa -
ternalista, noafs persegueix la desinte
gració dt la coaunitat 1 el domini d'una 
»1 noria. 

No existeixen fïraules definitives, ni 
que es presenten coa a pretesaaent "cien 
ti fiques" ni taapoc coa a superadores de 
conflictes histories, per l'organització' 
econoaica de la societat. El poble valen 
cía haurà di realitzar un ingent esforç, 
que nosaltres este* propiciant, per tria
ba* les feraules que aajoraent s'acaao -
den a les soues necessitats històriques, 
al voltant di les noves alternatives del 
soclallsas di basa; cooperat 1 visa*, pro
pietat sindical, autogestió, propietat * 
coaunitaria, etc.  

Assemblea del 
V Pafs Valenciò 

«Junto* 
La polínica "sotto vece* que presi

deix el eoaent polític al país fs 
pacte l'Vgan unitari d'alternativa al 
franquisae al Pafs Valencià. Aixo es * 
relativaawit nou per tal que des da fa 
aolts aesos seablava que hi havia ana* 
carta unanfai tat entre les ferees poli 
tiques deaocrltlgees que aquest organ* 
serla l'Asseablea del País Valencia. 
Darreraaent, pari, quan tot feia pea -
sar en un acceleraaent del procés cap* 
3 la priaera reunit plenària dt l'As -
seablea 1 la constitucif efectiva d'a
questa, s'ha parlat un gran enfrenda -
aent aab la constltucif de la "Junta « 
0Baocrat1calta Alcoi 1 els project*» de 
constltucif a Alacant 1 VaTlncI**!»-» 
tat. Tot 1 aix*. la desfeta di l'Assea 
blea seabla prea laprobabl* per la *• 
quantitat d'organitzacions que hi asta 
tan (aplicades, si bf pot passar que * 
la potenciadí di la 'Junta Daaocratl-
ca", coa a alternativa real al fra» - • 
quise» per part di certes organitzaci
ons, duga a la prete«s1ó d» fer de Us 
seablaa un slaple organ di conciencia
do , fs a dir, una nial a política. Ca
da día, dones, quede ais clara la di -
versi tat di possidons entre els grups 
espanyolistes 1 psendoval ene tañíste» * 
que prefereixen el «ucursalise» poli -
tic slabolitzat ea la "Junta DaaacrUl 
ca" 1 els que creuen que aquesta 1 * 

l'Asseablea del País Valencia són in -
coapatiblas 1 que noafs aquesta pot es 
oevlncr* 1'organ unitari dels antlfrañ 
quistes valencians que lluiten pel tr 
trencaaent deaocratlc 1 per la consti
tució d'un brgan de poder valencia!RW). 

per un 
estatut del 

pv 
Seabla que va tenlt cada cop efs re 

sso entro els aitjans afs senslbillt -
zats respecte ais pobleaos polític» *» 
del pafs, la necessitat d'establir a l 
gun acord de principi per ala concre

ció d'w Estatut d'Autonoala al País * 
Valencia. Pel que fa a accions concre
te» s'han distribuït adhesius aab l's» 
logan "Estatut d'Autonoala al Pafs V»Z 
lencia», per la Universitat, bústies* 

1 cetxes d» la ciutat di Valencia. Ai
xí aateix, sosbla que taatf s'han fat* 
algunas pintades aab si aateix eslegan. 

(RPV) 

• 
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- • "DECLARACIÓ D'UD DEL PV " (segueix) 

UO PV no t í ço» a f inal i tat,per tant, 
la!defensa dels interessos economies d'u 
na ei noria de la societat valenciana. UD 
PV té un programa os transformació econo 
•Ica, social i cul tural , i crida a tots* 
els valencians interessats en un futur de 
l l iber tat i de justicl» •»<*• ' seua COK 
ni tat a que •'acen seu aquest programa 1* 
t r l . ' . <ren en la seua plaseacií pràtica. 

f . Europeista i mediterrani. El poble 
valencià s'ha realitzat històricament en 
el contacte amb totes les altres cultu-e 
res i pobles nediterranis. El Mediterra
ni ha estat serapre l'enclau cultural bà-
sic de tot l'Occident. 

La nostra cultura, la nostra posició* 
geogràfica i la nostra tr-ject&rla histo 
rica ens siruen avui com eurooeus. Només 
les circunstancies polítiques provocades 
per l'aixecament ei l i t a r de 1936ji ens • 
han apartat, 1 no totalment, del procés* 
d> construcciS de la Comunitat Europea,* 
en el que devee estar presents per dret* 

oropi irrenunciable. 

Pero, al mateix temps, cultura, geogra 
f ia i histr ia ens han i «pel i t sempre a •. 
l'amistat amb els altres pobles mediter
ranis, especialment el poble àrab, del • 
qui hem rebut grans aportacions h is tòr i 
ques. Acceptem la tasca de donar nova vi 
tal i tat a aquestos lligams, ner la forma 

ci8 d'una autentica cultur i 1 comunitat* 
medi terrani es, 

g. Amb vocal 6 de govern. ffl V̂ no és* 
un parti* fe testimoniatge. La seua vo -
luntat oolftica fs la transformació de • 
la societat valenciana en una societat • 
• Is l l iure 1 més justa. Aquesta vocacié* 
només pot realitz~r-se accepten les res. 
ponsabilitats de govern. I aquesta res -
ponsabi l i tat deurà ésser comoartioa anà)* 
els altres partits que, com nosaltres, • 
parteixen de la real i tat valenciana, es* 
senten plenament democràtics i volen tan 
bé una transformació de la nostra socie
tat en la mateixa lfnla de l l ibertat i • 
justícia. 

SI tenim ni tindrem mai Is veritat uní 
ca, la sola solució per a tots els pro-* 
blemes de la societat valenciana. UO ?V+ 
és una organització dinàmica. Requereix* 
la crít ica i la innovació de tots els • 
seus militants, en f-vor d'un millor tre 
ball pel poble valencià, 1 accepta les • 
crítiques que l i vinguin amb la voluntat 
d'ajudar a la construcció d'una comuni -
tat valenciana d'acord'amt) els seus pro
pis desienis histories, l l i u re 1 respon
sablement expressats. 'RPV] 

En el País Valencià, desembre 1.974 

pel comí dela/zcmbleo 
DEL P.V. 

La necessitat d'organisrneí unitaris • 
que impulsen i coordinen 1a l lu i ta per • 
l'acabament de la dictadura ha estat 1* 
és una constant tàtlca reiteradament de
fensada pel PSAN. Així ho prova la nos-» 
tra particlnacló -1 la nostra actuaéió-* 
al si de l'Assemblea de Catalunya 1, de* 
la mateixa manera, treballem, ara, per • 
la constitució de l'Assemblea del naís*+ 
Valencià, Acabar amb la dictadura, pero, 
no ho és Lot, puix oue cal tindré un pro 
grama de recanvi per t í l que l'etapa de
mocràtica constituisca, veritablement, • 
un pas cap els objectius f inals i no una 
f ina l i ta t en ella mateixa. Per així no -
saltres propugnem una alternativa deBO-* 
cràtico-popular catalana (valenciana, al 
País Valencià) que responga als interes-
sos de les masses populars dels PaTsos • 
Catalans, tot i posant a l lur abast el • 
màxim de control del poder pol í t ic , Aço* 
significa que: 

I , - L'Asswblea del País Valencià ha • 
d'Isser l'instrument representatui 1 ope 
ratiu de les classes populars valencia»* 
nes en l lu r l l u i t a , junt ai) sectors i n 
teressats OB la petita burgesia 1 mitja
na, per l'acabament de la dictadura fran 

quista. >er tant, l'extensió i la profun 
ditat de l'arrelament pooular de VAssem 
blea ha d'ésser una qüestió pr ior i tar ia: 
cal iaci l i tar al màxim ]? incorooració • 
dels sectors antifranquistes de la socie 
tat valenciana que hi estiguin interès -
sats, tot i eliminant els tràmits buró -
cràt i es de control o monoooü encobert. 

i l . - A i x í mateix, l'Assemblea oel Pa
ís Valencià na de constituir l'embrió • 
d'un poder polít ic valencià (govern nro-
visional del País Valencià), que assequi 
re, pel seu grau d'arrelament a les mas
ses, un procés irreversible de democra -
tització i d'alliberament. Després de • • 
l'enderrocament de la dictadura, l'apa-* 
re l l central estatal continuarà, en gran 
mesura, controlat pel Capitalisme Monopo 
l ista (d'Estat) i , per així mateix, ens + 
cal , en la l ín ia dels nostres objectius* 
f inals d'alliberament de classe i nacio
nal, un poder al nostra abast, antimono
polista i autoclon (valencià). 

No és aquesta la primera vegada que el 
PSAN es pronuncia -1 es compromet- públi 
cament aab la constitució de l'Assemblea 
del País Valencià. Al nostre document a-
nomenat " la l lu i ta per i'alliberament na 

(passa a la p. 13) 

treballadors 
,'Al FNCIANS i i 

"Ara resulta que a l'hora de les va-* 
ques flaques de 'milagro español" res* 
de r e í ! . La cr is i económica és general 
dins el mon capitalista i , acf, a TEs 
tat espanyol, està molt més agreujada* 
per les característiques d'excepció • 
del ràgia franouisata, ei w •••-. es -
tat l'instrument del Capital Monopolis 
ta 1 Imperialista per fer una de les a 
cumulacions de capital més escándalo-* 
ses de la Historia, mitjançant una re-
oressió brutal de les classes populars 
de les diferents nacionalitats de l'Es 
tat espanyol. No cal insist i r massa en 
les manifestacions d'aquesta cr is i que 
tots patim cada dia: la pujada de pre
us, l'expulsió de treballadors, la In 
suficiència dels jornals, la manca de* 
t reba l l , la carència o mala organitza
ció dels serveis elementals (escola,sa 
ni tat , habitatge, previsió social, ur
banització, transports,.. .), la manca* 
de salari per als treballadors aturats, 
la quasi nul.la eixida 1 els preus ar-
rastrets dels productes del camp o ma
nufacturats, etc., tot així aqreujprt • 
per les condicions polítiques del fran 
quisae, paradís dels especuladors, l l a 
ores, empresaris-polieia, dels quals • 
són un "bon exemple* la mateixa famlli 
a del dictador. 

Aouesta crisi econòmica comporta una 
cr is i política del ràgim, els diferent» 
sectors del qual intenten buscar la ma 
nera per mantenir-se al poder, una ve
gada mort el dictador; d'altra banda,* 
la proximitat de la mort d'aquest fe • 
també un fet determinant de la crisi • 
pol í t ica. 

Perí hem de tindré molt en compte • 
que el ràgim, per corremput que estiga, 
no caurà per e l l mateix; cal que ens • 
organitzem 1 lluitem par l'enderroca -
ment de k dictadura 1 per la substi -
tució d'aouesta per un poder polí t ic • 
controlat per les classes populars. A-
çà és una qüestió fonamental: Hi ha 1m 
portants sectors de la burgesia monopo 
l is ta i Imperialista que volen organit 
zar la continuació de l lur domini amb* 
maniobres pseudo-democràtinues (Corrfe-
ríncla democràtica, Justes democràti -
ques), en les quals es concedeixen u-* 
nes formes democràtiques (certes 11 i-** 
bertats, eleccions,...), pera, en el • 
fons, el poder continua intacte a mans 
dels -wiopolis, sota la unitat (sagra
da Je l'Estat espanyol. En conseqüen 
eia, des de la nostra perspectiva va -
lenciana, les classes pooulars del Pa
fs Valencià hem d'organitzar-nos i mo-

(passa a la p. 19) 
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bel I aterro. pui9,IO no. congrés.» 

monife/tde bel lo terra 
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Desprís d'uns anys en nuï la nostra llengua i cultura eran ban- hom, en un camí de normalització democràtica. Un exemple n'fe la 
dejsdes de la Universitat tant per les "Autoridades Académicas" • Declaració dB l'Universitat Autònoma de Bellaterra, redactada • • 
com per la majoria dBls grups "gauxistes", la nostra cultura 1 ** per professors, catedràtics 1 representants dels estudiants, 
llengua tornan a feser usades massiva 1 políticament per quail tot Heus-la aquí reproduTda íntegrament: 

" El dia 19 de febrer a la Universitat 
iebrat una reuní5 a la Universitat de 9e 
11aterra,aub la participació d'uns set-* 
cents assistents entre estudiants i pro
fessors, sobre el tena "Universitat 1 • 
qüestió nacional", centrat sobretot en • 
l'ós oficial de la llengua catalana. Al* 
final, és feta una recapitulació dels • 
punts d'acord suscitats per les nonbro-* 
ses intervencions en el transcurs de Tac 
te, de profund sentit unitari, el gual,* 
en síntesi, ha reivindicat la recupera-* 
ei6, per part de la Universitat, de l'ós 
oficial de la llengua catalán com a dret 
popular. 

Partint del fet que la llengua fe una 
de les caracterfstiaues essencials que * 
defineixen una collectlvltat nacional 1* 
establert el principi que 1'ctác contra* 
l'fe normal de la llengua propia fe una* 
de les primeres accions repressives en • 
les doni nacions exògenes, aquests princi 
pis sín traslladats al nostre pafs en • 
concret. En prleer lloc, fe feta una anà 
Usi de la situació dB tendencia a la no 
normalitat que existia, en aquest te - * • 
rreny, durant el període republicà, esta 
blerta per l'Estatut de Catalunya del • • 
1932 1 prevista als avanprojectes d'Esta 
tut de les Balears (19 juny 1931) i del" 
País Valencia (11 juliol 1931) i al pro» 
jecte d'Estatut de Mallorca i Eivissa •» 
(23 juliol 1931). A continuació s6n ana* 
litzades les disposicions legals 1 les** 
actuacions governatives, de caràtec re-» 
oréssiu, aplicades pel franquisme a par. 
t i r del decret de degoraci6 de l'Estatut 
de Catalunya, del 5 d'abril de 1938 (o-» 
cupacifi de Lleida), les quals traslladen 
novament al terreny de la doeinaci6 polí 
tica la Ideologia elaborada el llarg de* 
segles per l'ologarquia agrària catella
na. 

La repressió desencadenada contra l ' fe* 
de la llengua catalana, així com contra* 
l'fe del bate 1 del gallec, fe un fet es 

sencialment polític i la reivindicació • 
de l'ús oficial d'aquestes llengües fe • 
la reivindicació política unitària d'un* 
dret nacional conculcat, en la via de ** 
l'exercici del ple d-et a Vaitodeterml-
nació. La reivindicació de l'fis oficial* 
de la llengua catalana abraça tots els • 
nivells 1 no pot lieitar-se al camp l ite 
rar l : en el camp científic ni hi ha cap* 
obstacle tècnic que s'oposi a aquest ús, 
sinó que es tracta d'obrir novament u - • 
nes portes que ja eren obertes abans que 
comencés la repressió franquista. 

En el terreny de l'ensenyament en gene 
ral , la reivindicació de l'ús de la lien 
gua catalana com a vehicle va lligada al 
retorn de la veu al poble català , es a* 
dir, té un sentit plenament democràtic 1 
no elitista: ós, doncs, inseparable del* 
caràtec obligatori i qratuft ( l , a par -
t ir d'uns certs nivells, becat) de l'en
senyament. Analitzades en concret les de 
ficiencies de l'actual ordenació decent, 
situada plenament dins la l i ni a de conti 
nuftat de la repressió, no es veu altra* 
sortida a la repressió-lingtlfstlca i na 
cional- que l'establiment de les lliber
tats democràtiques, que Inclouen Vexer-
clcl del ple dret a l'autodeterminació. 
Els assistents consideren, tanmateix,que 
un ensenyament plenament català 1 total
ment democràtic no serà possible fins a* 
l'establiment d'una societat sense clas
ses, on cap grup social no es pugui apro 
piar de l'hegemonia de la cultura. 

O'una manera concreta 1 en el marc u-
niversitàri que els & prop!, els assis
tents, mentre la lluita per la futura u-
nlversi tat catalana democràtica es troba 
en curs, reivindiquen les 1 mediates me
sures parcials següents: 

1 . La normalització <fe l'ús oficial • 
del catalS a les universitats catalanes. 

2. L'establiment a totes les facul - • 
tats universitàries d'uns cursos Inten-* 
slus voluntaris d'ensenyament de català* 

adreçats als estudiants de llengua no català 
na per a facilitar-los la comprensió del ca
talà parlat, 1 d'uns altres que donin els ce 
nelxements necessaris de llengua escrita als 
estudiants de llengua catalana que no hagin* 
rebut en els estudis anteriors. 

3. L'establiment de cursos de llengua 1 * 
literarura basques 1 gallegos a totes les u» 
ni versitats catalanes. 

K L'autonomia de gestió de les universi
tats, que lepideixi la repressió lingfstica* 
1 cultural a través dels mitades de proveí*-* 
ment de càrrecs (com en el cas de l'Escola * 
d'EGB de Sant Cugat) o dels plans d'estudi * 
(com a la Facultat de Ciències de la Informa 
ció de Bellatrre). 

5. L'adhes ó 1 la participació de la Uni
versitat al Congrés de Cultura Catalana re -
cenment convocat. 

6. El retorn a la Universitat dels prefes 
sors que n'han estat exclosos per raons no * 

a cademlaues. 
7. Exigir l'oficialitat de la llengua ca

talana a tots els nivells fie l'ensenyament. 
La normalització del català a la Universitat 
no és possible si no s'aconsegueix que s'en
senyi el català 1 oue s'ensenyi en català a 
l'EGB 1 batxillerat (B.U.P). 

I , en el marc general de l'ensenyament a* 
l'Estat espanyol, reclamen: 

1 . La Introducció de cursos de llengua • 
catalana, basca i gallega que puguin ser se-
gutts, amb caràcter voluntari, pels estudi -
ants dels territoris àn aquestes llengües no 
són parlades, al costat d'altres llengües, • 
com l'angles. 

2, Una informació seriosa 1 objectiva so 
faré les cultures catalana, basca 1 gallega * 
dins els estudis generals pertinents, de mam 
nora que els ciutadans de tot l'Estat espa-* 
nyol siguin posats en contacte amb la reali
tat multinacional d'aquest." 

Belliterra, 19 de febrer de 1975 

• 
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¥ L iniciativa del III 
Congrés de 

Cultura Catalana 
Aquests dies la premsa del nostre pafs porta a terne una Vasta campanya d'adhes!6 a l * 

I I I Congres di Cultura Catalana. S5n toltes les entitats de tot tipus que s'M adherel -

xen. 

En certs centres pol í t ics, ha sorgit perb 1'angúnia * no veure «assa clars els objec 

tius de l'esaerrtat Congris, en principi «assa monopolitzat pel Col.legl d'Advocats, el • 

qual no s'adona del gran abast nacional que ha de tenir una idea d'aquesta iaportVicia, 

A la vegada, en el «oeent actual, segons les mateixes fonts, un "C.C.C." ha d'isser un * 

congris dl l l u i t a , 1 aixo no poden fer-ho els Col.legls Professionals, s lní els «ateixes 

ees totes les ent i tats , grups pol í t ics , cívics, comarcals, obrers, e tc . L'opi ni 6 ais ge

neralitzada is qua els PPCC necessiten un congres de coabat i retrobaaent de la seva per 

tonali tat nacional. 

La pressa deaocratica ha començat a fer-se ressò del Congris coa el cas de l ' a r t i c l e * 

aparegut a "LLUITA" del PSAN, nua. 46, de data 28/?/75, que reproduTia a contlnuaclí: 

del Congrés possibilitarà que aquest es

devingui un Congris autènticament popu -

la r , de tot e l poble pel caaí del seu a-

l l iberaaent. Hea d'evitar, coa sigui , • 

"Tothoa en parla. La preasa s'ha fet 

ressò prou extens de la Iniciat iva presa 

pal Col.legl d'Advocats de Barcelona per 

a la celebrad i d'un'Conqrfe on Defensa* 

de la Cultura Catalana", 1 de les adhesi 

ons qua aquest ha rebut 1 va rebent. Cal 

pero, que on parles encara 1 aue la nos

tra adhesió sigui feraa desoris d'unes» 

consl deraci ons. 

Priaer de t o t , par qui un congris en* 

defensa de la Cultura Catalana?, is a • * 

dir, a la defensiva? Un plantejament d'a 

quest tipus ens sembla, ja d'entrada, pa 

H I l i s 1 confusionari, fs evident que la 

cultura catalana no viu una si tuad i nor 

a a l ; is evident que aab la victoria f e i 

xista ho sofert una repressió sistemàti

ca 1 sofreix encara la conculcacli dels* 

seus drets ais eloaantals, 1 i s evident* 

que per trencar aquesta s i tuad6 ens cal 

un congris que noafs pot ser de coabat,* 

a l'ofensiva. Avui per avui, ens cal un* 

Congres que esdevingui eina de l lu i t a pe 

sada a «ans dl les classes populars cata 

lanas 1 dl tots els sectors interessats* 

en el trencament democràtic, per t a l d*a_ 

conseguir les l l iber tats polítiques i na 

clonáis en el caaí de l'alliberament na

cional 1 dl classe dels PaTsos Catalans. 

Oospris, encara, hea d'assenyalar • • 

quins són els sectors socials que han * 

d'estar Interessats en la preparadí 1 • 

l'organització d'aquest Congres. Por una 

banda, ois professionals 1 treballadors* 

di la cultura, agents motors, perl per * 

l ' a l t r a bandí, 1 aab el aatelx grau de * 

responsabilitat 1 o» participació, los * 

classes populars catalana*. Noais la po

tenciad i des di la baso de los tasques* 

que el Congris sigui un congris do ' t a -

v is" , a porta tancada 1 només d'alta"cul_ 

tura. Por t a l que aixo no passi, cal qua 

participin en les tasques del Congres * 

les organitzacions de aassa, las associa 

dons de veTrts, els centres de b a r r i , dl 

comarca, les escoles, etc. 

Taabi aquest Congris ha de tenir un o 

àmbit geogràfic ox>lt específic: els PaT 

sos Catalans. Oblidar el País Valencià,*' 

los I l les I Catalunya Nord de la dinàmi

ca del congris seria t i r a r padres a la • 

nostra aateixa teulada. La rea l i ta t na -

cional dels PaTsos Catalana is avui -aal 

orat opcions polítiques regionalistes- • 

incontrovertible no solament pel que f a * 

a la cultura sini taabi pel que fa a l a * 

pol í t ica 1 la dinàmica de l l u i t a . 

Finalment, cald-1 fer d'aquest Con - • 

gris un congris de la to ta l i t a t de la • • 

cultura catalana. Bí que convocat epr un 

col. legl professional, el Congrés s*ha • 

d'obrir dat del primer día a la diversi

ta t de sectors que aantenen viva la cul 

tura catalana. Ni un congris 11 tarar í , • 

ni un congris de professionals. Un Con-* 

gris total per a una cultura v i v a . 

PER UN iONGRES DE COMBAT, POPULAR. 

DELS PATSOS CATALANS; GLOBAL." 

L'equip "AVUI" ha rebut per la seva* 

pablicaci i , l'esmentada Declaració que* 

reproduTa per considerar-la d' interet** 

pel Mon Ini versi tar i dols PPCC. 

"Estudiants de diferents Facultats* 

de la Central, Autònoma i Politècnica • 

ens hea reunit en assemblea per a ana -

litzar la situadi di ta Universitat • * 
als Países Catalans. 

Desprís de constatar l'abaat de la • 
crisi que afecta tots els nivells de **' 
l'ensenyament 1 l'estructura política,! 
conoalca 1 social de l'Estat etpanyol,* 
hem acordat. 

1) Potenciar la cread i d'un Front U 

niversitari dols PaTsee Catalana* 

format per estudiants i prefet<*» 

t o r t numerari t 1 no numerari t 1 * 

personal me docent. 

2) L'objectiu f ina l d'aquest Front U 

niversitari tara la construccii • 

do la Universitat Popular Catala-

3) 
na. 
La construccii di la Universitat* 

Popular Catalana ferma part do l a 

l l u i t a global dl lat classes popu 

lars catalanes per a Va l l lbe ra -

eent nacional 1 de classe als Paf 

sot Catalans. 

4) Fer una crl da als dl verses esta -

ments ds tots els Col.legls Uní -

versl tar is 1 Universitats dels • 

PaTsos Catalans per a la íormaciS 

d'aquest Front. 

5) Celebrar el ais aviat possible l i 

na reunió a nivell nacional per a 

establir loe bates del Front Uni

versitari i coordinar la l l u i t a • 

ja existent als dlversot centre»* 

universitaris dils PaTsot Cata - • 

lans. 

Barcelona, març de 1975 

Estudianta de les Universitats, 

Central: Econòmiques, Fi lologia, • * 

Dret, Geografia 1 Historia, Medicina, 

Autònoma: Filosofia 1 Lletrat ( H i t f t 

r í a . Fi lologia, Ciències de TEducadC 

Físiques 1 Escola d'E.G.B. 

-etS'han celebrat Assemblees Paral . l t - * 

Ves a les Universitats de Valencia, Ta

rragona, Girona 1 Mal lorca." 

http://Paral.lt
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18 NO. ¡MILERS PE SI 
els fets 

El passat 4 de «arç, el Pie de 1'Ajunta
ment de Barcelona es negl a conce i r per 
amplia majoria una partida destinada a * 
la promoció de la llengua catalana. 

Divuit "concejales" votaren no, a l - * 
tres 9 aue sí i 2 s'abstingueren. En un 
principi es tractava de 50 milions de •* 
pessetes dels 15 mil milions de pressu— 
post, però després de 3 hores de discus
sió, ouan es va produir el NO, la quanti 
tat era només de 10 milions. 

Al mateix tesos, l'Alcalde Sr Massó • 
va negar al "cncejal" ponent Sr Soler i 
Padró l'ús de la llengua catalana, ba-** 
sant-se en una disposició de l'any 30, • 
la qual resultà després que no hi tenia* 
cap article restr ic t iu : "Las Corporacio
nes de carácter local o regional podrán* 
emplear en su vida interna los idiomas o 
dialectos regionales; pero llevarán los 
libros oficiales de registros y actas en 
castellano y emplearán este idiosa en to 
das las comunicaciones oficiales d i r i g i 
das al Gobierno o a personas investidas* 
de autoridad y en los escritos que a e-
Uas acompañen." 

o 0 o 
D'altra banda, el dia 7 de març, al • 

pie municipal de Girona, el "concejal"* 
Sr Praredes proposi la destinado d'una 
^artida de 5 milions de pessetes per a* 
la promoció de la llengua catalana i • • 
per a la retolació dels carrers de la * 
vi la , així com demanant el seu ús en ** 
les reunions del consistori. L'alcalde* 
s'hi negà en rodó, i davant les protes
tes del públic present en gran nombre,* 
ordena el "desalojo de la sala", 

o 0 o 
La premsa de Barcelona s'ha fet res

sò d'ambdós fets i ha reproduït oon nom 
bre d'escrits, cartes, docuemnets... de 
tota mena d'entitats (cíviques, de bar
riada, esportives, culturals, rel ig ió-* 
ses, etc.) i també de ciutadans particu 
lars, catalans de naixença o de residen 
eia, tant de Barcelona com de Girona. 

el sr. massó 

Pel que fa a l 'actitud del Sr Massó, 
alcalde "a dedo" de Barcelona, cal dir, 
de bon començament, aue fou un dels aui 
es van abstenir. 

D'altra part, tot 1 que davant les • 
pantalles de TVE Intenti rect i f icar, ja 
era massa tard. Al respecte, cal recor

dar les seves deicaracions publi
cades el 27 de setembre de 1973 * 
pel "Diario de Barcelona", decla
racions que reproduirem en l'"A— 
VUl" del 22 de desembre, pp, 2-5, 
en les quals es prenia a broma 1« 
qüestió de la llengua catalana. 

Però darrerament, després que* 
el Governador Kartín Vil la prohi
bís a la premsa de publicar més i 
més cartes de protesta, s'na pro
duït un nou fet. El L de març va 
aparèixer una carta d'nAtílCo 0E • 
LA CIUTAT", en la qual davant !a 
perspectiva de la ímoosició d'un» 
nou alcalde encara més al servei' 
"de interesos ajenos a la ciudad", 
s'hi deia: el Sr Massó "continua* 
teniendo la confianza de la c i u 
dad como auizá no la haya tenido-
ningún otro alcalde desde hace mu 
chos años". Amb aquest escrit es 
desviava l'atenció del públic •* 
dels 18 del NO per entrar en el terreny* 
de l'abstencionista Sr Massó, el qual no 
cal dir-ho ha fet coses oositives per la 
nostra ciutat. 

Creiem que aquesta carta ha embolicat 
1'assumpte d'una manera confusionària, * 
ja que ha quedat de banda la petició de 
dimissió dels 18 NO. Al cap i a la f i , * 
ningú dins l'Ajuntament és representatiu 
de la ciutadania barcelonina, en no ha-» 
ver estat elegits l l iure i democràtica-* 
ment pel poble de Barcelona. 

els divuit . 
* Juan Abellán. 54.1398. PARLA CATALÀ. 
* Juan Cabañero. 57.2679. i dem. 
* José Canalda. 230.0882. ídem. 
* Antonio Canell as. 247.4068. ídem. 
* Hercedes Caroó. 218.1257/239.0200. ío. 
* Vicente Costa Ugeda. 253.7912. ídem. 
* José Ha. Dot. 203.1659. ídem. 
* Vicente Feorer. 250.9827. ídem. 
* Rafael de Ferrater. 217,h633. ídem. 
+ Mariano Ganduxer. 203.8781. ídem. 
* José Güell. 21)3.60*4. ídem. 
* Pedro Llorens. 230.2843. ídem. 
* Rafael Lujan. 219. 3682. ídem. 
* Rogelio Mir. 253.7554. ídem. 
* Pedro Salvat. 217.2556. ídem. 
* José Ha. Tormo. 203.5064. ídem. 
* Ramón Torres. 253.0239/329.5699. ídem. 
* Jesús Calvo. 257.2679. No parla català. 

Per a qui els vulgui donar les gràcies 
d'alguna de les mil maneres amb què es ** 
pot manifestar un agraïment profund i sin 
cer, heus aauí la f lor i nata de la púr** 
r ia municipal barcelonina. (D,nARA"J 

erdn lea breu del què feu.es 1 sera 
la eultura del poble català 

100000000 
<ae recompensa.. 

t PISOUXJO PouLtA »OL>ICJ ,MÍ¡ 
ATlV 

WB «!• «ïSfisr 

reaccions. 

Dues bombes, tipus còctel molòtof, ex 
plotaren davant la botiga del 'concejal" 
de Sants, Sr Febrer. Igualment cal desta 
car que el Sr Tormo va anar durant uns * 
auants dies amb un 091 de protecció, da
vant el temor d'un atemptat. 

Quant a les reaccions dels grups polí 
t ics catalans, el PSAN publicà dos c a r 
te l ls , MI « I s quals i l lustra aquesta oà 
gina. De l'Assemblea de Catalunya repro
duïm a "ULTIMA HORA DOCUMENTS" el text * 
d'una declaració de la seva Comissió F. 

Per a s#vi part, rront Nac ona de 
^aialut «• is dedicar dues planes del V-
3 d'"ARA", el seu òrgan central, a l ' a 
fer. S'hi diu: 

"No se'n podia esperar res més d'un • 
Ajuntament feixista. Els qui se n'han •• 
sorprès ( i que ens perdonin), han demos
trat tenir una bona dosi d'ingenuïtat. * 
Perauè, per guins set sous un Ajuntament, 
dins la dictadura franquista, havia de • 
variar sensiblement la tònica antipopu
lar i anticatalana iniciada el 1939?". 

A més a més publica un estudi repre
sentatiu de la representativitat de l'A
juntament 1932/1970, així com la l l i s ta* 
dels 18 NO, amb la seva adreça i telèfon, 
la qual reproduí» en aquesta mateixa pla 
na. 

A l' igual que el 1931, caldrà crear * 
una Comissió de Responsabilitats tant po 
lítiques com d'ordre econòmic (estafes), 
per sanejar els nostres Ajuntaments. 
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S.PUIG ANTICH 
assassinat 
pe l franquisme 
el % de març de 1974 

8-

U N ANY, JA 

Ara fa un any «orla garrotat en Salva 
dor Puig I Anèich, militan' del "Moví a l -
ento Ibérico de Liberación", a la presé* 
"Modelo" di Barcelona. El fet es produTa 
el 2 dl aarç, duts setaanes després del 
discurs "aperturlsta" di l'Arias a les • 
Cortas en t i qual exposa el seu 'espíri
tu del 12 de febrero". 

Enguany, en coHMorar el priuer ani
versari di la seva aort, pocs han estat* 
els grups polítics que se n'hagin fet *• 
ressò: fora del Front Nacional di Catalu 
nya 1 el PSAN-orovisional, cao altra or
ganització catalana ha escampat octave-* 
tes e crlees. Pel que fa a l'AdeC, r e -

produTe a "ÚLTIM* HCRA DOCUMENTS" el text 
d'una octavata al respecte. 

A C C I O N S 

Explosions. A prlaera hora de la eatj_ 
nada del dia 2 di earç van explotar dues 
boabas vera la presé "Modelo": una en un 
transforaador 1 1'altra en uns jardins.* 
Afortunadaaent no hi hagué ferits. 

Actes religiosos. Dos funerals convo-¡ 
cats a les Parròquies barcelonines de St 
Francesc de Sales 1 Poepeía, en les quals 
hi assistiren aoltes persones. * la sor
tida la policia obligava la geni a eou-* 
re's i a no forear grups. 

Marxes i aanifestacions. El eatexl •* 
dia di l'aniversari -dluaenge-, s'orga-* 
nltzà una aarxa pacífica cap el eeaentl-
r i . La policia ho va lapedlr tot deté-** 
nlnt a l'advocat E. Leira, 

A les 12 del aateix dia, aarxa pacífi 
ca per Plaça Catalunya, Raables 1 Barri* 
Gòtic. La gent portava i repartia flors. 

El dia abans, a les 8 del vespre, eig 
ai lar de persones es «anífest aren a Sants 
des dl la Plaça Salvador Anglada fins a 
l'Avinguda da Madrid, tot cridant eslò
gans contra la pena de aort. 

El dilluns, dia 3, un altre aliar de 
persones as concentra al carrer de 1'Es
corial i puja per Porvanlr 1 Verdl. Els 

S A L V A D O R P U I G i 
Primer aniversari de ia teva execució -

A N T I C H 
2 de marc 1975 

•anifestants duien pancartes amb el r e 
trat de Puig i Antich i cridaven "ARI4S* 
ASSASSÍ!", "VENGEM PUIG I ANTICH!", "FO
RA COSSOS REPRESSIUS!". Es va repartir * 
un full aab la fotografia de Puig i el • 
text de l'article escrit per Joan Mara— 
gall "La ciutat del perdó", relatiu a * • 
l'execució de Ferrer 1 Guàrdia després • 
de la Setmana Tràgica de 1909, (Una de • 
les cares d'aquest full 1 llustra aquesta 
plana.) Taabé s'escaapà una octaveta sig_ 
nada per MCE i PSAN-provislonals en la • 
qual es deia: vegea Puig i Antlch, sal — 
vea Eva Forest, Duran i Garaendia, l l i 
bertat per al poble, càstig per als assa 
sins feixistes (text bilingüe). 

Papers de FNC. Coa ja hea dit nés a-
aunt, Front fou de les coaptades organit 
zacions catalanes que recordaren aquest* 
fet aab l'edició de papers i fulls. FNC* 
escampa dos pòsters amb la foto de Puig* 
i Antlch i cridant contra el procés que* 
s'està preparant contra Eva Forest, Ou-* 
ran, Garaendia i altres, als quals daaa-
nen 48 penes de aort. Taabé va editar ti
na octaveta en la qual es fa balanç del* 
que ha estat T'aperturisai" al llarg — 
dil prisar any, en totts els fronts de * 
la vida política. 

FERRER G U A R D I A - P U I G A. 

Donat el poc recolzaaent hagut en la 
coaneaoració d'aquest assassinat, creiem 
d'Interés reproduir uns paràgrafs de "LA 
CIUTAT DEL PEROó", obra escrita per Joan 
Maragall l'octubre de 1909, un fragaent* 
de la qual fou repartit en un full coa • 
jà hea dit als aaunt. Escrit fa quasi bé 
70 anys, encara és aplicable avui dia: 

"Com podeu estar així tranquils a ca
sa vostra i en els vostres quefers sabent 
que un dia, al bon solet del satí, allà 
dalt a Montjuïc, trauran del castell un 
hoaa lligat, i el passaran par davant ** 
del cel i del aón 1 del aar, i del port, 
que trafiqueja, 1 de la ciutat que s'ai
xeca Indiferent 1 poc a poc, ben poc a + 
poc; perquè no s'hagi d'esperar, el por
taran a un racó del fossat, 1 a l l í , quan 
toqui l'hore, aquell hoae, aquella abra* 
aagna di Déu en cos i Ini na, viu en t o 
tes sas potencies i sentits, aab aquest* 
asteix afany de vida que teniu vosaltres, 
s'agenollarà de cara a un aur, i 11 fica 
ran quatre bales al cap, i ell farà un • 
salt 1 caurà aort coa un conil l . . . e l l , * 
que era un hoae tan hoae coa vosaltres! 

Con us podeu estar a casa vostra, i 
asseure-us a taula voltats de f i l l s i po 
sar-vos al l l i t aab la auller, i atendre 
els vostres negocis, 1 que aquesta visió 
no se us posi al davant 1 no us nuT el * 
mos de pa en la gola, i no us glaci el * 
petó als llavis i no us privi d'atendre* 
a tota altra cosa que no sia ella?" 

A LA PREMSA DEMOCRÀTICA 

Tot i això del que hea dit de les or
ganitzacions polítiques, quatre d'elles* 
han parlat d'aquest priaer aniversari en 
las seves publicacions: 
"ARA", de FNC, N« 3, aarç: portada i pà
gines Interiors. 

"LLUITA", d.1 PSAN, N« 46, febrer: "Prou 
repressió!", a la pàgina 7. 
•TREBALL", del PSUC, N* 409 i 'MARXA" *• 
oaTTET^NM de l'any IX.  
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DETENCIONS I TO*TUfc£S 
SUPOSATS MILITANTS OEL F.A.C. 

Entre els dies 21 1 22 di gener toren 

detingudes 4 persones a Santa Colon de* 

Gramenet, acusades de pertànyer al F.A.C. 

("Frmnt d'Alliberament Català»), Es trac 

ta de: Pere Nora 1 León, Dídac ROMTO I 

Pérez, Lluís Guerrero 1 Guijarro 1 la se 

va «ullar (aquesta últ laa fou posada gal 

rebé' Immediatament en l l i b e r t a t ) . 

El 24 de gener en Pere Mora fou t ras-* 

lladat a la Clínica del Mar i d 'a l ia , a-

tesa la seva gravetat, passa a la del Cr 

Pulgvort. Aquí es comprovà que Pere Hora 

presentava el següent quadre: 

- Contusions generalitzades en tot el •+ 

cos, amb hematomes per cops contun-*** 

dents especialment en l'abdoMn i ex-* 

tremltats Inferiors. 

- Cremades de 2on grau en tbrax i braços. 

- Anéela aguda provocada per hemorràgies 

Internes. 

- Insuficiència renal aguda. 

- Talls diversos en la llengua. 

Es a dir , en estat d'extrema gravetat. 

La policia f a c i l i t à una nota a la prea 

sa en la qual es deia que en haver-se re 

s is t i t a ésser detingut, fou ut i l i tzada* 

la força per a reduir- lo. (Fals.) En Pe

re Nora fou torturat a l ' igual que els * 

seus companys Roaero i Guerrero (aquest* 

ú l t i í Ingressa al Clínic per a una r e v i 

sió aidica abans d'ésser traslladat a la 

"Modelo".) 

La Junta del Collegi d'Advocats de Bar 

lona presenta denúncia davant un ju t ja t * 

de guardia per eals tractes de la po l l - * 

e ia . 

Pere Hora 1 León conti nua recuperant-* 

se lentannt a la cl ínica del Dr Puig-** 

UN TREBALLADOR DE "MINIWATT" 

Gonçal Lan la , barceloní, treballador 

da la casa "Mlniwatt" fou detingut al • • 

seu domicili e l dia 29 de gener. Iaaedia 

tanent el traslladaren a la caserna de • 

la Guardia Civi l del Carrer St Pau. A l l í 

fou torturat bàrbaraeent. En la nit del 

segon dia l i esfaenaran els u l ls 1 Tasar 

dassartn. A continuació e l portaran al • 

ceaentlrl da Montjuïc, tot renovant-li • 

aeenaces de sort. Davant la toaba d'En * 

Puig i Antlch 1 davant d'altres toabes * 

buides l'awnaçaren en matar-lo si no • • 

"cantava". F ina l»nt l'Introduiran en un 

nitxo 1 l i posaren una pistola en al cap 

dlent-11 que el n ta r ien i taparien e l • 

nitxo parqué ningú no se n'assabentis. * 

Gonçal Lanla as nega a parlar. Novament 

el traslladaren a la caserna, on conti

nuaren torturant-lo. El dia 1 de febrer 

fou posat a disposició da l 'autoritat * 

judic ia l . Després d'ésser examinat per 

un forense, e l qual constata l 'existèn

cia de bon noabre d'heaatoaes per tot * 

el cos, fou posat an l l iber tat provisió 

nal sense fiança. 

Bonçal Lanla ha presentat la corres 

ponent denúncia per «als tractes. 

L'ENGINYER JOAQUIM BOIX I LLUCH 

El dia 10 da febrer, al migdia, fou* 

detingut al portal da casa seva l 'engi 

nyer Joaquim Boix i Lluch. Ires Indi vi 

dus que s'identificaren coa polides l i 

van dir que hi anaven per r e t i r a r - l i el 

passaport. (L'any 66, quan l 'afer dels* 

Caputxins de Sarrià, en Boix fou detin

gut i torturat bàrbaraMnt, cosa que mo 

tivà la aanifestació de 100 capellans * 

davant la Jefatura 1 la consegüent apa

llissada dels mateixos, fet del qual * * 

se'n parlà aolt . ) 

En Boix va rebre nombrosos cops tant* 

en el moment de la detenció com en l ' I n 

terior de l'automòbil que el portà a Je 

fatura. Una vegada a l là fou Interrogat» 

per diversos individus de la BIS, els * 

quals el van insultar i apallissar a bo 

fetades, ceps de puny i puntades de peu. 

Aquella mateixa ni t fou traslladat al * 

jut jat da guàrdia, on es comprovaren * * 

els efectes de les pallisses. (La po l i 

cia féu publicar una nota dient que als 

cops havien estat producte en no haver-

se deixat detenir, f ins e l punt que un 

dels socials havia estat agredit per En 

Boix, cosa absolutament falsa doncs hi 

ha testimonis que a f i r n n el contrari.) 

Da l'angúnia, la seva esposa ha per

dut un f i l l . (Quan el 66, n'esperava un 

a l t re , el qual nasqué subnormal.) 

En Boix ha presentat la corresponent 

denúncia per mals tractes, contra Esoe-

raldo Rapiño Sanromán, Navales i a l t res. 

TRETS CONTRA DUES PERSONES 

L'advocat Sr López 1 Perea resultà • 

f e r i t d'un tret quan de nit entrava a 

casa seva, al Carrer del Camp de Barce

lona. El Sr López i Perea, el qual t r e 

balla a l ' Ins t i tu t Social de la Marina, 

Intentà posar plet contra els seus agre 

sors, de la briqadilla ant i terrorlsM * 

de la BIS, però la policia l'amenaçà i 

l 'obligà a desistir. El grup que Tata» 

cà sense previ avís, és el mateix que * 

practicà la detenció d'En Puig I Antich. 

L'I d* febrer, a la boca del Metro d* 

Santa Eulàlia, un grup de joves repartia 

propaganda clandestina. Passaren un f u l l 

a En Carles Urr i tz , el qual circulava * • 

per aquell l loc. Fou aleshores que un * * 

membre de la BIS 11 va clavar un t ret el 

qual l i entrà pel ventre. Immediatament, 

els qui reoartien propaganda van atacar 

al "social ' a cops ds navalla. 

Al dia següent En Car I n Urritz tou • 

traslladat a l'Hospital Verge del Mar 1 * 

d'allà al de Peracamps, on va romandre * 

incomunicat totalment durant quasi un • • 

MS. 

Pel que fa al seu agressor, Eloy Car

rera Peña, de la BIS, fou internat en es 

tat greu a 1«Hospital Mi l i ta r . 

EUZKADI: ASSASSINAT D'UN NOI PCE ( i ) 

De "MUNDO OBRERO ROJO», òrgan del Co

mitè Central del Partido Comunista de Es 

paña Internacional, N* 32, Any I I I , r e - * 

produïm: 

"VÍCTOR MANUEL PÉREZ ElfXPE, militante • 

de nuestro Partido, asesinado por el • * 

fascismo. 
( . . . ) Víctor Manuel Pérez Elaxpe, de * 

24 años, militante de nuestro Partido, * 

ha caído asesinado por la bestia fascis

t a , a las 6:30 di la madrugada del día * 

20 da enero en Santurce /vora Bilbao/, • 

cuando, cumpliendo con su deber da comu

nista, repartía octavillas da apoyo a la 

huelga general del proletariado y el pum 

blo navarros. 

( . . . ) El día de su entierro, más de * 

8.000 personas marchan tras el féretro y 

recorren durante más di dos horas las ca 

l ies de Portugalete en una imponente ma

nifestación di hombres y mujeres del pue 

blo que con el puno en alte gritan "AZKA 

TASUNA!" (Libertad, en euzkera). Viva eT 

Comunismo! Viva la Unidad del Pueblo!, * 

cerrando a su paso todos los bares. El * 

día 22, una manifestación de estad!antes 

recorre algunas calles da Bilbao. El 23, 

ante gran número de personas que asisten 

a una misa por Víctor en la Escuela Quí

mica, su hermana y su novia hablan del * 

por qué ha sida asesinado por la dictadu 

ra , de la necesidad di conquistar las lj_ 

bertades polít icas. El día 26, pesa a * • 

los controles estrictos de carretera e - * 

fectuados por la Guardia C i v i l , unas 18 

s i l personas se concentran en portuga la

te , asistiendo a una misa y marchando • • 

postar 1or«nte por las calles en grandto 

sa manifestación. En todas estas movili

zaciones, la policía cargó con extraordl 

naria brutalidad ( . . . ) " . 



FULLS 
Després d. "Bloc" 1 de "Bloc Inforaa," 

la secció d'estudiants de FC ha llançat 
la nova publicació' "FULLS". La seva ca -
ractarfstlca principal rau en oi fot de» 
sortir rapldaaent quan les clrcunstan -» 
clos ho exigeixin, per la qual cosa cons 
ta noeés d'un foli imprès per lot dues * 
cares. Davant nostre tenia els dos pri -
•ors núaeros, on els quals ultra varies* 
noticies destaquen els articles: "Hovi -
eent universitari: la crisi actual* i • 
"Movlaent universitari: la crisi contí -
nua*. A continuació reproduTo del N*1 • 
l'escrit «El sentit dels FULLS": 

"Aeb aquest priaer núaero dels *** 
"Fulls" la Secció' d'estudiants de Front* 

Nacional dt Catalunya Inicia la publica -
ció del que a partir d'ara sera el sou ** 
portaveu. Els "Fulls", que constitueixen* 
un assolieent ais, centrat al nostre «•*• 
front de lluita concret, dins la tasca de 
consolidació de F.N.C. posterior al seu * 
priter Congris celebrat l'estiu passat, * 
pretenen ser part i aportant de la nostra* 
contribució al aovlaont estudiantil, alho 
ra que una eina de treball 1 de discussió 
entre els estudiants, en la lluita d'alH 
beraeent nacional i de classe dels Pafsos 
Catalans. La periodicitat dels "Fulls" no 
Is fixa, i dependrà de les necessitats re 
als, de les exigències concretes de cada* 
aoaent 1 de les nostres propies posslblll 
t a ts . " 

I , a ais, el treball: "Hovieent uni ver 
si tar i : la crisi actual": 

" fs un fet ben dar que el aovlaent u 
ni versi tari estl en crisi . A les facul - • 
tats no es fa res, o quasi res. No es ** 
lluita de sanera activa contra el regia. 

Pedríee dir que el Ministeri ha aconse-* 
giri t , en bona part, alio que es proposa
va: Els delegats, alaenys on la aajeria* 
dels llocs on n'hi ha, han servit per a* 
Integrar el aovlaent universitari dins • 
la política continu!sta del regla. El» • 
prograaes reivindicatius han quedat redu 
Tts, a la practica, a les ais afnlaes re 
Ivlndlcaclons acadealques. 

Els delegats no han servit ni per a * 
bastir una estructura organitzat i va. En* 
•alts casos s'han apartat dels cursos I * 
ja ni tan sols convoquen l'asseablea de* 
curs. S'han convertit en una capelleta * 
tancada 1 en general passiva. 

D'altra banda, els últias aesos la •. 

calaa 1 l'endoralscaeent del aovlaent u» 
ni versi tari han estat tan grans, que a * 
la policia no 11 ha calgut entrar a les* 
facultats, I si ho ha fet algun cop deu* 
haver estat per a no perdre el costua. 

La política d'esperar que el regia • 
caigui sol, o bí de canviar-lo des-de *•. 
dins. Is del tot ll.lusoria; noaós ser -
veix per ajudar a rentar la cara de la • 
dictadura. ¿Coa es pot col.laborar aab • 
un govern que deaana 48 penes de sort? * 
Així cal que ho pregunteo als'nostres11 • 
delegats. Cal taabó preguntar-los qui*** 
han fet cfels projectes de transforaar t. 
l'estructura dels delegats en una plata-
foria de reivindicació I de denúncia. 

Això coaença a asseablar-se aassa a u-
na venda, o a un pacte. Que aquest pacte 
es fes aab forces aíniaaaent deaocratl -
ques, fóra explicable, pero que os faci* 
aab una dictadura feixista, és un fet * 
aassa gruixut. 

fulls 
UVIUXT UimSITAlI: 
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No hea de perdre de vista que les so
lucions al probleaa universitari no són* 
tan sols acadealques -1 fins i.'tot aques 
tes no són les aós importants-, sinó que 
el probleaa is profundaaent polític. **. 

Per a canviar la Universitat hea de can
viar el regla. 

El aoviaent universitari ha de conver
t i r la Universita en un front de lluita • 
ais contra el franqulsae, un front que ac 
tuf juntaaent aab el alvlaent popular, • 
per tal d'aconseguir la ruptura deaocrMl 
ca, que vol dir ni ais ni aenys que 1'en
derrocament de la dictadura. 

ís ben clar que l'estructura dels dels 
gats cau del tot fora d'aqaesta línia de* 
ruptura deaocrStlca. Hea d'anar cap a un*, 
sindicat d'estudiants, paro no un sindl -
cat 1 oposat per la dictadura 1 que funció 

ni dins el aarc legal dels sisteaa (la sa 
telxa legalitat que fa un any va assassi
nar Puig Antlch), sinó un sindicat al ser 
vel dels estudiants 1 del poble, que orga 
nltzi la lluita contra el felxlsae 1 con
tra la seva falsa legalitat prenent coa a 
base un prograaa reivindicatiu que hauria 
d'Incloure, al nostre entenore, punts coa 
els segtJents: 

-LLIBERTAT D'ASSEMBLEA I EL RECONEIXE
MENT DE LA PLENA SOBIRANIA 

-AMNISTIA UNIVERSITARIA 
-m ENTRADA DE LA POLICIA 
-INTERVENCIÓ DELS ESTUDIANTS A LA GES

TIÓ DEMOCRÁTICA DE LA UNIVERSITAT 
-ADEQUACIÓ OE LA UNIVERSITAT A LA REA
LITAT CATALANA (PAS MINIH: OS OFICIAL 
DEL CATAW) 

-RETORN DE L'"AUTÒNOM I A" 
Es d'aqueta aanera 1 noais així coa po 

drea contribuir de aanera efectiva a la* 
lluita del poble, 1 al seu davant de la t. 
classe obrera, per conquistar les lliber
tats deaocrStiques, La resposta del regla, 
ja sabea quina sera, ja que noais t i una, 
la de seapre: la repressió, coa ha fet ** 
aab els coapanys de Valladolid 1 fara ara 
a Catalunya si no pot controlar la situa
ció a la nostra Universitat. 

SOLIDARITAT AMB VALLADOLID! 
OIHISSÍO DELS DELEGATS! 

,. ENSORREM LA DICTADURA! 
PER UNA UNIVR,CATAUNA,DEHOCRJITICA I PORJ 

assemblea 
de veïns 

Aab uns aesos de retard ens fea ressò 
d'aquesta nova publicació democràtica ca 
tal ana. "ASSEMBLEA DE VETNS" is un but-* 
l let í dB barri, d'una presentació senzi
l la pero aab textos interessants. Del •• 
priaer número, repartit el ais de gener* 
d'enguany, transcribía l'article de prl-
aera pàgina: 

"Aquest fu l l , al servei del moviment 
popular de veTns del barri, apareix coa* 
a eina per als veTns de grada a f i d'a
conseguir el allloraaent de les condici
ons de vida al barri -exigint una adequa 
ció dels equlpaaents sanitaris 1 escó -*. 
lars, reivindicant espais verds 1 espor
tius, transports públics financiats per* 
l'ajuntaaent, etc-, 1 tot alxo noaís ho* 
podrea assolir altjançant la nostra lluj_ 
ta unida en contra dels monopolis 1 Tes 
peculado i per la gasti o popular del ba 
rrl (preus dels articles de priaera n e 
cessitat, ensenyament, serveis públics L 
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necessitats econòmiques i socials en ge
neral). 

Cal aquesta lluita perqul el barri re-
presenta actualment l'indret on es per-i 
llonga Vexplotadí que se'ns fa objec-* 
tes al lloc de treball; aquf passen la •. 
aajor part dl la nostra vida: és el nos
tre lloc de residencia, de repís, d'es-* 
pla!. . . heu d'iepedlr que ens el Manipu
lin éense tenir-nos en compte a nosal - • 
tres, els que hi vivia; Hea d'iapedir • 
que converteixin BBacia en un barri dor-
aVtorl coa ho han fet aab tants d'altres. 

Noafs ho aconseguires si sabea el que 
volea 1 estea preparats a aobilitzar-aos 
quan calqui per a defensar-ho. Unint la* 
nostra lluita a la de tots els altres *• 
sectors oprimits per 1'estat espanyol: • 
obrers, assalariats, caaperols, i oves... 
I sota la aateixa alternativa global con 
tra els Interessos del capital aenopolfs 
ta. 

Es tracta, doncs, d'engegar una d1nami_ 
ca de lluita al barri 1 Inserir-la al •• 
procés global d'alliberament de les clas 
ses populars." 

O'altres treballs són: "Denunclea els* 
espais lliures que ens roben!!*, "Infor
mad 6 dels Sitias mesos de SEAT", "El so 
viaent populars a Gracia, ara" 1 * 48 pe 
nes de aort". 

el poble valencià 

En el segon supleaent Valencià de "A— 
VUI'(datat desembre 74) insseriea la «j* 
capçalera ds "U CAUSA DEL POBLE", ír -
gan del Comité Valencia del HCE (P.5).D1 
ssortadaaent, per defectes d'iapressió,* 
la reproduce!í queda aolt salaaent. En a 
questa ocasió inseria la capçalera de * 
•EL POBLE VALEfCIR", butlletí del Partit 
Socialista de Pafs Valencia (gener 75).' 

A als de l'article de primera pagina, 
el qual reproduía In extenso, s'hl in - • 
clouen els següents treballs: "Qui fs • • 
l'autodeterainatií?", "Oués acusacions 1 

dues respostes", "El caap, sense esperan 
ça", "Petroli, Vabs 1 aonopolis" i "Els 
superaans d» l'esquerra". Heus acf l'ar
ticle de presentació; 

"Sovint hea d'escoltar un argument *. 
si dl is contra el socialisme valencianls-
ta, fs compatible ser socialista 1 valen 
cl aní sia al aateix temps? No és el valen 
danlsme una "distracció" burgesa en la* 
lluita de 61asses? 

Perl 1'acusad6 mai no és feta des •. 
d'un terreny nacional abstracte. Al con
t rar i . Se'ns fa des de la nacionalitat* 

opressora, que els argumentadors mai po
sen en qüestió. Per qui? fs que hi ha du. 
es ai des "nacionals"? Identificar nacio
nalitat espanyola 1 Estat espanyol is 1 -
dentificar dues coses semblants, perquè* 
la nacionalitat espanyola "té" l'Estat •. 
espanyol coa a expressió. La nacional! -

tat valenciana en canvi -1 la catalana en 
un sentit més ampli- no disposa d'un Es -
tat que va perdre justament als inicis dt 
l'aparició de l'Estat espanyol o almenys* 
de la monarquia'uní t V I a i absoluta que • 
el representava, quan pel decret de Nova* 
Planta (19709 els paTsos catalans vafem •<• 
perdre la nestra autonomia. 

Així, ningú no fa 1'acusad é" -o l'obser 
vació- des d'un nivell abstracta 1 dlguea 
ne universal sinó des de l'acceptació com 
a "natural" d'un Estat opressor amb el • 
qual cal esperar que no voldran "conti -* 
nuar*. 

Per altra banda, ¿is que l'Estat espa -
nyol no fs també un pertecularlsme dintre 
del concepte afs ampli d'Europa, per exaé 
ple, o del aón i f!ns 1 tot de l'Univers,, 
posats a deixar de tenir els peus en te * 
rra? I no fs també un parany burgès aque-

ilx Estat creat justament per la classe do. 
minant 1 per a doainar els pobles diver -
sos avui inclosos en els seus Volts? 

Estem contra tot nacionalisme perqbe • 
som socialistes 1 lluitem per una socie -. 
tat única i sense classes que siga la na
ció de tota la huaanitat. Perl aquesta f i 

*** E L ¿OBLE VALENCIA 
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nal I tat Citi ma és abstracta en la seua .* 
formulació si no es parteix de les reali
tats que hi ha. I la realitat és un "na-* 
donallsme" espanyol Inventat, que Vesco 
la, la Ada!nistrac!é Publica amb tots els 
seus recursos 1 avui amb els poderosos • • 
mitjans de comunicació han conseguit In -
trodulr com a "nació* dintre els esquemes 
simplistes de la gent, oprimeix els po--* 
bles diversos que arreu d'Espanya tenen • 
cultura propia, una realitat històrica • 
propia, uns problemes prïpis i una aanera 
propia de resoldre'ls...una perspectiva a 
pròpia del socialisme finic 1 per a tots,* 
al qual no podea anar, aportant la rique
sa de la seua personalitat, aés que des • 
de la seua realitat, alliberada d'opres-* 
sions. Perqul la llibertat, no fs que pas 
se per eixa lliberacií, sinó que comença* 
per ella. I si no comença per ella mal no 
arribar* a ser l l ibertat ." 

Desitgem llarga vida aquest company Va
lencia, del qual n'hem vist una altra edl̂  
d ó reduTda tirada a offet: 

treball 
Feia mesos que no parlavea de TREBALL, 

la publicado de la premsa clandes 
tina de Catalunya. En aquesta ocasió re-* 
produTm totalment l'editorial del N*409,* 

del 4 de març d'enguany. L'escrit duu el 
tftol "Aria ha parlat des del bunker": 

"Los circumstancies han volgut que al 
dia 26 de febrer, escollit per l'Arias • 
per fer la seva primera roda de premsa ** 
(prefabricada) davant de les cambres de * 
televisió, coincidís aab un aoaent extra
ordinari aaent ric en esdeveniments polf -
tics 1, per tant, favotable a la creació* 
d'un cliaa d'expectació per alio que po -
gués dir el president del govern. 

La discordancia entre el pafs oficial 
1 el pafs real va esdevenin, les darreres 
setmanes, veritablement abismal. Les pro
testes 1 accions de masses varen abastar* 
no solament els treballadors 1 estudiants, 
que tenen el govern agafat pel coll, sinï 
també a sectors de la població que fins a 
ra es consideraven apolítics, com els ac
tors, i a categories socials lligades a • 
l'Estat com els ensenyants, els funciona
ris i els oficials ce l'Exercit, la qual* 

xosa subratlla l 'alt grau de descompost -
ció Interna que pateix el regim (la dials 
sió d'en Licinlo d» la Fuente ho confirmi 
i l'extensió que assoleix, entre totes • 
les esferes de Ja societat, el convenci -
aent que és urgent dur a terme un canvi • 
polític. 

Una prova eloqüent d'aixi darrer fs, *• 
sens subte, la conferíncia pronunciada el 
24 de febrer a Hadri d par l'ex-sotssecre-
tari d'Hisenda 1 ex-president de l'INI Sr. 
Fernández Ordóñez, en el curs de la qual* 
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va afirmar que'la transformado o»! regia 

espanyol en un estat democràtic no es pot 

fer amb simples adaptacions de la s i t u a 

do* vigent, sino" que requereix un canvi • 

oregen di les nostres Ins t i tx ions pol í t i 

quss, 3 «edificacions legislatives de • 

rang constitucional. Crec ^ue aquest can

vi només Is possible a través d'un procés, 

constituent al lual siguin convxades to -

tes les forces polítiques del país*. 

El dia abans el periodista Vi fred Espî  

na -e legi t per a la Junta de l'Associa -

ci5 de Periodistes de Barcelona en la • 

candidatura de "dretes*- proposava al CO

RREO CATALÁN "la gran convocatoria, la • • 

gran crida a tota la ciutadania", en la • 

aual els espanyols poguessin pronunciar-» 

se sobre els punts següents: 

Possibilitat que per Iniciativa DOO¡>-

lar , aat> les adequades garanties, pugui 

arribar a eodificar-se la Constitució". 

El reconelxeaent exprés de Texercl^ 

c l , degudament garantit , dels drets nu-. 

•ans: reuní8, associació", seguretat ju

r íd ica , etc. 

L'establiment del sufragi universal 

coa a mitjà per a autentificar la repre 

sentacií de les institucions 1 coa a re. 

curs supree per a di H u i r entre dist in

tes opcions. 

La plena repres&ntatlvitat 1 autono 

ala sindical obrera, con a defensa deis 

seus interessos davant dels patronals 1 

coa a aotor de reivindicacions laborats 

1 de reforaes socials pregones. 

El reconeixement de la personalitat, 

de les regions, aab possibilitats prac

t ica d'organitzar-se 1 decidir. 

La integrad6 a Europa de ple dret* 

aab totes les seves conseqüències. 

La separacií teòrica 1 practica de* 

l 'Església! l 'Estat . 

El cliaa que tradueixen aquestes opj_ 

nlons va induir alguns periodistes a • 

predir que l'Arias Intentaria de vlvifl^ 

car, en les seves declaracions, l'anoae 

nat 'esperit del 12 de febrer' -aorl - • 

bund des de la destitució d'en Pío Caba 

ni ï las i la promulg'aci5 de l'Estatut • 

d'Associacions-, la qual cosa va desper 

tar algunes l l . lusions sobre a l i ï que • 

es pogués dir a la conferencia de prea-, 

sa televisada del 26 de febrer. Perl a-

questes l l . lusions varen quedar rotunda 

ient defraudades. 

Arias va parlar en aquesta ocasl6 coa 

a coaandant del bunker, les seves res -

postes als periodistes proclamen sense* 

embuts que se sent -1 actua- abans que* 

res coa a servidor incondicional d'on • 

Franco i guardia del r lg la nascut del • 

18 di j u l i o l , 1 que considera no sola -. 

aent l l . l e g f t l a si n i subversiu qualse -

vol Intent d'associació" o acclS p o l í t i 

ca que no comporti l'acatament explícit 

dais 'Principios del *ov1 «lento". O Í •. 

f e t . l 'Arias s'ha retractat di les ob -

jeccions que e l l aatelx havia formulat* 

a les limitacions de l'Estatut dUssoc^ 

aclons per passar a assuair l a seva de

fensa més deeïdada, no solament davant* 

de l 'ooosicií. a la aual es va re fe r i r * 

aab el llenguatge dels anys quaranta ("ni 

comunismos ni separatisaos*), sino" tambe* 

dels qui, des de dins del regla, adopten* 

una actitud d'espera de temps a l l lors ( a -

l . l u s l í clarfsslaa a en Fraga). 

Tot així posa en rel leu un cop ais que 

no hi pot haver evolució" Democrática a .„• 

partir del regla, que per als qui desi i - * 

gen una evolucií democràtica del regla ha 

arribat "l 'hora de la decisió* ( t í t o l de* 

la conferencia de Fernández Ordóñez). Coa 

va dir l'ex-director de l ' INI en la seva* 

conferencia -adreçant-se als seus aaics • 

pol í t ics- "el moment reclama, no solament 

dir les coses pel seu nom, sino* el compro 

mis d'una acciS responsable". 

Evidenaent, pernuï hi hagi un canvi no 

a treball^ 
Ovn cmnlrmí *tí Pmrllt l o t M k t i j B B Ü J» C f t m y » 

n'hi ha prou aab de«anar-lo als qui tenen 

el poder, coa sembla entendre en Wlfred • 

Espina. El canvi cal iaposar-lo. Arribar! 

fnlcaaent com a resultat de Táce le , coa* 

a conseqüència de la conclusió de 1'acord 

general (del Pacte per la Llibertat) que* 

coaporta i preconitza la JU'TA DENOCRJTICA 

D'ESPANYA, coa a producte de l 'extenslí 1 

coordinació de la l lu i ta de les distintes 

capes de la poblado" fins a la seva culal 

naci6 en la Vaga Nacional que imposi Tes 

aentat canvi. . 

Les mesures que reclama Wlfred Espiná-

part integrant, en el que és fonaaental,* 

del programa de la Junta Democràtica d'Es 

panya- requereixen apartar en Franco del». 

comandament de l 'Estat, liquidar les for-. 

mes feixistes de poder, instaurar un a) -

vern i Vgans de poder á tots els nivells 

de carácter provisional, unitaris i repre 

sentatius, encarregats de presidir el pe-i 

ríode constitucional; requereixen, en f | , 

dur a terme una revolució* pol í t ica , que * 

els comunistes volea incruenta, amb el a j 

nía de violencia possible, pero inevita-* 

ble per t a l di passar de la dictadura a * 

la democràcia. 

Fiar rea l i ta t coa ais aviat al l l a r a - * . 

questa rsvoluclS pol í t ica és avui la tas

ca que concentra l'esforç deis comunistas 

1 a la qual cridee fratelnalaent tots els 

qui desitgen un regla de l l iber ta t per * 

als pobles d'Espanya." 

morxo ~ 
Datat febrer 1975, N« 1 de l'Any IX, ha 

sort i t "MARXA*, 1'òrgan central del Movi

ment Socialista de Catalunya (HSC). La pu 

bllcació, que torna al format f o l i , porta 

una nova compaginació, així com una inte

ressant varietat de treballs al l larg de* 

les seves 10 planes. D'aauect número ens 

plau reproduir l 'Editorial «DEL FRANQUIS

ME AL LERRWJXISrt" 1 també l ' a r t i c le "EL 

MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA HA FET • 

30 ANYS!'!*. 

"DEL FRANQUISME AL LERROUXISME 

SI algú arribà a creure que el decret • 

de les associacions donaria origen a unes 

"grans aaniobres" de la classe polít ica • 

franquista, ja deu haver-se convençut, a 

aquestes altures, de que s'havia equivo-* 

cat. L'espectacle és lamentable. 

Deixea de banda els aspectes més pinto

rescos, coa aquesta fantàstica associació 

"proverista" que s'ha Inventat un advocat 

que collecclona expedients en el seu Col-

legl Professional, o aquesta 'izquierda • 

laborista" de la que es reclama algun je

rarca dels sindicats. Hi ha coses més su

culentes. Per exemple, Fraga amb les se-* 

ves anades i vingudes, regatejant i refert 

se una virginitat democràtica perduda a-

bans de la primera comunió. 0 Utrera el • 

tr i turador, amb les seves vehements pro-* 

testes de que no pensa fer trampes. 0 a-* 

questa versió hispana d'All Baba i els » 

quaranta lladres: Eailio Romero i els hO 

diaris del "Movimiento*... 

Entre trampes i travetes, Túnic que •+ 

queda clar als ciutadans ós que el joc de 

les associacions no serveix ni per als • • 

propis personatges de la didadura, i que 

l'associacionisme està enfonsant el fran

quisme de les prostriaeries en una pesant 

atmosfera de «arrulleria de la pitjor tra 

dl cl ó lerrouxista. 

Si algú vol cercar una explicació a a-

quest fenomen, que no la busqui complica

da: aquest personal franquista es coneix* 

tan bé entre s i , ha vist tan gegantesques 

jugades aab el passar dels anys, que té • 

l'ànima convertida en durícia 1 no es re 

f i a ja ni de Déu. Qui podria esperar »• 

d 'el ls al tra cosa que una mera guerra de* 

màfies? 

I aalgrat to t , cal oV-ho, l'espectacle 

supera les previsions del públic i , possi_ 

blement, de la mateixa empresa.*» 
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ELS TREBALL. \ D O n S E X G E l 
X E N S A L A R ! O G N E . 5 E G U R E . 
TAT, L LBERTAT.  

TJTMS ewf iWoi LR 
UtÜTHT DGLS iOOfltlSTeS 

D€ ChUUNYfi 

s'ha celebrat la: 
CtiHVFKK&K?. SÍKIAI.1STA 

"Í3SÜÈ rCíS " "t. E L MCMrv*EJ\rr soc iAt J E T A D E 
' CATAL.UrsTVA HA FET S O ANYS!» 

"EL «SC HA FET 30 ANYS!!!: 
Acaba de cumplir-se el 30 aniversari de 

la fundació del MOVIMENT SOCIALISTA DE CA 
TALUNYA. Pel gener de 1945, uns centenars 
d'homes 1 dones de Catalunya s'aplegaven* 
aab la voluntat de constituir una organlt 
zació que treballés per la unitat dels so 
ei alistes de Catalunya. 

Eren militants d'historia 1 d'experiàn-
cies ewlt diverses, de posicions que so
vint s'havien contraposat en el passat pe 
rò que en anells aoaents en el debat CO
MÍ, en la reflexió sèbre el passat i l'es 

devenidor, i en la lluita contra la dicta 
dura, s'hoaogeneitzaven fins decidir d'a
grupar-se. Antics allitants del Bloc 0-* 
brer i Caaperol (BOC) i del Partit Obrer* 
d'Unificació Marxista (POU), eilitants * 
del PSUC i de l'antiga Unió Socialista de 
Catalunya, del Partit Català Proletari 1 
de la Federació Socialista Catalana del» 
PSOE, treballadors sindicalistes, l luita
dors de la CNT 1 de la UGT... A tots els 
impulsava la voluntat de reeaprendre u-* 
nits el combat pel socialisw a Catalunya. 

Del seu treball i dél de tants altres • 
que al llarg de trenta anys han lluitat • 
contra la dictadura, per les llibertats » 
polítiques i nacionals, pel socialisme, • 
n'ls continuador el MSC d'avui. Molts •• 
dels lluitadors de les priaeres hores ens 
han deixat en el traspàs irreversible de 
llurs vides. En aquest 30 aniversari vo
lem recordar les figures exemplars de Jo
sep Rovira, d'Enric Brufau, de Manuel Ser 
ra i Moret, i de tants altres als qui ren 
dl» homenatge 1 testiaoni de fidelitat, 

A tots els qui formen avui en els ren-* 
qles lel socialisae català, els convidem* 
a celebrar amb nosaltres aquest 30 aniver 
sari, que s'esdevé en unes circunstancies 
extrenadame't esperançadores pel que fa a 
la unitat dels socialistes catalans. 
VISCA EL MOVIMENT SOCIALISTA OE CATALU-** 

NYAÜ 
VISCA LA UNITAT DELS SOCIALISTES DE CATA

LUNYA!!" 

f.i.o.p 
Datat del 20 gener/2 feber 1975 ha es 

tat publicat el priaer número de la sego 
m època dels «FULLS D'INFORMACIÓ I D'0-" 
RIENTACIó POLÍTICA", més coneguts per F. 
I.O.P. El butlletí, editat per una grup* 
nacionalista revolucionari, consta de và 
ries tacclons: Lluita obrers, Professio
nals, movlaent universitari, repressió,* 
useablea de Catalunya, barris i biblio
grafia. En cada una d'elles s'hi Inclo-* 
uen diverses infcreacions, aab els seus» 
coaentaris i consignes corresponents. 

FIOP 

pel cami de l'assemblea.. (ve de la pàgina 4) 

cional i de classe al País Valencia" ja vàrea dedicar tot un a-
partat a parlar-ne, en el qual esmentàvem els que, per a nosal
tres, haurien d'ésser els punts programàtics de 1'Assemblea. A-
quests punts són: 

1 . - Aanistia de tots els eapresonats i exiliats polítics. 
2.- Restabliment de totes les llibertats polítiques (lega -

lització d'organitzacions i moviments de masses, llibertat de • 
sindicació, dret de vaga i de sanifestació), de les quals seran 
exclosos els eleaents i les organitzacions feixistes. 

3,- Abolició de les forces repressives (Guàrdia Civil, Dolj_ 
eia Araada, B.P.S.) 1 dels tribunals i legislacions especials. 

k.- Restabliment de la foraa republicana de govern i rebuig 
definitiu de la monarauia, per la seua tradicional actuació an
tidemocràtica i antipopular. 

5.- Us oficial, a tots els efectes de la llengua catalana. 
6.- Tot i reprenent el procés pro-Estatut trencat per Vaixe 

caaent feixista del 1936, el.laborado d'un ESTATUT D'AUTONOMIA-

DEL PATS VALENCIA, en tant que zona nacionalment diferenciada,* 
coa a via per arribar al ple exercici del dret d'autodeteraina
ció. 

7.- Constitució d'un GOVERN PROVISIONAL DEL PAÍS VALENCIA, 
que garantiaaa la realitat 1 el aanteniaent dels objectius ante 
riors, en astricta col.laborado aab els organisaes democrático 
populars existents a la resta dels PaTsos Catalans i a nivell • 
d'Estat espanyol. 

El PSAN opina que aquesta actitud de coaproafs públic deu - • 

ría ésser assumida taabé pels diferents grups polítics 1 orga-* 
nitzactons de Basses que hi són per l'Asseablea, la qual haurà* 
d'ésser -cal no oblidar-ho- de tot el País Valencià, des de Sé
nia al Segura, passant per Alcoi 1 Alacant, 1 les dtes no van* 
debades. Un reconeixement de la realitat unitària del País Va -
lencià coa a zona nacionalment diferenciada dels PaTsos Casto-* 
11 ans - i per nosaltres zona nacionalment pertanyent als PaTsos* 
Catalans, no cal dl r-ho- és imprescindible 1 previ a qualsevol* 
tasca pro-Asseablea. Cal combatre, doncs, les actuacions escis-
sionlstes i sectàries d'aquells que parlen de l'Asseablea del * 
Pafs Valencià, per*, es foten del País Valencia." (RPV) 

PEGATINA VISTA 
A MOLTS LLOCS 
DE BARCELONA 

file:///DOnS
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DOCUMENTACIÓ CATALANA 

L'equip "AVUI" ÍSIC) enceta en el núm present, una nova secci6 que ja existí fa uns dos anys, sota el t f t o l de "DOCUMENTACIÓ" en 

la qual recollírem íntegrament aquelles parts de documents i qüestions teórioues «Is interessants que sortin a la l l u í en el mon • 

de l'Oposicií Democrática Catalana, espere» que aquesta secció serveixi per la Fonació i aprofundiment del militant demócrata. 

Amb data Gener-75 i Narç 75, han sor

t i t a la l l u í pública, els dos primers • 

documents de la Convergencia Democràtica 

de Catalunya, que en el núm 1 de lener * 

el seu contingut són dos intervencions • 

polítiques sota el t f to l "Que ha de ser* 

la CD, í s hora de fer política" en el • 

qual i sota els següents apartats princi 

pals- "A qui no ens adrecem: als comunis 

tes, ni a la dreta conservadora", "Dos • 

sectors socials: la classe obrera i no -

saltres, 1 la burgesia 1 nosal tres".Des-

pros i sota un apartat general amb el t í 

tol "Que Is una polít ica de Centre-Esque 

rra" , exposa els següents punts: Democrà 

e ia . Catalanisme, Programa econòmic i so 

ei a l ; desoris segueix amb un altra apar

tat "A qui pot interessar aquest progra

ma", especificant la postura vers els • 

Social-Democrates i un apartat subsidia

r i sota el t í t o l "CD. no fs una amplia -

ció d'Unió Democràtica1 

L'extens document segueix recoll int * 

quatre trets fundamentáis 

- Es hora de fer polí t ica 

- Es hora de l'enquadrament, no dels • 

Independents". 

- f« hora dels partits grossos (no pro 

f i t i es) 
- Cal que ens creem una mentalitat po

l í t i c a , i no només de fer país. 

Després, el "Document" exposa la seva 

postura vers VAdsC i la CFPC, que valo

ra molt i positivament. 

I acaba: 

"A Catalunya es dbna molt l 'act i tud*» 

defensiva, de resistencia, d'aguantar. • 

Som un poble que sempre torna, que reneix 

quan sembla que està atrapat. Perl no aca 

bem mai de construir. Els fonaments, les* 

parets mestres, elements bàsics que fan * 

que el temple aguanti i conservi, en els* 

pit jors moments, capacitat per a la ret • 

construcció: tot això ós fer país. Pero • 

el tancament últ im, al io que fa que f i n a l 

ment una casa sigui una casa i no una • * 

construcció amb bons carreus pero oberta* 

a la intempèrie i per tant no definit iva

ment habitable, això Ós pol í t ica. Que Ós* 

e l que ara, sense deixar de fer país, hem 

de fe r . Hem de fer pol í t ica . 

DOCUMENTS 
DE 
TREBALL 
NÜM.1 

CQNVHRÜÍNUA ÜfMOCRATCA 
/ * CATALUNYA generlWS 

Una polít ica aue mobil i tz i , en la íor 

ma mós unitaria possible, el mktrn d'e** 

nergies. Aquest s 1'objectiu de la Con -

vergencla Democràtica, que es presenta * 

com a estructura oberta a partir de la • 

qual s'ha d'arribar a un gran part i t o V 

Democracia Popular Catalana." 

La segona part del document fa una ana 

l is i de la "SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL,A -

NAU SI I PERSPECTIVES". 

En quant al DT núm 2 de data març 1975 

reprodïim la OECLARACIódel Comité Pol í - * 

t ic de la COC, 

" E l moment pol í t ic a l'Estat espa - • 

nyol. 

L'evolució dels fets polít ics de lEs 

tat espanyol demostra una forta accelera 

ció del procés oe liauidacíó d» la Dic-* 

tadura. A través de fets diversos el pro 

ces esmentat porta a la conclusió de que 

des del Regim, no hi ha cap mena de pos

s ib i l i t a t d*apertura autènticament demo

cràtica. A ix í , per exemple, hem vist l a * 

impossibilitat de t i ra r endavant una l e 

gislació que reconegui de debí el dr«t_e 

lemental d'associació I de reunió. La • 

Llei d'Asséciacions ha demostrat -fona -

mentalment- que els dits "aperturistis"* 

no tenen força real per imposar-se als • 

M W . 

Estei en una estructura polít ica c la -

r a u n t fe ix is ta , en la qual el poder po

l í t i c - f ins 1 tot després è la mort •+ 

d'en Franco- no surt del poble mitjan ~» 

cant el seu dret de vot, s in í d'unes pe

t i tes minories que controlen l 'aparell * 

de l'Estat en profit propi, «xclosiu 1 • 

excloient. Només el trencament d'aquesta 

estructura pot fer possible l'adveniment 

d'un rlgjm democràtic al nostre país; no 

hi ha continuisme democràtic al Tà on a l * 

que es pretén continuar, per ta l d'ésser 

democratitzat, ha d'ésser totalment can

v ia t . L'estructura polftico-instltucio -

nal del t ! l g i i no pot ser "millorada"; ha 

di ser tot simplement subdtituida o can

viada. 

La resposta de CD 

En aquest marc, ha sorgit Convergenci 

a Democràtica de Catalunya com a aporta

ció federada d'uns quants grups 1 perso

nes, de variades ten Auri es, perl amb vo 

luntat de treballar junts amb un progra

ma al servei del procés democratitzador* 

del pafs, tent en 1'etapa actmal d'oposi 

cl ó al Regim franquista com postertor - • 

ment en l'etapa de consolidació democrà

t ica . 

Convergencia Democràtica dl Catalunya 

aspira, per tant , a Integrar en una gran 

organització popular de lasses, a un secf 

tor amplissií de ciutadans, que Der da -

munt de diferències, moltes vegades ànec 

dltiques, de personalismes i formulad -

ons negativistes, aglut in i , tot respeo** 

tant els aatlssos diferencials, a una àm 

pi i a base, capaç d'oferir una a l ternat i 

va democràtica de govern al poble català. 

Convergencia Democràtica de Catalunya 

és una integral de tendències 1 actituds 

diverses coincidents en els condiciona-* 

ments mínims del Programa que formulen. 

Tant el Programa coa Convergencia són * 

dos instruments oberts a totes les f o r 

ces, entitats 1 persones que vulguin con 

tr ibuir a construir la Democràcia, en u-

na visió global del terme, és a dir Domo 

cràcla Pol í t ica, Económica, Social 1 Cul 

l u r a l . No creiem que certes diferànclei* 

no puguin ésser superades en la dl seus — 

t ió oberta 1 sincera; sempre ha estat el 

pacte l'Instrument dels demòcrates. 

Convergència Democràtica de Catalunya 

sbarticula sobre la base de la seva de -

clarado I n i c i a l , és a dir : 
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1 . - Manifesté* que la lllbetat ís un 

punt essencial o* la nostra concepció * 
política, que cal realitzar dia rera • 
dia, fins a les Citi «es conseqüències. 
Per ai xe, considere* que nosés la demo
cracia pluralista i parlamentarla garan 
teix la plena pràtlca de les llibertats 
individuals i col.lectives, t els a l l i -
beraaents nacional i de classe. 

2 . - Entenes que el protagonista de • 
la vida econòmica fe el poble, asb les* 
seves múltiples aanifestacions comunità 
ries. Cal subratllar la importància sin 
guiar d'uns sindicats lliures i 1ndepe£ 
dents. 

Els poders públics garantiran que • 
Teconomía ha de *antenir-se al servei* 
del poble, a través d'una adequada pla
nificad 6 i de la funciÓ subsidiarla • 
que ha de »an ' l i r -s en el control • 
d'aauells sectors o eupreses que per la 
seva importància o significáis poden • 
condicionar la seva vida económica o so 
cial. Aquest control es podrà exercir • 
directament, o bé assolint la propietat. 
Tant la propietat co* la intervenció pú 
buques podrán feser d» caràcter munícl 
pal, nacional o estatal, en funci8 de • 
les característiques 1 àmbit dels sec -
tors en qüesti 6. 

Aixf mateix, fe necessari crear el ** 
•arc jurídic i econòmic que afavoreixi* 
d'altres farses de participació econoai 
ca 1 social dins el principi del socla-
1 i sise de base, co* poden ser l'autoges
tió, el cooperat i vis*e 1 les espreses • 
de propietat sindical. 

3.- Totes les persones que viuen 1 • 
treballen a Catalunya 1 que integren la 
comunitat catalana, són subjectes d'u -
nes necessitats nacionals que nones po
den ser satisfetes anb una ordenació po 
lítica que reconegui el fet nacional ca 
tala. Aquesta ordenació comporta l'auto 
govern de Catalunya, a partir com a mf-
ni* inicial, dels drets reconeguts cL. • 
l'Estatut d'Autononia de la Generalitat. 
Una organització federal de l'Estat es
panyol podría feser una for*a política* 
que assegurés les 111 bertas de Catalu -
nya i la seva relació solidaria asb els 
altres pobles de l'Estat espanyol. Tam
bé vole* re*arcar els lligams partíeu -
lars que ens uneixen amb la totalitat * 
dels PaTsos Catalans. 

* . - Europa co* a unitat, política 1* 
econòmica fe un objectiu necessari per* 
el nostre poble 1 per al gran «arc natu 
ral del seu futur polític. 

L'Etapa d'oposició 
Seria un error que la preocupació de 

perfilar un Ideari o un projecte d* go
vern de cara 11 futur, ens evadís ds la 
lluita actual. En aquest sentit, Conver 
gencla Damocràtica de Catalunya os pro
posa: 

- participar decididament per tal • 

d'aconseguir un pacte entre totes les • • 
forces polítiques de l'oposició a Catalu 
nya. 

- iapulsar 1 fomentar els contactes * 
entre les fxces polítiques de tot l'Es
tat espanyol, ajudant a superar vells an 
tagonisses fruit d'una certa desesperan
ça, absolutanent estiri 1 i gens propícia 
davant els actuals ssdevenisents. 

- constituir ambients i seccions ds * 
Convergencia a tots els diferents esta -
ments del poble català; entitats i corpo 
racions; cuidant de respectar les inicia 
tives comarcals 1 locals, en la seva in
tegració a Convergència, mantenint l'au
tonomia de funcionament que cadascí vul
gui preservar dins de la comunitat pro -
gramàtica 1 la coordinaciSd'accions, 

-discutir el poder franquista en les* 
sís petites ocasions, propiciant la recu 
peradó d'espais i «oments de llibertat, 
mitjançant la Premsa, la Radio, Institu
cions i activitats culturals, associaci
ons de veïns, entitats de tota mena, a*bj 
ents sindicals, aue permetin enfortir la 
Pase democràtica oe la nostra lluita i • 
l'afebliment del Regim. 

Per tal de treballar des d'ara pel BO 
ment en qui la Democràcia s'instaurarà,* 
fe precís superar plantejaments disgrega 
dors de les forces polítiques d'oposIciU. 
Avui, el retard en aconseguir una entesa 
en aquesta línia podria ser causa d'un • 
retard en l'adveniment democràtic 1, en* 
tot cas, Convergància Democràtica de Ca
talunya no vol tenir aquesta responsabi
l i ta t . Ps «és, creu que en el seu mateix 
convergir facilita - amb finalitats nâ u 
ralment mfe àmplies- aauest procés. 

Dssprés del canvi democràtic 
La segona etapa serà tant o mfe di f i - * 

c i l , perquè guanyar la Democràcia voldrà 
dir voluntat de conservar-la, consoli'i** 
dant-ne les seves intitucions. Tot pro -
gres que no vagi acompanyat per un refer 
mamant de les intitucions democràtiques, 
pot ésser temerari i conduir al fracàs.* 
El més important fe conformar el marc de 

mocràtic de tal manera q\¡e les velles as
piracions d'un poble oprimit, a tots ni
vells, trobin camins segurs i garantits. 
I aquesta és la tasoa que Convergencia • 
Democràtica de Catalunya pretén assumir. 

Totes les forces polítiques poden con 
tribuir a guanyar la Democràcia; pera no 
més una àmplia Convergència podrà garan
t i r , com a força política amb earacterfs 
tiques pròpies, una estabilitat democrà
tica de govern. Només una organització • 
de masses que respomgul a les coordena*», 
des de Convergància Democràtica de Cata
lunya podrà assegurar al país la possibi. 
l i tat de desenvolupament d'una democrà -
eia política I econòmica. 

Per tant, consolidar la Democràcia; * 
democratitzar les institucions político-

Intitucionals, l'Administració, la vida SA 
cial 1 econòmica del pafs. Coa hem dit, a-
quest procés té que referir-se tant a la • 
institucionalització del rlgla democràtic,, 
coa a la política de govern que Convergèn
cia De*ocràtica ds Catalunya as compromet* 
a promoure. 

Pel que fa a la institucional i tzamií, • 
s'ha os partir de la foraació d'un govern* 
provisional, recolzat en totes les forces* 
de l'oposició democràtica. Missió princi -
oal d'aquest govern serà la éonvocatVia • 
d'una Assemblea Constltuient, per tal de**, 
sotmetre al pafs, per la via del referen -
dum, Vaprovació d'un text constitucional* 
i una llei electoral. Superada aquesta eta 
pa, el poble haurà d'elegir els seus repre. 
sentants en unes eleccions lliures, deter
minant la composició d'una Assemblea. 

Aquest procés admet, lògicament, múlti
ples variants, especialment pel que fa a • 
les formes de govern. No odstant, aquestes 
sÓn qüestions opinables, respecte de les t. 
quals fe prematur pronunciar-se, L'impor -
tant fe garantir que la Democràcia plurl-* 
partidista 1 tan política com econòmica, • 
siguin les bases per les quals as regiri * 
el futur Estat Democràtic. 

El nostre compromís; la Democràcia Popu 
lar Catalana 

'Durant l'etapa de consolidació democràti 
ca, Convergància dirigirà el seu compromís 
polític dintre de lss següents coordenades: 

-Ps del tot necessària una planificació 
que defineixi els objectius fonamentals ds, 
l'economia del país en funció del desenvo
lupament econòmic 1 del progrés social, i * 
que eviti els malbarataments 1 les desvia
cions consusístlques propies d'un mercat * 
esppntanei sta. 

-Control social dels sectors clau de l'e 
conàmia. La nacionalització -o més exacta
ment el traspàs al sector públi- ha estat* 
i encara fe instrument molt important de *. 
política econòmica i social d'un Estat de
mocràtic. Aquesta actitud favorable a l 'e* 
presa pública ha de ser clara;tot i recor
dant que control social 0 control públic • 
no vol dir necessàriament control estatal; 
pot ser municipal 0 nacional; i que aquest 
control no comporta la desaparició de la 1 
niciatlva privada. Hi pot haver empreses • 
totalment 0 predominantment privades, perl 
que a través d'una molt estricta interven
ció pública -només inspeccions, presència* 
de representants dels poders públics en els 
Consells d'Adainlstració, etc.- ofereixin* 
la plena seguretat que orientaran la seva* 
actuació d'acord amb els interessos gene-* 
rals. 

-Al costat d'aquest control dels sec - • 
tors clau de l'economia fe necessari no so 
lament la conservació, sinó l'estímul de * 
la iniciativa privada, i així no solament* 
ni principalment per raons econòmiques, si 
nó polítiques, 

(passa a la pàgina 18) 
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PrsssntaclÓ; 

P*r «1 seu evi dent Ínteres, reproduTs 

del l l i b re t "L'Altsmatlva Ossocràtlca»* 

del PSAN (Provi t lona l ) , t l susarl 1 t l • 

4» punt: ARA, qui cal fer? 

" 1 . LA CRISI QE LAOICTAOURA 

1 . Crigens I configuració actual* 

d» la crisi ca la Dictadura. 

2 . Perspectlvss dt los diversos • 

forces socials davant la crisi 

dl la Dictadura. 

Los polítiques do la burgs -

sia 

1 / El gran capital 

2 / L'extresa dreta 

3 / La oït i ans burgesia, e ls* 

"centristes" 1 els soclaj^ 

desècrates 

* / Los forces repressives 

La polí t ica de los classes • 

populars 

L'error dols reformistes. U 

"Jurat". 

2 . L'ALTEPJATIVA DEMOCRÀTICA 

1 , Eooarcaoont de l'Altornalva Do 

socràtica 

2 . El Prograna do 1'alternativa • 

Desocràtlca. 

3. EL PROCÉS DEL CANVI DEMOCRÀTIC 

1 . L'acuw1acl6 do forces 

2 . El oosent do ruptura ( la Vaga • 

Serena! Política) 

3 . El Govern Provisional 1 el pe

ríode constituent 

4 . L'establí sent constitucional • 

os 1 nou equilibri de forces. 

* . ARA, QUE CAL FER7 

1 . Situacl8 de les forces popu ~* 

lars i desocràtlques de cara a 

a l'Altornatlva Desocràtlca. 

2 . Ara, què cal fer? 

1 / Ispulsar l'organització do* 

los classes populars català 

nes 

2/ Es tabllr acords I coord1nac1_ 

ons a tots nivel ls . 

3/ Posar Iss condicions do la • 

Vaga General Pol í t ica. 

ARA, QUE CAL FER? 

1 . Situació ds les forces populars 1 de 

socràtiques de cara a l 'a l ternat lva* 

desocràtlca, 

ALS PAÏSOS CATALWS 

Al Principat; hi ha una gran cosbatli! 
vita?. 3 nivell 61 sovlsents de sasses ( a l * 

sovisent obrer, al sovlsent os barris, a l * 

aovisent os joves, en el sovisent cultural 

1 en l'ensenyasent). No s'estableix pero,* 

una organització 1 una coordinad I «fica -

ces per a Ispulsar 1 unificar Iss l lu l tss* 

degut a les diferencies de visió pol í t ica. 

Els reforslstes (PCE-PSUC 1 la seva V e s • 

d'Influencia) es neguen a Ispulsar organH 

zaclons unitàries 1 cosbatlvss que espren-

guin 1'ofensiva per a l 'Alternatlna Deso-* 

c r í t i ca , ta l cos ens proposes els soclalls 

tes revolucionaris catalans 1 la gran sajo 

r l a os forces populars i desocràtlques òr

gan! tzaoes, pero no a nivell de p a r t i t . Al 

xo divideix desastrosaaent les forces popu 

laes. Això es veu solt clarasent a l'Asses 

blea de Catalunya. Mentre nosaltres, con -

juntaaent asb tots els sectors que poden * 

estar per una l ín ia d'alliberasent popular 

ens proposes lncresentar la cosbativltat • ' 

de l'Assesblea de Catalunya, Incorporant -

h) les alternatives dels sovlsents secto -

r i a l s , 1 reforçant 1 agüitzant l'òrgan! t -

zacl í a la base, l lu i tant per fer os les • 

Assesblees Dssocràtiques brgans cosbatlus* 

1 operants, els reforslstes plantegen la • 

dissolució a la pràctica de l'Assesblea de 

Catalunya 1 la forsaeió de grups de suport 

a la J.D.E. (o sis recensent el funciona -

sent d'Assesblees de caràcter "consultiu"). 

Malgrat a ix í , l'Assesblea de Catalunya • 

es va convertint cada cop s ís , en a l l í que 

ha de ser cos a lloc de convergencia pol í 

t ica dels sectors populars i desocràtics 1 

el lloc de relació entre els distints sovl 

sents sectorials. 

igualment, avança de aanera esperançado

ra la constitució d'Assesblees desocràtl -

ques locals als barris, ciutats 1 cosar - * 

ques de Catalunya. 

Al País Valencià; sobre un sovisent de 

sasses que ha crescut solt darrerament, * 

tant en el casp sindical cos en els barris, 

cos en el cultural , la recent constitució* 

de l'Assesblea del País Valencià significa 

un gran avanç en l'organització popular * 

per a 1'Alternativa Dssocràtlca. 

A les I l les Balears; hi trobes una . • 

fragsentació (e l procé*s de conscienciació* 

1 d'organització os desenvolupa desigual -

sent a les diverses I l les ) 1 un re lat iu en 

darrerisent en Tacusulacló de forces per* 

al canvi, encara que hi ha Inicis solt po

sitius. 

A ESPANYA 

La unificació de les forces populars 1 la 

convergència per a un sovisent desocràtic* 

estan relativasent endarrerides. El sovl -

sent obrer 1 popular es troba concentrat • 

en alguns focus, la sajoria zones índus - * 

trialitzades desprSs de la guerra: el nu -

ell obrer 1 Intel.lectual de Madrid asb * • 

prolongacions a Valladolid; a Andalusia, * 

lluita casperola al triangle Sevllla-Huel-

va-Càdis i nuclis obrers organitzats a Se

villa 1 Granada, 1 el focus slnalre d'Astfi 

ríes. A Aragó s'està forsarrt un sovisent * 

regional socialista. A Espanya els sectors 

desocràtics no populars tenen poc pes. 

A ÉUSCADI 

La lluita revolucionària ha seguit una * 

estratègia diferent (l'acció arsada d'ETA) 

que ha fet que es donin forses ds lluita** 

solt avançades asb bastant rscolzasent d»* 

sasses perè asb una dlnàslca aue dificul

ta el desenvolupasent del sovisent deso -

cràtlc. Es urgent d'establir un acord ds* 

les forces revolucionàries 1 dssocràtl - • 

ques de cara a l'enderrocasent de la dic

tadura. 

A GALICIA 

HI ha un sovisent obrer 1 un sovisent* 

de sasses de casperols fort. La forca • 

principal ós U.P.G. que està construint* 

un Front Nacional Popular asb els seoi • 

tors revolucionaris 1 desocràtics ga - • * 

Uses. 
Les coordinacions entre els sovl sents* 

de sasses de les diverses nacions de l'Es 

tat espanyol è's bastant deficient. HI ha* 

contactes, garantits pels partits pol í - • 

t i c s , perè no hi ha un autèntic intercan

vi d'experiències de l lu i t a de sasses. A* 

nivell pol í t ic tasbl hi ha nosbrosos con

tactes bi laterals entre organitzacions a-

f i n s , perè una autèntica coordlnaclí en -

tre les forces desocràtiquss a nivell d ' * 

Estat, no hi i s . Algunes Instàncies que • 

es prsenten cos a tais ("Conferència Deso 

x rà t ica" de Ruiz Jineraz, "Junta Desocrà-

t ica de España"...) no tenen aquesta re -

presentatlvitat que es volen atr ibuir . 

2 . Ara, què cal fer? 

1 / Intensificar l 'organitzaclí de • 

les classes populars tenint present una • 

perspectiva estratègica ant icapltal ista,* 

perè centrant ara els esforços en VAlter 

natlsa Desocràtlca. 

Per aixè cal Impulsar el sovisent popu

lar a tot arreu, estenent i consolidant • 

les organitzacions de sasses, 1 Ispulsar* 

els reagrupasents ds Iss forces socialis

tes catalanes perquè puguin coapllr el pa 

per d'ispulsló 1 d'orientació os les cías 

ses populars en l'Alternativa Desocràtlca 

I sis enllà sn la Revolució Socialista Ca 

talana. 

A nivell organltzatlu cal Insistir en * 

el reforçaasnt os les forses d'organitza

ció clandestines davant la tendència de * 

deterslnats sectors cos el PCE-PSUCa aban 

donar-les en la ut i l i tzació quasi exce»sl_ 

(passa a la pigins 19) 
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<W» Ens uns moments, de l'organització del 111 Congrés de Cultura, 

Uatalana, l'idea del "PSAN" de propulsar un aapli Front Cultural, 
es Mreixedora de la reproducció fntrege de l'opuscle, 

"PER UN FRONT CULTURAL DELS PAÏSOS CATiLANS 
1 . - S1tuaci6 del professional i el treballador de la cultura. 
La situació del professional 1 del treballador de la cultura a 

l'Europa capitalista viu una fase de canvi estructural dins el • 
sistema que es tradueix en un estat, alhora provisional i crftic. 
La majoria, en efecte, viu un procés d'assalarització cada vega
da tés ràpid i irreversible i uns quants encara conserven llur • 
professió liberal es troben en una situació sense garantia ** 
quant a ingressos, drets socials i condicions de treball. Per al
tra banda, la llibertat de creació, d'investigació, d'expressió • 
es veu cada dia mis greument limitada no solament per la reprès -
sió directa sinó també" per l'atur de treball intel.lectual, les • 
temptatives d'integració 1 de corrupció. 

En els paTsos capitalistes desenvolupats, la sajona de profes 
sionals 1 trebaMadors de la cultura són forçats, cada dia «fe, a 
la integració al sistema tant pel procés de concentració aonopo -
lista de la industria cultural, com pel pes de les societats su -
praestru í multi nacionals) que treballen en el camp de la cultu 
ra, per la doti nació 1 control per part dels governs i grups de • 
pressió dels grans mitjans de difusió i d'informació, pel malthu-
slanisme en Bateria d'educació, d'investigació 
1 de creació artística, 

A tot l'estat espanyol, si bé alguns aspec
tes d'aquesta situació no es presenten amb tan 
ta duresa ( per ex. el procés de concentració* 
monopolista de la industria cultural i el pes* 
de les societats supraestatals en el camp de • 
la cultura), els altres es veuen agreujats per 
l'existència de la dictadura feixista que l'en 
dureix encara més a través d'una sistemàtica * 
repressió: censura, multes, prohibicions, em-* 
presonaments, etc. 

Als PaTsos Catalans, mancats com estem de * 
llibertats nacionals, les possibilitats es ve
uen disminuïdes, a més a més, per la continua
da conculcado dels més elementals drets d'e -
xercici de la llengua, de la historia, de l'e
conomia, etc., és a dir de la realitat nació-* 
nal en tots els camos: ensenyament, premsa, cinema, ràdio, TV, ad 
ministrado, etc.; per les traves poeades en el desenvolupament • 
dels centres de producció i difusió (te la cultura catalana: edito 
rials, bialioteuqes. Institut d'Estudis Catalans, universitat, • 
etc; per l'anorreament de qualsevol expressió cultural que direc
tament o indirectament estigui relacionada amb l'accés de les ela 
sses populars catalanes a una cultura popular nacional. 

Nombrosos professionals i treballadors de la cultura catalans • 
són conscients d'aquesta situació i intenten d'organitzar-se per* 
a oposar-hi una lluita eficaç. 

Es per tot això que el PSAN (Partit Socialista d'Alliberament* 
Nacional dels Paitos Catalans) es proposa d'impulsar un 'ampli mo
viment -un front cultural- capaç d'aglutinar els professionals i * 
treballadors OB la cultura que estan d'acord en lluitar -1 els • 
que ja lluiten- per l'alliberament nacional \ de classe dels Pale
sos Catalans. El PSAN, doncs, crida a tots els professionals i •+ 
treballadors de la cultura interessats en aquest front cultural a 
Incorporar-s'hi. 

2.- Definicions I objectius generals. 
El Front Cultural es proposa la tasca de concienciado, mobilit 

zacií 1 organització dels professionals 1 treballadors d» la cul
tura -metges,aparelladors, advocats, Investigadors, escriptors, • 
artistes, ensenyants, traductors, periodistes, etc. etc.- P«r tal 
de lluitar contra la funció alienadora de la cultura burgesa en • 
general i concretament de la cultura espanyolista. Impulsar l'ela 
boracló 1 la difusió de nous models de cultuta popular al servei* 

del moviment d'alliberament nacional 1 de classe i de cara a la* 
producció d'una cultura nacional revolucionària. 

Entenem aquest front cultural com a part Integrant del moví - * 
ment d'alliberament nacional 1 de classe. 

Creiem que l'elaboració 1 la difusió de nous models de cultura 
popular no han de ser pas la repetició mecànica d'unes formes ar 
tfstiaues 1 culturals imposades des de dalt sinó l'elaboració * 
per part dels mateixos artistes, professionals 1 treballadors de 
la cultura participants de FC d'aquelles formes de cultura que* 
revelin els Interessos de les classes populars 1 que alhora si -
guin susceptibles d'influir—les culturalment. 

Si bé la totalitat d'aquesf» nous models culturals no seran as 
solits fins a l'arribaria de la societat socialista catalana, cal 
que des d'ara els professionals i treballadors de la cultura in
vestiguin ja possibles camins dins el marc de la situació actual. 

Per altra banda, és evident que aouests nous models culturals 
no poden ser només presentats com a conquestes afilades sinó que 
han de ser pensats com a elements constitutius del nue ha de ser 
la cultura de les classes populars catalanes, és a dir la cultu
ra popular dels PaTsos Catalans els elements de la qual han de • 
ser configurats ja a partir d'ara. 

Entenem per cultura popuiHr: 
a) la cultura del poble en una societat en lluita de classes. 

Es a dir, el conjunt de respostes concretes -unes 
ja assimilades, d'altres tot just elaborant-se- • 
que les classes populars han d'anar oposant a • 

uns determinats desafiaments del medi contra el * 
qual l luita. 

b) L'assumpció 1 revalorltzacií del patrimoni • 
cultural nacional i universal acumulat per tal t * 
que serveixi a l'alliberament i desalienadó de** 
les classes populars. 

c) La cultura d'una societat de direcció popu-* 
lar. 

Es evident que pel que fa al FC ara, ens Inte
ressen els dos primers punts d'aquesta definició* 
la realització dels quals ha de confluir en un àm 
pll moviment que porti a la creació i difusió d'u 
na cultura nacional revolucionaria. 

Aquests objectius serien Incomplets si no t in
guéssim present que l'elaboració cultural que pre 

conitzem té un destinatari primer 1 específic: les classes popu
lars catalanes les quals tot 1 que presoneres de la ideologia de 
la classe dominant, no deixen d'entreveure l'opressió ni d'expe
rimentar la necessitat d'una cultura propia. 

Es per així que cal tenir present la situació en que es tro 
ben les classes populars catalanes i adequar-hi els nous models* 
culturals que contribueixin a alliberar-les de la seva alienació 
i falsa conciencia) i fer-les avançar fins a la comprensió global 
de l'opressió nacional 1 de classe 1 a la lluita per la seva su-
pre ació. 

En aquest sentit, la joventut pertanyent a les classes popu-* 
lars catalanes serà molt més apta par a rebre i difond-e aquests 
nous models culturals, alhora que pot convertir-se en un ferment 
revolucionari de destrucció de les formes culturals actuals i u-
na força en la construcció de la nova societat socialista. 

3.- Estatuts soda! \ carácter!oiogia 
Entenem per professionals els traballaoors que exerceixen les 

professions dites tradicionalment •liberals1 algunes de les qu-* 
als gaudeixen d'un estatut associatiu legal (col.legi professio
nal, etc.), que exerceixen llur treball individualment e en peti 
tlts grups 1 que tenen accés a la creacií o reproducció de cultu 
ra dins la societat burgesa: metges, edvocats, economistes, ense 
nyants, arquitectes, aparelladors, enginyers, etc. Una part cada 
vegada més Important d'aquests sectors, paro, esta lligada al • • 
procés de producció com a assalariats bé que amb una situació • • 
privilegiada dins l'empresa la qual cosa els oorta sovint a sen-

PER lTN 
FROXT VALTVRAL 
DELS 
PAÏSOS CATALANS 

desembre, 1974 

;osiit. d- Professis.".-1- i EPeü li - j r j 

(passa a la pàgina 18) 
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t t r - M lligats als Interessos de les classes dominat s 1 posar-se 
al sw servei fins a ocupar càrrecs netaaent eapressarials: dlrec 

tors daespresa, gerents, etc. 
Anoaanen traballadors de la cultura per una banda els qui tre

ballen en la producció* artística o cultural -entesa aquí en el • • 
seo sentit tradicional-, mancats d'organització sectorial 1 legal 
pròpia, aus no Intervenen dlreetaaent en el procés de produce!í * 
social 1 que estan abocats cada día sis a l'us individual de la • 
professií sense defensa davant la pressió econòmica 1 social de • 
les classes doainaats: escriptors, artistes plàstics, «tistes, c l -
ceastes, cantants, professionals del teatre, etc. Per altra ban-* 
da IncloM dins aquest apartat uns sectors prou importants que In 
tervenen sobretot en la difusió 1 reproducció' de la cultura -edi
tors, llibreters, correctors, traductors, redactors, periodistes, 
etc. 

Entenee que aquests grans grups -professionals i treballadors* 
d> la cultura- ealgrat llurs «arcades diferències entre ells, te* 
nen prou característiques comunes i són capaços de confluir con -
Juntaaent en el FC que iepuIsa el PSAN. 

Per una banda hi trobes un professional i S M 1 una incidència • 
certa en l'elaboració, difusió i reproducció de cultura; un cert* 
nivell de forsacló Intel·lectual seablant -estudis universitaris, 
de grau sitja o autodidactisse equparable- i una als gran possibi 
11 tai d'accés a una presa de consciència política individual per* 
via de racionalització. Per altra banda, una coauna extracció soc 
cial -petita I mitjana burgesia, bí que no aanquen les excepcions 

- 1 , en el cas de solts d'ells, poca o cap Incidencia en el proels 
de producció I -er tant, falta d'esperièncla col·lectiva de l lu i 
ta la qual cosa conporta la tendencia a adoptar opcions individua 
listes. 

4.- Objectius 1—edlats 

En aquest aoment en que el franauisee s'esgota definitivament 1 
s'obren àaplies possibilitats de canvi desocrltic, els professio
nals 1 treballadors de la cultura dels PaTsos Catalans han de ju
gar un paper i«portant de suport i d'identificació ast la lluita» 
de les classes populars catalanes. Es evid nt, pero, que aquest * 
paper avui encara resta solt l isitat (continuen els probleees de* 
censura, d'Infraestructura editotrlal, de pressa; n'apareixen de* 
nous: control de col·legis professionals, etc.). Aab tot, bona • • 
part dels professionals i treballadors de la cultura, gaudeixen,* 
dins la dictadura, d'una situació "privilegiada': organització * 
sectorial propia, projecció pública, que els fan aenys vulnera - • 
bles a la repressió, forsacló intel.lectual solt per sobre la sit 
jana, etc. 

Es per això que a partir dels objectius generals ja definits, • 
el FC es proposa: 

llegiu i comenteu 
enquesta 
enquesta 
enquesta M AVUI 

ahir 
I assemblea de Catalunya avui, 

. demà 

1) La concienciado, aobllltzadí t organltzaclé* d'aquells* 
sectors que per la seva situació, sobretot en el procís de re
producció de cultura, són sis explotats 1 asb els quals es po
den endegar l ' I Mediat lluites reivindicatives sectorials: tra 
ductors, redactors d'editorial, correctors, perits, setges In
terns I residents, etc. Acenseguir estatuts legals sectorials* 
-si ós possible- 1 organitzar plataforaes legals clandestines* 
de coordinació. 

2) Líanalisi sarxlsta 1 nacional ds la realitat histèrica,se 
clal , econòmica 1 cultural dels PaTsos Catalans contra la Inter 
prefacio burgesa i classista 1 concretament espanyolista. L'anà 
lisl interdisciplinària 1 global de la cultura. La creació de • 
nous sodels de cultura popular. 

3) La difusió de nous sodels culturals a: 
a) barris, cosarques 1 caap. 
b) Tensenyasent (per la especifitat d'aquest sector, for-
sa un front a part asb ensenyants, estudiants 1 pares.) 
c) les organitzacions de sassa de les classes populars ca
talanes. 

4) El portar la reivindicació nacional 1 de classe als cèl.le 
glts professionals 1 a d'altres institucions semblants. El poten 
ciar dins els col.legiats i sesbres el alviaent d'alliberasent • 
nacional i de classe. El buscar la seva col.laborado professio
nal (advocats, economistes, setges, etc.) 

5) El guanyar a la pressa legal una zona desocrètlta per als* 
interessos de Res classes pépulars catalanes. L'aprofitasent de* 
la pressa de circulació legal I la de circulació clandestina. La 
creació de noves revistes -legals e no-. La col·laboració a "A-* 
lllberasent'. La preparació* de publicacions, llibres, fulletons, 
etc. 

6) La creació d'una publicació que reculli els probleees sec
torials 1 els estudlT en funció dels objectius, de l'estratègia* 
1 de la tàctica del FC. 

Existeix, ja ara, •Alllberaaent" (Quaderns al servei de la re 
volució socialista d'alliberasent nacional), publicació aperiodl 
ca, al voltant di la qual poden relligar-se tots els professió-* 
nals 1 treballadors de la cultura que ai l l t ln sn el casp de la * 
cultura, del pensaaent socialista I en la prespectlva de T a l l l -
beraaent dels PaTsos Catalans. 

Coaitó de Professionals 1 Treballadors de la Cultura 
del Partit Socialista d'Alliberawnt Nacional dels Pal 
Tsos Catalans (PSAH). 

PaTsos Catalans, deseabre de 1974 

d O C U m e i l t S C. d . C. (vede la pàgina 15) 

-Elaboració d'un quadrre noraatiu quefacilitl la cracló d'ea 
preses de propietat sindical -total o parcial- podran peraetre* 
Paoels al poder eapresarlal 1 econòmic de la classe treballada 
ra a travis dels seus Vgans als característics de representat, 
ció 1 de coabat. El aatelx cal dir en ordre a la promoció d'ea-
preses alxtes 1 d'experiències d'autogestió. 

-l'Implantació d'una política fiscal progressiva, d'us» dis
tribució als justa, basada en els iapostos directes de aanera • 
fonamental, aab especial laposicló sobre les herències. 

-S'ha dí generalitzar Tensenyasent gratuTt 1 la foraadó de 
tot ordre. S'ha d'instaurar un ensenyament oficial eficaç.1 amb 
motivació democràtica; acceptant-se Vensenyaaent privat que si 
compleix deterainades condicions, hauré de ser subvencionat. , 

Elements, tots ells, d'una política de Dsaocrècla Popular Ca
talana que constitueix l'objectlu de Convergència Democràtica • 

de Catalunya." 
Ganar ,1975 
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va di forees d'accié a nivell legal. 
De cara a l'Alternatlva Democràtica • • 

cal difondre'n al «5x1 • el progran 1 el 
camí per a assolir-lo. En aqvets sentit, 
cal també començar a preparar la Vaga Ge 
neral Política, perquè quan aquesta es • 
desencadeni Vorganització' popular 1 de
mocràtica sigui prou forta por a destru
i r la dictadura 1 plantejar el Programa* 
de l'Alternatlva Democràtica, 

2/ Establir la coordinació en l'acclí* 
1 l'acord polític entre les forces popu
lars 1 democràtiques. 

Consolidar l'Assemblea de Catalunya, 
enfortint les seves organitzacions de ba 
se, les organitzacions de masses 1 los • 
assemblees democràtiques locals, i apro
fundir en l'acord amb els demòcrates ca-

19 
talans. Cal formar ja el pre-Govern Pro
visional do Catalunya. 

Accelerar la dinàmica de l'Assemblea 
del País Valencià 1 de l'Assemblea de -
los Illes Balears, establint relacions a 
nivell de PaTsos Catalans. 

Establir la unitat d'acció amb els • 
moviments revolucionaris d'alliberament* 
nacional d'Euscadl, Salida i Canàries. 

Arribar a la coordinació" a nivell os 
tatal del moviment democràtic establint* 
un pre-Govern provisional 1 preparant • 
l'accií decisiva per a l'enderrocament • 
de la dictadura. En aquest sentit cal o-
bligar els reformistes-espanyollstes a a 
bandonar la J.D.E. 1 a establir un nou a 
cord que expressi l'autàntic pes de les* 
classes populars 1 les aspiracions del • 

moviment democràtic davant la crisi de la 
dictadura. 

3/ Posar los condicions de la Vaga Gene 
ral Política. Encara que el moment do de
sencadenar la Vaga General Política sort* 
una decís!6* de los masses, cal que els so 
cl alistes revolucionaris catalans prepa -
rea aquest moment .explicant la Insarció * 
de la Vaga General Política en el procot* 
ca canvi democràtic, clarificant ois alto 
des do lluita do l'ocupació democràtica * 
del poder, 1 col.laborant par a VestabH 
ment de l'organització- i de la coordinad 
í necessàries." 

mi 
emblema del p.s.a.n. 

treballadors del pa is... <ve de ,a p3*"8 4) 

bllitzar-nos al voltant d'alternatives polítiques que eviten 1 
consolidad6 d'In poder central "democràtic" de la burgesia mo
nopolista 1 els seus aliats, i que permetisquen l'accís efectiu 
del poble treballador als ressorts del poder, única garantia de 
que els greus problemes econòmics que patia puguen solucionar -
so. 

Com actuar, doncs?. En primer lloc, hem de tindré clar que * 
sols la lluita do masses, 1 no els pactos o els apanyets per •* 
les altures, acabarà amb la dictadura 1 crearà un poder polític 
valencià amb un contingut antimonopolista; en segon lloc, cal * 
que aquesta lluita vinga impulsada i coordinada, a nivell do Pa 

ís Valencià, per un organisme unitari de clara significació an» 
tifeix1sta;en tercer lloc, coa que l'eneaic a abatre està insta 
l . lat a nivell de tot l'Estat, ens cal una estricta coordinació 
amb les lluites os la resta dels PaTsos Catalans, d'Euzkadl, do 
Galícia, de Canàries 1 dBls PaTsos Castellans. Per tot aixo,hem 
d'impulsar la constituclí do l'ASSEHBLEA DEL PAÍS VALENCIA 1 V 
l'arrelament d'aquesta per tot el país, de tal aanera que siga, 
veritablement, un organisme al servei de la lluita obrera 1 po
pular 1 un embrió del futur govern provisional dol País Valen -
cià."(RPVl 

ultimo hora: 

he/document/ac 
L'AdeC I PUIG AfíTICH EN EL 1er ANIVERSARI 

"El 2 de aarç ha fet un any que va mo
rir executat el militant anarouista Salva 

dor Puig i Antieh. El seu assassinat va oo 
commoure l'opinió pública del pafs, i ens* 
va ensenyar la cara més odiosa, més refina 
danent cruel, do la Dictadura franquista.* 
Ens va ensenyar també que 1'"aperturismo"* 
del Govern Arias Navarro no és un pas, ni* 
pot ser-ho, cap a les llibertats políti-** 
ques mínimes. 

Diverses manifestacions han demostrat • 
ara que el seu record segueix viu entre no 
saltres. Pero la millor aanera de recordar 
En Salvador Puig 1 Antich és lluitar per-* 
què als militants antifranquistes Genoveva 
Forest, Antonio Durin i el militant basc • 
Josoba-Andoni Garmendla no els apliquin ti
nes possibles sentències de mort; lluitar* 
per abolle la pena de mort. 

La repressió en totes les seves fornes* 
és l'única política aue és capaç do rea-* 
ützar aquest Règim en la seva agonia: des 

dels acomiadaments aassius de treballa-* 
dors, les detencions i tortures, fins a 
l'aplicació de sentències de mort o l'a 
saosinat al carrer de persones Indefen
ses. 

Fa un any no vaa saber ni vaa poder* 
impedir l'assassinat d'En Salvador Puig 
i Antich. Que aquell crim que ara tot-* 
hom lamenta i condemna no es repeteixi* 
en les persones de Genoveva Forest, An
tonio Duran i Joseba-Andoni Garmendla. 

El Secretariat de la Comissió Perma
nent de l'Assemblea de Catalunya es coa 
promet a impulsar una gran campanya per 
aquest motiu, i crida ja desd'ara tota 
l'opinió pública a manifestar massiva-* 
ment la seva repulsa contra els proces
sos que posen en perill la vida d'a-*** 
quests tres ailitants antifranquistes.1 
a lluitar per l'abolició de la pena de 
mort. 

Parar els peus a la repressió fran-* 
quista, impedir que cometi tres nous as 
saasinats, és treure a aquest règim cri_ 
ai nal la darrera arma que 11 queda per 

a sobreviure. Es avançar cap a la conse
cució de l'amnistia, per a tots els pre
sos i exiliats polítics, i de les Uiber 
tats polítiques 1 nacionals." 

L'AdeC I LA CANDIDATURA DE XIRINACS 

"El Secretariat de l'Assemblea de Ca 
ttalunya ha rebut amb satisfacció l'anun
ci de la candidatura de Lluís ha. Xiri-** 
nacs al Nòbel de la Pau 1975. En Xirlnacs 
és un home sense partit, un no-aliniat, * 
un home de i per a l'Assemblea de Catalu
nya. S'ha posat obertament i generosament 
al servei de Catalunya en lluita contra • 
l'opressió de la dictadura. Fou un dels • 
113 detinguts a la parroquia de Maria HU 
jancora do Barcelona (28 oct 73) i per so 
li dari tat amb ells portà a terme una vaga 
de la fam de 42 dies (dos 73/gen 74). A-
vui la lluita d'En Xlrinacs Is ja adaira-
da en amplis sectors, i les seves raons • 
reconegudes a nivell internacional perquè 
són les raons del nostre poble. 
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Són dot als motius que duen a aquest» 

Secretariat a potenciar el Nobel de la . 

Pau par a Lluís Ha. XIHnacs: 

1) Per la seva ressonància aundial. Sa 

boa que el Nobel no seapre ha re f l ec t i t * 

les veritables aspiracions de Pau dels • 

pobles del món, coa podea veure en els * 

darrers noaenaaents. Malgrat alxb, l 'au

diència nue el Nobel té a nivell Interna 

clonal convé a la causa de Catalunya de

mocràtica. La candidatura d'En Xirlnacs* 

és ja avui una denúncia 1 apressionant »• 

del regla que té eepresonat un hoae pro

posat per al Nbbel. 

2) Perquè convé obrir fronteres als nos 

tres anhels i portar endavant noves tor

ees de l lu i ta contra la dictadura en a-

questa cursa unitària vers la democràcia 

que té eaprasa l'Asssablea de Catalunya. 

Enfront d'un tretes descongelament »• 

dal feixisae de l'Estat espanyol, capaç* 

de fer renéixer alguna equivocada esne-* 

ranca a nivell internacional, aquest a-

tac que tot un poble eaprèn a través dels 

seus coabatents a f i de col·locar el nos

tre probleaa a nivell internacional, h • 

fe t ja e l seu lapacte en alguns secofv 

of ic ia ls del regla. 

Es per això que el Secretariat de la* 

Coaissió Peraanant de l'Assaablea de Ca

talunya crida a la mobilització de tot * 

el poble a donar suport a la campanya * * 

dal Nobel per a En Xirlnacs i a u t i l i t 

zar totes les formes de l lu i ta aue aquós 

ta campanya permet. A ningú no escapa •• 

que en anuesta campanya parlar d'En Xiri 

nacs vol oir parlar de la l l u i t a del món 

obrer, dels camperols, da 1'Assemblea de 

Catalunya, de l'Església progressista, • 

de l'amnistia, da la nostra gran re iv in

dicació nacional, etc. 

Finalment, dins a casa nostra aquesta 

candidatura afavorirà la l l u i t a unitària 

i l'acostament amb d'altres forces polí 

tiques que encara no són a l'Assemblea * 

de Catalunya, però que s'han adherit ja* 

per diaersos canals a la campanya del Nò 

bel per a Lluís Ma. Xirlnacs. 

De totes i cada una de les forces de* 

mocràtioues de Catalunya depèn bona part 

l'aconseguir un Nobel per a Catalunya; • 

és a dir, la denúncia dal règim frabquis 

ta i la difusió internacional de les nos 

tres reivindicacions polítiques i nacio

nals!" 

L'AdeC I EL "NO DE L'AJUNTAMENT" 

Sota el t í t o l "PER UNS AJUNTAMENTS I 

UNES ESCOLES CATALANS I DEMOCRÀTICS", es 

diu: 

"L'espectacle ofert per l'Ajuntament 

de Barcelona el dia V da març -repetit * 

pel da Girona tres dies després- dane-** 

gant una petita partida del pressupost * 

municipal (el O'O? í a Barcelona!) per* 

a 1'ensenyament del català, ha estat un 

dels més ignominiosos de la seva llarga* 

carrera de traïcions 1 lladrocinis sota* 

el franquisme. La reacció popular ha es

tat de clara repulsa d'aquestes negatives 

i a Barcelona s'ha demanat públicaeent * 

la dimissió dels divuit "conséjales" del 

no i de l 'alcalde que, tolerant l ' insult 

d'uns senyors que no representen res n i * 

ningú, va mostrar una total manca d'arre 

lament en el país rea l . Es clar que, co

neixent la tradició de servilisme dels • 

càrrecs subalterns franquistes, no se'n*,' 

podia esperar al tra cosa ni són e l ls els 

únics responsables d'això. 

No és estrany, en efecte, que els • * 

fets s'hagin produTt a ix í : ni els a lcal 

des ni els "conséjales" no han estat ele 

gits pel poble que diuen representar. Da 

vant aquesta absència de representat!vi -

tat democràtica, el sorprenent hauria es 

tat el contrari, és a dir , que aquests • 

ajuntaments s'haguessin mostrat recep-** 

t ius a les profundes aspiracions populars 

per la normalització da la llengua i la * 

cultura catalanes 1 per l ' o f i c i a l i t a t * • 

del nostre Idioma. En aquest senti t , les 

negatives dels ajuntaments de Barcelona* 

i Girona han tingut una virtud: recordar 

als qui ja ho havien oblidat o als qui * 

ho ignoraven, que la llengua i la culto

ra catalanes han estat Implacablement •» 

perseguides pel franquisme i que la seva 

l l iber tat 1 el seu ple desenvolupament • 

només es poden produir amb la derrota de 

la dictadura fe ix ista , amb un canvi demo 

cràtic i "amb el restabliment provisió-* 

nal de les Institucions i dels principis 

configurats en l'Estatut de 1932, coa a 

expressió concreta d'aquestes l l ibertats 

(democràtiques) a Catalunya i coa a v ia* 

per arribar al ple exercici del dret • • 

d'autoaetermlnació", com diu el punt pro 

gramàtic 3er de l'Assemblea de Catalunya. 

En definit iva, els ajuntaments de Barce

lona i Girona no han volgut ni tan sols* 

aprofitar l'ocasió per fer un gest dema

gògic, destinant una partida notablement 

migrada per a l'ensenyament del català,* 

que per salvar les deficiències presents 

exigeix molts més milions de pessetes. * 

Per damunt de tot , s'han sentit hereus * 

d'aquells consistoris imposats per la * * 

força de les armes l'any 1939, els quals 

van tenir la vergonyosa missió a n ive l l * 

local de liquidar tot vestigi d'autono-* 

a ia, da democràcia i de catalanitat, a * 

profit del caciquisme i de les arques de 

l'oligarquia franquista. 

En aquest context, ne ens pot enga-** 

nyar el f e t que les autoritats franquis

tes Intentin avui maniobres de "toleràn

cia" envers certes manifestacions català 

nes fins ara no permeses: exhibició de * 

la bandera catalana en edi f ic is of ic ia ls , 

ús dal català en emissions radiofòniques 

Catalunya 
sota el 

franquista 

¥ .1 . ii I 

PpSKTlJCIO 

' COMPREU I LLEGIU AQUESTA IMPORTANTÍSIMA 0-

BRA. ESCRIVIU A: ECP. 18, rua Jobbé-Ouval.* 

75015-París. FRANÇA. 

"normals", "encoratjament" de certes activi 

tats relacionadas amb l'ensenyament de la * 

llengua catalana, etc. Aquesta polít ica da* 

"tolerància", que, sota l'aparença d'un r e 

colzament o f i c i a l , no és sinó una barroera* 

manipulació, neix d'un replegament tàctic , 

forçat per les debilitats i contradicelóos* 

del règim 1 per la formidable combativitat* 

del moviment de masses democràtic pels * • • 

drets nacionals da Catalunya. En aquest sen 

t i t , les maniobres del governador c iv i l de 

Barcelona, que ha Intervingut de manera de

cisiva em la palinodia que van haver de can 

tar els "conséjalas" barcelonins l'endemà * 

mateix del ple municipal, no ens poden fer 

oblidar que, en aquesta província, e l l *és 

precisament e l representant més qualif icat* 

del govern que té subjugat el poble català* 

i que impedeix que es manifesti en 11 Iber-* 

ta t la seva cultura nacional. Les maniobres 

franquistes, doncs, només poden enganyar ** 

certs sectors que amb simples retocs for - * * 

mals a l'actual situació -insostenible per 

a tothom- ja es mostrarien satisfets: ús * • 

"públic" dal català, però no ús o f i c ia l ; en 

senyament del català (optat iu) , però no en

senyament en català; algun diari en català, 

però no catalanització aassiva de la prem

sa; emissions radiofòniques o televisives * 

en català, però no ràdio i televisió cata

lanes, etc. En definit iva, "regionalismo * • 

bien entendido" s í , però no autodetereina-+ 

ció del poble català. 

L'enorme ressò popular que han tingut * * 

els incidents provocats pels ajuntaments de 

Barcelona i Girona, amb l 'a l lau de protes-* 

tes 1 peticions de dimissió que s'han suc-* 

ceTt des de 1'endemà mateix de conèixer-se* 

els fe ts , confirma la justesa del planteja

ment polí t ic del report de treball sobre la 
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Cabanya per a l'ús of icial de la llengua 
catalana 'octubre 73/gener lk), auspiciat 
per l'Assemblea de Catalunya. "Una campa
nya per l ' o f i c ia l i ta t oto la llengua cata
lana -diu el Report-, per la plenitud *• 
d'ús del català i reconeixença de tots •• 
els seus oréis, no apareix cois una inicia 
tiva d'interès secundari, sinó com un pos 
tulat de gran interès en la l lu i ta per «-» 
les l l ibertats democràtiques... Ha arribat 
el «oient que les forcps populars pren-** 
guin una iniciativa pública en aquest sen 
t i t -co» en general en el de la l lu i ta •• 
contra l'opressió nacional- i l'Assemblea 
de Catalunya no pot desatendre-la". 

D'ACORD 4KB iQUEST PLANTEJAMENT: 

- Cal imposar l'ús of icial de la l ien-* 
gua catalana, segons l'Estatut d'Autono-* 
mi a, con a primer pas per a una plena ñor 
•alització lingüística del català. 

- Cal exigir escoles i centres d'ense-* 
nyament catalans, que en el nostre con-** 
text seran necessàriament democràtics; ad 
metre el ple dret de la llengua catalana* 
com a vehicle de cultura; exigir, tal com 
han demanat recentment els professors i * 
estudiants /de la Universitat de/ Sella-* 
terra 1 d'altres centres universitaris, • 
aue la Universit?t a Catalunya sigui na** 
cional catalana; protegir les minories •+ 
culturals residents a Catalunya implan-** 
tant l'ensenyament en la seva llengua ma
terna, amb aprenentage del català com a * 
segona llengua. 

- Cal que el català tingui accés normal, 
sense traves directes, als mitjans de co
municació de massa, i que disposi de preo 
sa diària, de publicacions periòdiques, * 
de ràdio, de televisió, de cinema i de to 
tes les formes necessàries oer a una cul

tura de masses. 

Aquestes reivindicacions s'han de fer 
extensives al País Valencià i a les I l les 
Balears, així com al País Basc i a Galí-* 
eia, que també sofreixen la persecució de 
les seves llengües i cultures respectives, 
un dels aspectes dB Topressió nacional. 

Iot el poble de Catalunya està interès 
sat en aquestes reivindicacions. I no so
lament els catalnoparlants: sn efecte, • • 
com han expressat clarament en les nombro 
ses accions democràtiques en què han in - * 
tervingut amb un al t esperit combatiu, •« 
les masses immigrades tenen també un au-* 
tèntic interès per l'ensenyament de la • • 
llengua catalana -interès confirmat per * 
totes les enquestes que s'han fet sobre * 
la qüestió-, per la qual cosa el maneteni 
ment de l'actual situació excloent no é* 
sinó una evident discriminació aue cal •+ 
combatre per part de tots els demòcrates. 

Per iot això, el Secretariat de la Co
missió Permanent de l'Assemblea de Catalu 
nya s'adreça al poble perquè exigeixi; 

X Dimissió de tots els "conseiaies" ant i 
democràtics; 

X Elecció democràtica OB tots els ajunta
ment s; 

X Us of icial de la llengua catalana; 
X Escola catalana i democràtica; i 
X Llibertats polítiques i nacionals. 

Aquest Secretariat fa una crida, ooncs, 
a una àmplia campanya popular i a una de
cidida r.articipació en totes les in ic iat i 
ves demo:ràtiques, que es troben ja en •* 
curs o que es poden produir, amb vista a 
aconseguir els objectius proposats. 

Març 1975." 

demaneu la 
2a.edició de: 

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

* 

papers de treballí 
dlnformaciè númZ 

# (ve de la pàgina 2) "NOTA DEL. PSAN— PROVISIONAL 

2} El partit presenta certament les discreoàncies lògiques respecte 
a aspectes diversos del procés de convergència socialista, perè con 
sidera que les seves aportacions crítiques han d'ésser cenyides a + 
dues condicions imprescindibles: 

- Han de respondre a anàlisis concretes i serioses i no s'han de 
limitar pas a simples observacions superficials que contribueixen » 
ben poc a clar i f icar les posicions. 

- Donades les csracterfstiaues del procés, i tal com ha estat • • 
procedint f ins al moment actual, el part i t , abans de donar curs a • 
les seves posicions crítiaues, pensa esgotar totes les possibi l i-** 
tats de discussió existents al si de la Convergència. 

Es, doncs, sobre aquestes bases d'actuació que el partit oensa • 
contribuir al procés de convergència dels socialistes revoluciona-* 
r i s catalans. PSAN-provisional." 

oCP^e» llegir 
c 

és l 'enquesta 
DE L'ETUIP "AVUI" 
SOBRE "L'ASSEUBLEA DE CATALUNYA AHIR 

AVUI 
GEMA" 

CONTESTEN: Moviment Socialista de Catalunya, Front Nacional • 
de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, p a r t ü * 
Socialista d'Alliberaatn Nacional dels Països Cata 
lans (provisionals), No Aliniats, Unió Democràtica 
de Catalunya, Convergència Socialista, Convergen-* 
eia Democràtica, Partit Socialista d'Alliberament* 
Nacional dels PaTsos Catalans, Soclalistes-Oemocrà 
t ics de Catalunya i Esouerra Republicana de Catalu 
nya. 



X I R I N A C S : 21 DIES DE VAGA • • • 

•PROCE0IMENT0 Of URGENCIA 

Resultando jue e1 sacerdote Oon Luis* 

KarTTIÏrïnàcs Qasrfans redacto una» ho

jas o » luego fuarsn leprosas a eultlco 

pista y distribuidas profusamente an * * 

3aree1ena y província, en us qua desen 

daba elecciones da verdad an los Paisas 

Catalanas "pida unas alacclonas vardad» 

ras. Sfn asnlstfa no puadan Msar al ac

cionas vardaderas. Con la opresión capi 

t a l l a t s . Incluso por parts da los als-» 

aas catalanas, no pueda habar a lacc lo 

nas da vardad, ¿atóos: tu aras al pua» 

ble, m e t r o s sois a l pueblo, da todos* 

nosotros dependa que nuestro pafs tsnga 

la autedeteralnación <m los ?50 Inte-* 

tactuales reunidos en Montserrat, día • 

13 da dlciaebr» da 19/0, pedían* y tar-

alna "oído la autodeterslnación para • • 

les Países Catalanes". Dichas nojas es

tán fachadas en Santa Haría dal Casino, 

al 25 da dlcieabre da 1970, 

Consldorando iue los hechos relacio

nados revisten los caracteres da un de

l i t o de propaganda l lega!. 

Consl dorando oue oroceda decretar 1» 

libertad provisional dal referido anear 

tado, con la obligación da presentarse' 

los días uno y guinea de cada ees ante* 

el Juzgado da Su vecindad, 

SE DECLARA PROCESADO P ESTE SUMARIO* 

a DON LUIS HARÍA XIRINACS QAHINANS. 

REQUIÉRASELE para que preste fianza . 

por cantidad da 30.000 pesetas.1' 

No pago la w l t a . Es decreta ssbarg. 

L'ha d*executar el secretari da VAjun-

taeent, :u* is feligrés eeu. Es naga a» 

eabsroar al seu rector. Sóc declarat In 

solvent. 

El día da Nadal da 1970, Mossèn X i d 

nacs Inicia la seva sagena vaga da la • 

fas, la nual durar) 7\ dios, Soe en pie 

Procés da Burgos contra ai 11 tants d*ETA 

condaanats a eert. Taabé s'ha produTt * 

l'Asseablea d'Intel·lectuals da Montser

ra t . Els pobles de l'Estat espanyol v i 

uen uns eeeants ieportanís: cal salvar la 

vida d'uns hoees ema han l l u i t a t per la • 

l l ibertat da la seva nació oorieida: Euz-

kadl. 

Al l larg d'aquests 21 dies de vaga de 

la fae. Mossèn Xirinacs escriuré un o l a r l . 

Per», coa oí diu el preèobul del l l i b r e , . 

"aquests obra estava destinada a recol l i r 

la narració que Llufs Haría Xirinacs f i u 

dels esdaveni sents i vivències a la seva* 

vaga da la fas. Pari l ' ac t iv i ta t d'En X i 

rinacs, I la seva Incidència a la vida pú 

ol lea, no es va aturar en aquells f e ts , * 

sinó que s'ha anat Increeentant. Calla, * 

doncs, cospletar el text In ic ia l -que con 

tlnua sent el nucli dal l l ib re - aab a l - * * 

tres narracions 1 declaracions d'el l ea-

te lx , 1 aab algunes explicacions coaple-* 

sen tari es me ajudessin a cosprendre la * 

seva trajectòria das d'una perspectiva da 

conjunt*. 

I ha estat aconseguit. Al l larg de les* 

134 planes d'aquest l l i b r e , oulcraeent ie 

rres a offset, anee coneixent coa es refer 

ea l 'act i tud i el pensaaent de fíossèn Xlr i 

nacs a favor de la l l ibe r ta t , l 'aanistla i 

l'autodaterelnació dels PaTsos Catalans. 

Mossèn Xirinacs, candidat al Nobel de * 

la Pau 1975 "ealgri Franco" i "ealgré A-* 

r ias" ens eostra una l ín ia d'actueció per-

fectaaent uníforee 1 rec t i l í n i a , oue 1'ha* 

dut a las eúltlplas enfrontacions aab el » 

regia de dictadura feixista 1 operant • 

avui día encara a 1'Estat espanyol. 

Recordes que Mossèn Xirinacs fou de 

tingut e l 29 d'octubre del 73, a Barcè 

lona, parroquia de Haría Mitjancera, • 

junt aob d'altres 11? persones, sota * 

l'acusació da forear part da l'Assee-* 

bloa de Catalunya. Recordeu taabé la * 

seva Ai vaga da la faa -da 42 dies d»* 

durada- deaanant l 'a l l iberació de tots 

els seus coapanys dels 113. Recordes * 

encara el seu judici pels fets de Na-* 

dal de 1970: el 26 de gener del 74, a 

Madrid, fou condserat a 3 anys de pro» 

s í , després d'haver-se negat a parlar* 

en no concedir-li el dret d'expressar-

se en català. Recordee flnalaent la sa 

va cinquena vaga de la faa, das de la 

Presó ds Carabanchel da Hedrid, al • • 

l larg del ees de gener de 1975 desa-** 

nant una Asnlstia Incendi ei ona! per a 

tothoe. 

^lluitaré amb 
tota la fúria 
per la victòria 
de la pau» 

^fam, presidi, 
debilitat i tedi 
seran 
la meva 
aportació 
a l'any sant 
de 1975» 

(Veure a "ULTIHA HORA DOCUMENTS" una de 

claracló de l'AdeC.) * 

i 
a v u i 

S E R V E I D ' INFORMACIÓ CATALÀ 
S.I.C. 
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