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Durant als «esos de juny i juliol l'activitat de l'oposició deaocràtica catalana no ha ainvat. En efecte, pel que fa a l'Asseuelea. 
da Catalunya, hi ha hagut reunions { coaunlcats conjunts aab la "Junta Deaocràtica de Galícia* 1 la "JO da Andalucía", així cos rep-* 
nlena aab al PSOE 1 Izquierda Oeaocrática. Aixb el lector ho trobarà aés aaplfat a la secció "ASSEtíOlfA DE CATALUNYA». 

D'altra banda, sis significades personalitats de lá vida deoocràtica del nostre oafs dictaren sengles conferències al Collegi d'Ad 
vocats barceloní en al cicle "Terceras Vies d'Europa", organitzat per l'ICESB. Aab notiu de la taula rodona final, es va llegir un ca 
aunicat conjunt, en al qual as fa asaant de les preaisos tapresclndibles per assolir una situació de veritable deeocricia. A la secció 
d* * IHFORKAC10 (¡EtCRAL1 reproduTa al dit coaunlcat, així coa ens fea ressò de l'ambient en el qual fou enes. Dins d'aquesta, nmtaixa •* 
secció hi Incljl» un apartat dedicat a la REPRESSIÓ, tot parlant de les principals detencions hagudes darreracent, ai>í ce*¡acordant 
la tltuació dl Mossèn Xlrlnacs, candidat català al Nobel de la Pau 1975. , y¡¿ 

Tomant aï'Assnaplee 4 Catalunya, reproduTa el coaunlcat de COC (Convergencia Deaocràtica de Catalunya) « e n t e r al nostre nas* 

«anisa* unitari. Val a dir que ua. altre grup, els "Socialistes Deaccratics Catalans" tanbé forwn part Ja de 1 AdeC. 
En un altre ordre de coses, han tingut lloc les eleccions sindicals, aab una aasslva • • 

B A T C J R M T A f l a l participació de votants 1 aub una aplastant victoria de les candidatures obreres, desuera 
• n h r l i n 1 á * * ^ * l ^ a * tiques 1 unitàries. Efectivaaent, la gran aajoria de les forces polítiques i sindicals de 

Catalunya han optat per la participació activa a f i de "copar" la CNS. 

0 0 0 

Quant a Espanya en concret, tenia els següents esdavenlaants: Creació do la "Conferen
cia Deaocràtica del Estado eépafiol", aab la participació da 16 organltz. ¡ons -entre esp¿ 
nyoles 1 basques-, excepcló feta del PCE el qual coa se sap protagoni tza l 'a l 
tra instància deaocràtica espanyola "Junta Deaocràtica». A reBarcar que cap pti-.*sa 0 par 
t i t , grup, organlsaes... català hi ha participat, atesa la circunstancia de l'existència* 
a casa nostra de l'Asseablea de Catalunya, . 

En segon lloc, i entrant en la vida oficial del Ragi», refl&v,uaa l'entrada d'un ex-al-
nistre en retreta, el deaagog Solís Ruiz, en el seu antic càrrec de Ministre del Moví nien 
to, després d* la Inesperada aort del se., antecessor Herrero Tejedor. A aés de persona #•. 
"populachera", el Sr Solís és un dalt ai. ¿ dl la Costa del Sol. Aquest nonenanent ha cau
sat bona laprassló als cercles de l'oposició, en el sentit de reflectir la aanca d'hooes* 
nous qui el regia pateix per a ocupar llocs clau. 

Un altre fet a destacar Is al discurs del Sr Arias Navarro; Hat espacial contra el Cu 
•unlsas, lluita contra el separatlaaa I fa en al "Príncipe", L'opinió general, fins 1 tot 

dl gent d»l t i i t iaa ha i i tat d'un paí endarrera 1 de que tot seguirà coa ara, ei a dir "atado y bien atada", 
Finalalnt, podríea parlar del discurs di Don Joan a Portugal. Tot aflraant que el l is l'finic \ veritable successor del darrer Rei* 

d'Espanya, Alfana X I I I , ha tirat una gallada d'aigua freds al regla, en desautoritzar 1 posar earidícul al seu f i l l , el "Príncipe"... 
Aab tal lanflt, no cal oblidar que al regla di Madrid 11 ha prohibit -alguns diuen "r·coaanat·· l'entrada al territori da l'Estat es 
panyol, Oeaprós d'aquestes declaracions, l'operació de la successió del vell dictador senbla que ha sofert graus entrebancs. 

0 0 0 . 

Quant a Euzkadl, al país geraa que viu encara sota l'estat d'excepció, hea fet un petit recull del qui ha estat aquest nou atonp-t 
tat contra l l i ais aftas dnt l il iaantali. Els assassinats, las detencions, les torturis... i l terror en definitiva, s'han fet els a-
aoi d'Euzkadl, faro coa ós avisant, la resistència "abertzaTe" tia sortit nós enfortida que aai, tot 1 als graus estralls produïts en 
les sevei rtnglarea, Des d'aquestea planat, doncs, saludes el valerós poble d'Euzkadl, 

, « ° 0 0 0 

Mat i l'eatual liiuaíló Balítls*, dtóprll dels fat» qui scabei de Senyalar. l'EQUlP "AVUI* ha nriqwt neeesièrla una enquesta a «•• 
I N arlM.ea.li { a m i politiquea di Catalunya, cintrada in l'aotuallUt del "Consell Nacional Català» i dl l l i relaefens entre Cata
lunya 1 les diverses instàncies unitarias de la resta de l'Estat espanyol. Tant aviat coa aconseguia les respostos, editaren un núrx-
ro tapad al del S.I.C., al qual no dubten serà de gran interès. 

última hora; 11a 1 Conferencia Socialista Ibèrica (COMUNICAT) 

En un passat nunaro da 1 "AVUI" ens fèlea ressò de la Constitució 
da la "Conferència Socialista Ibèrica", tot reproduint el seu 1er • 
Coaunlcat, En aquesta ocasió transcrlurea el segon Coaunlcat, el •* 
qual duu data del 8 de Juny d'enguany. (A remarcar l'absència del * 
socialista histèric espanyol, ós a dir del PSOE el qual està adhe-+ 
r l t a la Internacional Socialista.) 

"Reunida la CSI, aap l'assistència de delegacions de tots els t 
seus tañaras (PSS, PSPV, RSC, USO i RS), ha continuat els seus tre
balla encaatnats a l'articulació dais partits 1 organitzacions so-* 
cl alistes a l'àabit da l'Estat espanyol, sobre la base de la sobirà 
nia 1 autonoela da cadascú d'l l is. 

Ea l is discussions, que s'han perllongat durant dos dies, s'ha 
arribat a acords de base en al projecte organitzat!u conú 1 en l'es 
bós da l'alternatlva socialista assualble conjuntaaent. 

Escoltada la inforaació facilitada per socialistes d'ruzkadi, •* 
s'ha coaprovat que Tobjectiu da l'Estat d'Excepció ós crear una si 
tuació de terror slsteaàtlc 1 repressió c. .ira la població 1 totes* 
les seves forces socio-polítiques, aab nenyspreu total dels drets • 
huaans bàsics, començant pel de la vida. Aquesta recrudescencia del 
clina de guerra civil viscut al llarg de tants anys, ós la prova •• 
concloent de la falsedat de l'aperturisne del Règin. La CSI reitera 
la seva solidaritat l es conproaet al desenvolupaaent de tot tipus* 
d'Iniciatives que ajudin da la eanera aós eficaç als treballadors i 
al poble basc en là lluita comuna contra el feixisme. 

Al natelx teops, la CSI aWoncia l'Intent dal Règin, expressat * 
en els decrets sobra la regulació de la vaga 1 reunió sindical a * 
l'enpresa, per retallar la conquesta 1 «1 dasenvolupaaent d'aquests 

{PASSA A LA P. ) 
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Desoris de dos ajornaaents per raons go

vernatives, el passat 12 de juny tingué f i -
nalaent lloc la taula rodona aab la qual es 
clausurava el cicle •Tsresr·s Vies a Euro-* 
pa'. La sala d'actes del Collagl'd'Advocats 
barceloní ara plena de goe a goe, fins l'ex 
tren que hagueren d'habllltar-se d'altres • 
sales aab altaveus. En total es calcula en 
3.000 el noabre d'assistents. Els conferen
ciants hi eren tots, llevat d'En Trlas'Far-
gas que ara de viatge. Els Srs Pallsch, Pu
jol, Raventós, Solé Barbera i Canyellas con 
testaran les pregunta» relativas a les se-* 
vas respective* xerredes. Evidentaent, las 
qüestions havien estat previ aaant vi sedes • 
pel governador c iv i l , aab la qual coas vo
la* oír que no es tracta pas d'un diàleg o 
celloqui. 

Un cap finita als tomi de respost»*, el 
Sr Anton Canya lles, en noa da tata als con
ferenciant* -en TrlM Ogas s'hl adherí to 
tilaent- llegí al següent tasts 

l'Els qui bes participat coa • ponents * 
•n «1 píela di 1 M Terceras Vist • Europa,* 
organitzat par 1 "Institut Catòlic d'Eatu** 
dia Socials os Barcelona», cenad ents 1 ras 
poneablet'da lat actituds plurtlt qua ra-* 
presentes, ert!** naeeatarl f r puolloa a l l 
següent* punts, sobra als quals existeix en 
tra nosaltres plens coincidencia; 
PRIMER, Conslderea que ha de superar-se de

finitiva I totalaant la divisió en
tre vencedors 1 vençuts que ha estat pro-" 
sent dea de la f i de la guerra civ i l . Per * 
tant, is condlclí indispensable uns Aants-* 
t ia aab l'ellIbaraclS de tots sis presos po 
l í t l es 1 soci sis. | dsaa.nee 1'»lx*e«sent d? 
l'estet d'excepcií al Pafs osee. /(S'enosts 
una tronad* d'aplaudl aanti qui M per 11 ooo* 
I creix quan al públic t* posa deapeus. En 
total, ela aplaudíaents durant prop de 10 * 
ainuts)/. 

SEGON. Deaanee aab urgència el reconeixe-** 
aent dels drets i•llibertats fonasen 

tais: reuní6, associació, expressi6, vaga , 
etc. tal coa són definits en la Declaració* 
Universal dels Drets Husans /d» l'ONU/ 1 en 
els Pactes de Drets Huaans d» 1966 aprovats 
per las Nacions Unides, sota la garantia •• 
d'un poder judicial independent. 
TERCER. Propugnen una societat democràtica, 

basada en la plena participació del 
poble. Aquesta participació noses pot far-* 
se e traves dels partits polítics 1 sis sin 
dicat*. El dret a la lliura sindicació 1 a 
la fornació de partits polítics han d* ser 
reconeguts i regulats sense dl serial nací ó * 
per raó ideològica 1 coa a prisarà aesura. 
QUART. Cretea que el canvi pacífic del «lo

teas he de fer-se per convocatoria * 

i. 
d'unes Corts Cons 
tltuients, elegi
des per tots els 
ciutadans majors* 
de 18 anys i per* 
sufragi universal 
directe, secret i 
Igual. Aquesta ++ 
convocatòria hau
ria de fer-se de 
foraa tal que el 
període transito
r i sigui el nés * 
breu possible. 
CINQUÈ. El procés 

de canvi* 
en el període • • 
transitori ha de 
quedar confiat a 
uns òrgans repre
sentat! us. En a-
quest sentit dem 
nea per l ' i tbit • 
ceteli un òrgan * 
•«pacífic d'auto
govern I control* 
del procés de de-
aocratitzacló, In 
tegrat per repre
sentants dels par 
t i ts polítics ca
talans." /(Nova- i i, 
aent el públic en 

ceta una tronada d'apludiaents, es posa dea-
peus i que no atura fins ben bé 10 ainuts * * 
dstprls)/, 

.Pocs dies després, el Governador Civil de 
Barcelona, Sr Martín Villa, els itposa 
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De •Diario de Barcelona', 13 juny 75. D'ssqüarra a dreta: 
Pallach, Canyellas, Solé Barber! (aab ulleres), Trias Fargas • • 
(idea), Reventos (ibfdea) i Pujol, 

gles aultes de 100,000 pessetes per raó pre
cisament d'aquesta declaració final. 

Tot 1 això, els conferenciants s'han ne-* 
gat collsetlvassnt » pagar, la qual cosa pot 
suposar l'arrstt tubttltutorl per 1 ees. 

UPzewQ 
En aquest apartat, no podes deixar de pen 

sar en tots els presos polítics i socials ca 
talans engarjolat* pel regia franquista. En 
especial, el nostre val~nt Mossèn Xirinacs , 
a la presó sadrilenya de Carabanchel. En Xi
rinacs, conegut pacifista, és -recordee-hc—» 
un dels candidats al Nòbel de la Pau 1975. 

Al llarg del ses de Baig destaquen, a aés, 
les detencions de JOAQUIM AULADELL i ANTONI* 
MOLAS, els quals es troben actualaent sota • 
jurisdicció ai litar. S'ha sabut que el prl-+ 
aer fou bàrbaraaent torturat per la Guardi a* 
Civil , la qual el tingué a la seva caserna * 
aés de les 72 hores que aarca la llei vigent. 
H| ha ruaors segons els quals 11 aplicaren * 
•pentothal", la droga de la veritat. Aabdós* 
són a la Modelo' de Barcelona, 

XIRINACS 

Adhesiu que córxe per Catalunya. 



L OPOSICIÓ DEMOCRÀTICA 

RELACIONS EXTERIORS DE L'A.C. 
Atesa l'actual «Huacl6 política, des d'uns mesos ençà l'Asseoblea de Catalunya ha tirat endavant una "Comissió d'Enllaç", acollint-se 

al punt Art de la seva declaració constitutiva quan la 1? Sessió Plenària (Barcelona, 7 de novembre 1971), el qual diu- "LA COCTGIIKCIO * 
Oi L'ACCIO OE TOTS ELS POBLES PENINSULARS EN LA LLUITA DEMOCRÀTICA". 

Abans, però, hea de fer esment de l'entrada oficial al nostre màxim organisae unitari de "Convergencia Democràtica de Catalunya'1 i de 
•Socialistes Democràtics Catalans*, Oels primers en posseïa el text llegit en aquslla ocasió. Heus-lo aquí: 

C.D.C. A L'ASSEMBLEA OE CATALUNYA 

"Convergència Democràtica de Catalunya és un procés dinàmic de*fe 
federació de grups I persones'que es proposen d'anar contigu-*» 
rant un ampli moviment català, democràtic i de socialisme de ba 
*». 
Otns d'aquesta Convergencia Democràtica es mouen homes de tot * 
Catalunya: professionals, grups del món obrer 1 popular I molta 
gent del món comarcal. 
Aquest procés estant en marxa, els dos grups que ara com ara hi 
tenen una personalitat més definida són UDC (Unió Democràtica * 

Catalunya) I GASC (Grup d'Acció al Servei de Catalunya). 
UDC ja és membre d'aquesta Assedblea de Catalunya; avui, doncs, el GA
SC i la Convergència Democràtica tota venen a incorporar-se a l'àmplia 
coincidència política de l'Assenblea de Catalunya, aiè la total accep
tació dels quatre punts programàtics I amb la voluntat de presència en 
la lluita i acció polítiques. 

Convergència Democràtica de Catalunya, 

«wib jP.G. 
Al llarg del set de Juliol s'ha produTt» 

ui» troba* intri l'AdsC 1 la «Xunta Oeeo-+ 
crítica do Galícia', de la qual reunió ha * 
• Is i t «1 següent comunicat; 

"Reunídas a Catalunya una Delegació de
ia Junta Democràtica de Galícia 1 una altra 
da l'AdeC, acorden far públic el següent co 
municat en gallec i en català; 

1 . - La Delegació de l'AdsC manifesta que, 
d'acord amb el punt A de la declaració de * 
la seva primera aassló / ( . . . ) / , t í el ferm* 
propòsit d'establir contacte amb totes las* 
forces que representen políticament a Galí
cia. Lee dues ü»legacions lamentan que, per 
raons tècniques, an aquesta primera ocasió» 
no hi hagi estat present la totalitat de ** 
las organitzacions 1 corrents d'aquell país. 

2.- Les dues Delegacions han procedit a 
una anàlisi de l'actual moment polític a ~ 
l'Estat espanyol 1 han valorat lea seves co 
Incidencias al voltant dels punts següents! 

a) La constatació d'una problemàtica co-
•una al voltant del fet , de les nació 

nalitats de l'Estat espanyol. En aquest sen 
t i t s'ha expressat la necessitat d'una coor 
oi nació espacial i més gran'de les políti-7 
ques unitàries de Catalunva. Galícia 1 Euz-
kadi. 

En aquest moment concret, les dues dele
gad ons manifesten la seva solidaritat amb* 
la lluita del pobla basc. 

b) La identitat de criteris sobre la co
ordinació necessària de lot lluites da mas
ses per tal d'aconseguir la ruptura deaocrà 
tica, considerada questa coa a única altera 
nativa enfront de qualsevol maniobra conti -

nulsta. 
3.- La Delegado da 1'AdeC reitera el seu 

desig da manten Ir un estrat contacta amb to 
tea las forcea politiquea gallegues i lea * 
dues delegacions conflan en que an las se-* 
vas noves trobades, hi participi la total i 
tat da las forcea polítiques I socials da • 
G?lícia (1 )" . . 

(1) NDLR de l'AVW; Una de les organitza-** 
cions que no participa en la "Xunta" és 

el partit nacionalista revolucionar! "Union 
do Povo Galego" (UKi). 

amb dalt res 
« 
També han estat encetats contactes amb • 

"Izquierda Damocrética" del Sr Joaquín Ruiz* 
Giménez, ex-ainlstra. La "ID" és un deis dos 
grups espanyols que, junt amb la nostra UDC* 
i el Partit Nacionalista Base Integren l'"E-
quip DC de 1'Estat espanyol". 

També hi ha hagut reunions amb la "Junta* 
Democrática de Andalxfa», amb el P30E. 

Mtiitat... 
En el seu moment ja Informarem els nottres 

lectors de la constitució a París de la "Jun
ta Democràtica de España" I del seu ressò a 
Catalunya entra les forces de la Democràcia* 
Catalana, D'un temps ençà, funciona a Katrid 
una altra Instància democràtica unitària i.:* 
qual engloba 16 organitzacions, entre espa-* 
nyoles I basques. Ens estea referint a la *• 
•Conferència Democrática de España". Entre • 
els signants del dit pacte hi destaquem; 
PSOE, Izquierda Democrática, Partido Soclal-

juny 1975." 

Cristiano (Gil-Robles), Unión Social-Demócra 
ta Empañóla, Partido Carlista, Hovimiento Co 
aun!ata da Espafla, Organización Revoluciona
rla de Trabajadores, UGT, Partit Nacionalis
ta Base, Junta Nacional de Resistència Basen, 

ELA (Solidaritat da Treballadora Bascos) , 
CC,00. d'Euaksdi... Coa es pot advertir, * 
el PCE no hl figura pas. 

Quan l'acte de constitució oficial, hi 
havia presents -a t í tol d'observadors- re
presentants d'Unió Democràtica de Catalu-* 
nya i dels Socialistes Democràtics Cata-** 
lans, així com un'de Convergència Deraocra-
tica de Catalunya, aquest últim extraofi-* 
cialment. Ajuests polítics catalans van dir 
als allà presents que, aegut a la unitat i 
coordinació existents avui d)a a Catalunya, 
no podien participar n| a la "Conferencia" 
ni a la 'Junta', 1 que sols pactarien quan 
a nivell de tot l'Estat iií hagi un organls 
me representatiu, en el qual moment el puc 
te seria entre iguals. No cal dir que a-+ 
questa actitud solidària 1 unitària dels * 
catalans impressionà fortauent els reunit;., 
en especial als bascos allà presents. 

En conseqüència, arran de la creació de 
, la dita "Conferencia...", serabla que els * 

intents per part de la "Junta Democrática* 
de España' en el sentit que la nostra AdeC 
la reconegués coa a única plataforma unità 
ria a nivell de tot l'Estat, deixaran de *" 
tenir sentit. (Com hea anunciat, en T£n-+ 
questa SIC sobre el possible 'Consell Na-* 
cional Català', hl ha una pregunta quo fa 
referència a aquesta dualitat de platafor
mes espanyoles.) 

• 
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Lv ' . , que pretén ésser quincenal i d'una cec, 
ta difusié en els ambients pol i t i tzats i po-
oulars del nostre poble. L'equip " ' ' /UI" salu 
da l'aparici8 d'una nova revista democràtica 
escrita en català. 

"el seu interès reproduí"*: 

" U mOPO r̂aS» VISITA I MR. r0RD 
La recent visi ta a Furopa'del president • 

dels Estats Units d'Anerica, Geral rord, per 
a demostrar davant el Vell Continent que Els 
Estats. Units no obliden les relacions amb Eu 
ropa -després de la pèrdua de credibi l i tat • 
que els .afecta des de la retirada de Vietnan 
del Sud-, no ha deixat de tenir conseqüènci
es per al nostre p=fs. Sembla con si la fona 
mental l l i ç f que h?via de resultar Vietnam -
la inviabi l i tat de permanència d'un règim po 
l f t i c antipopular i iue contradiu totes les* 
normes democràti oues - no ha estat assimila 
da per la conservadora Administracií republi 
canà i pels freds c*..Is de Kissinger. Tot 1 
que, l'exemple, «Is pròxim, del recent any • 
de la vida política portugtesa hauria de fer 
als polít ics americans «is prudents en les • 
seves'relacions amb règims fortanent autori
tar is , procedents del feixisme derrotat de • 
la I I Guerra Mundial'i sota 1'apariencia dés 
tabl l i ta t dels mii ls, s'sraguer amb freqüent 
eia clares senyals dM c l « a per al futur* 
més prèxim. 

La oolftica americ b-jsc8 primer, en l a * 
reunié de la IJf'O de russel.les que Espanya 
s'incorporés a aquesta organitzacií per com-
pensar la possible sortida de Portugal. Com* 
senyala J / , \ v e l a l'Express ena intentar* 
oblidar -una vegada mís- que T ' ix i t de la * 
TG els primers anys de la seva existencia es 
fonamenta en l'afany de contendí del esta!i 
nisme per part d'unes nac.ons i estat» do -+ 
tats d'estructures democràtioues i dé gover 
verns lliurament elegits iels pobles. La opt 
rac i l NATO no pogué prosperar degut a la for 
ta oposicií del Portit del Treball Holandès,, 
actualment en el poder, dels socialo*nocra -
tes danesos, del Labour Party 1 , més decissl 
vaoent del SPQ alemany i del canciller w 

jc'nmidt al que e:. pretenia convíncer argumen
tant que 1 ' situació • ?;rf'jgal col.locavj .» 
l i d»xensa de la Repúilica Federal Alemanya • 
er d i f í c i l posició. r l s partit;: soci aldeiocra 
tes 1 sncialistes en el'peder a Eurooa han • 
causat, d'aquesta forn-, un revés - la pol f t l , 
ca de Ford, har contriburt • posar «és de re
l leu la necessitat d'un canv! Jenocràt'c a Es 
panya, peri, •rlnc'ps"!nent, hep deixat ben • 
clar que la Eirrr-5 d'avui, é's una Europa demo, 
c r i t i ca . No h" nj poss!òir iat de real incor
porad c per a l'Esta' aspanyol al-, organismes 
europeus sense un previ canvi polít ic que vin 
qui a reconèixer les l l iber ta t : ormocrltiques. 
1 la formad 6 d'un govern que reflex! la vo -
1 untat popular. 

fio havent obtingut res a flrussel.les, el * 
president Ford viatjà a Madrid per a conver -
sar aab el oecrèpi t Cap d'Estat i mostrar a • 
l 'opi ni 6 pública que Nordanerlca considera ac' 
ceptable un regiu que depèn d*una persona que, 
contra la voluntat de fot el sien, s'aferra de 
sespéradanent al poder; El president Ford bus 
cava, d'aques+a manera, congraciar-se amb e l * 
govern espanyol de cara a la negoci ací S de \ 
les bases que s'està celebrant en aquests mo
ments. 

Com ha senyalat la premsa internacional no* 
hi pot haver mís grar ni opi a. La vida de Fran 
co i dtl règim fet a la seva rrida, est? en • 
els ffltins moments i • ! ru> es interessant • 
per a fJordaaèrica es no comprometre1s amb una 
carta cremada i imoulsar el caní de 1." transí 
ciff. 'to ha estat així 1 innWb'¡blement així • 
tindrà conseqüència per al futur de 'es rela-
c'ons hi spano-americanes després del canvi DO 
l f t i c que s'aproxiíe. 

Quan es diu que 'Jordaieric.; es necessària •. 
per a la tf^ensa dels països de Europa Occí -
dental es diu quelco* que -en els ->aTsos de-* 
mocràtles de Europa- é's la creenr dels res -

NKMOS loóles que, er eleccions l l iures, a 
tornaren el poder a partits polítics que ha 
•/'errecnlzat el pacte de constltucií de l ï 
'¡ATO. Aquí la situacií es completament dl fe. 
rent. fio solament els oactes hisoano-amerl-
cans de defensa no han esrat aprovats sal + 
oels diferents pobles que integren l 'Estat* 
•snanyol, slní que aquests pactes que s'Ini. 
claren en 195? suposaren, igual que él Con
cordat amb l'Església del mateix any, una • 
consolidad6" del règim dictatorial en que • 
v iv in . Les conseqüències no poden ser més • 
clares. Si NordanSrica Insisteix en voler • 
l'amistat dels decrèpits dictadors espany „ 
;'ols, enemics de la democràda, seria inge-
nu esperar que els decfccrates poden ser a-* 
mies de Nordamèrlca. 

Per altra banda, el mon ts ja molt dtfe—» 
rent del de 19*9 1 el que les forcem progri. 
ssistes de tota Europa desitgen és una de -
sinlegracií simultània de la NATO 1 del Pàç 
te de Varsòvia, la presència americana et,*. 
cada vegada menys, una garantia de l l lber -
tat i en cas de aué la URSS mantingui ac tK 
tuds imperialistes, la única solució" és ca
minar vers una defensa emropea 1 una pol f t l 
ca exterior independent de les dues grans • 
potencies. 

La 1 noportuna vi si ta de tir. Ford ha ref or. 
ç i t aquests sentiments nue ja existien prè
viament en la ment de tots els demòcrates.1!. 

íeorndufiii 1311101 l 'ar t ic le dedicat a les e-
lecc'ons sindicals; 

"ELECCIONS SHEIC-LS: UNA OPORTUNITAT IN-
"ORTANT 
La oresent convocatoria electoral, encara* 

ta es*at fixach per l'antigr. burocràcia de • 
la C.'iS, oere malgrat aquest ròssec, consti tu 
eix una oportunitat que els treballadors hem 
d'aprofitar per i aprofundir les caracterfs-
tiíiijes dels sindicats que volem 1 per a ml-* 
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llorar les nostres posicions di negociació,* 
as a dlr, de Tuita. 

Tant si sea'partidaris di presentar-nos a* 
les eleccions, coa s ens incline* pal boicot 
actiu, es absolutaaent nacessari qua els tre 
balladors ens plantejea serlaaent la situad 
S actual i les perspectivas qua s'oferelxen* 
a curt olaç i decidla la nostra actuació des 
prls d'u- anàlisi real 1 responsable. 

Aquestes eleccions és produeixen en plena* 
crisi de la (flotadura, aquestas eleccions po 
den significar, si sabea aprofitar-les, un • 
considerable augaent de la sensibilització 1 
incorooracl6 de ailers de treballadors a les 
forç per a uns sindicats lliures pel control 
de governs consevadors i de burocràcies cor-
ro*pudes. 

L'any 1979 significa per'a Catalunya una • 
derrota en tots els ord-es, pero especial - • 
•ent els treballadors velerea perseguides t 
les nostres organitzacions, els grans sindi
cats de la CNT 1 de TUGT, empresonats i afu 
sal lats els nostres dirigents i ripriaids fe 
rotgeaent qualsevol aanifestacií de protesta 
davant un caolt-lis** despòtic.'Al llarg Al* 
anys següents, els treballadors, tan els ve
terans, coa les noves generacions, els qua a 
quf hea nascut i els que hi han arrelat, hea 
anat refent una vida sindical, 

A partir del 1960 i de foraa creixent, el* 
sindlcalisae s'extàn de fona espectacular I 
no pode* desconèixer 1'aportad6 fonamental* 
dl ailers 1 milers de treballadors, aue pre
cisament des de càrrecs sindicals llitraaant 
elegits per la base en 1966 I 1971, han do -
nat força a les reivindicacions col.lectives 
1 han pagat'sovint, aquesta fidelitat à*b la 
destitució., Tacoaiadaaent I la presí. Pari 
nalgrat aquesta repressió, la llavor ha do -
nat uns fruits, la burocràcia de la CNS no • 
pot aguantar aquesta pressiS I es retira als 
dispatxos de les delegacions, lluny dels cen 
tres dl treball. . . 

Avui davant aquestes eleccions, cal donar*un 
una nova eapenta que ens aproxial a la desit 
iada llibertat sindical I acabi definitiva -
•ent a*b la supervivencia vergonyant de Tac. 
tual sindicat vertival que encara patia 1 ar, 
vitl l'aparició d'un nou verticalis** igual-
«cnt opressor. 

Així- doncs, davant aquestes eleccions, cal. 
que ens esforcé* en la difusió d'uns objec -
tius que configuren tls sindicats lliures • • 
que necessitea: 

Llibertat sindical. 
Llibertat de reuníí 1 expressií. 
Consells obrers. 
Control obrer. 

A l'entorn d'aquestes reivindicacions asta 
centrat avui l'esforç di diverses organitza
cions sindicals qué des de les seves posi -*. 
dons específiques, les exigeixen coa a con-
dlci6 indispensable del proxi* canvi deaocrl 
tic 1 en les quals, retroba* las a! 11 ors ca
ràcter fst i mes del Bovtewnt obrer català." 

SOÍIOMIM SOC 
Ja fa uns números d'*AV!JI", presentaves el* 

butlletí "SO!. IDA!?! TAT" del'SOC, organització* 
sindical netament catalana,qua avui 'orne* a* 
lncloire'dequt a Tlnteràs del núm actualment 
publicat, dedicat litegraa^t a les Eleccions 
Sindicals. 

ReproduTm, doncs, ser el seu intsràs: 

"OU! £S S.0.C.7 
3CC ós un conjunt de treballadors de Català 

nya oue nropitgna un sindlc-lisme orientat **. 
vers 1 Í substitució de Is mentalitat 1 Tes •», 
tructura capitalistes per una societat socia
lista verament oopular. 

SUC fonamenta la seva acció en la concepció, 
dl l'home coa a fonament essencial de la so • 
cietat i declara que la persona huaana fe au
tora, centre 1 f i de tota la vida econòmica 1 
•oci a l . 

SOC rebutja tota concepció capitalista de • 
la societat, }a que creu que totes les forns 
da capitalisae peraeten -1 faciliten alhora^* 
TexplotaclÓ de l'home sobre d'altres hoaes.* 
Per aqueat mateix «otlu SUC rebutja tota aena 
de total i tari s*a, tant si a'uest é's denoalnat 
de dretes co* si es clava una etiqueta esquer 
rana. 

SOC treballa per una veritable democràcia i 
coríoaica 1 social, a*b un doainl autintic del 
treball sobre el capital, doncs noaés així •+ 
l'hoae podrà estructurar una base solida per* 
a l'assentaaent i l'implantació d'una de*ocra 
ela política vertadera. 

SOC recla*a un regia polític i jurfric que • 
garanteixi tota associació lliure amb plena * 
llibertat de pensament 1 d'expressiS, sempre* 
que ho* no atempti contra la dignitat de la •, 
persona ni de la comunitat social. La Wber?, 
tat d'associadS is entesa co* la posslbili -
tat'efectiva de fundar lliurament associacl-* 
ons, d'estructuraries amb plena autonomia 1* 
d'adherir-se a la que s'gdlgui «Is a*b el cri 
teri de cada treballador. 

SOC considera nue el sindicat és un instrur 
ment de lluita de la classe obrera 1 nropug-* 
na la vaga com a arma insustituible per l 'a l 
liberament dels treballadors, 

SOC acompleix la seva acció dins els límits 
geogràfics de Catalunya 1 d'acord a*b el seu* 

concepte de solidaritat, està disposada á col. 
laborar activ-ment en una unitat d'acció, fins 
que sigui atesa la unitat del «oviment obrer,* 
a*b totes les organitzacions sindicals lliures 
de Catalunya endins, o d'altres paTsos. Tot aj 
xo no implica, de aoment, unitat d'organitza-* 
c1í a*b les altres forces ni ruptura de l'auto 
nomla de SOC. 

SOC es declara independent de tot grup de ** 
pressió, social, econòmic, polftlc o religiós. 

SOC no vol adscriure's a cap dels dos gruns* 
hegeaonics que es divideixen el nón 1 conside
ra que el benestar econtmic de les nadons efe 

afavorides ha estat assolit gràcies a l'ex
plotació 2 que aquestes han ^atmís o sofme -
ten encara als paTsos stidessenvolupats. ' 

Coa a conseqüència del que he* exposat,* 
SOC. ós radicalment contraria a tot el'qua 
TOSE (Organización Sindical Española), a* 
bans CNS, representa, par tal co* 1 *CSS t * 
fou fundad arran de la Guerra Civil espan*. 
yola, i aquesta guerra tinguí coa'a objecr, 
te la lluita contra la de*ocràcia, les OJCT 
ganitzacions sindicals obreres llavors e-t, 
xistents 1, el genocidi cultural 1 espiri
tual dels paTsos hispànics no castellans. 
SOC rebutja els objectius dels sindicats a 
ficials espanyols: Control de la classe ô  
brera, instrumental i tzaci ó al servei de • 
Testat, convivencia dins da TOSE d'eapre 
aaris i tteballadors; SOC rebutja Testruç 
tura de TOSE: Control de la base per la • 
lfnla política; domini total del CNS per • 
part dels ierarques del Ràgla 1 el Govern, 
a t c . . . " 

SINDICALISMO 

A sortit a Catalunya 1 'al reste delí po?, 
bles de TEstat espanaol, un butlletí, to-
talaent en castells, de l'organització sirt 
dical espanyola "U.S.O.", que presente*.,• 
per el seu ínteres 1 per la força qua a - • 
quest grup obrer espanyol està assolin a • 
diferents ind-ets del cinturó Industrial • 
de ^rcelona. 

Per la seva Importància reproduí*: 
"Nadaos en els seno de la Clase Obrera 

de la lucha y para la lucha. Nos Incubaaoi 
en las huelgas y confllctot al final di • 
los años 50 coao un puño que surgía contra, 
la explotación del Cap1talis*o y la opra -
slón del Régimen Franquista, 

Provenientes de las nuevas generaciones, 
soaos la primera erganlzadón obrera surgí 
da er 13 postguerra y nuestro origen esta* 
estrechamente ligado al resurgimiento del* 
Nuevo Movimiento Obres Peninsular, del qua 
formamos parta y al que nacimos continuant 
do y engarzando la gloriosa tradición da • 
las organizaciones obreras y sindicales an 
teri ores a la guerra. 

Nacíaos por y para al desarrollo de cua
tro opciones básicas: 

. La defensa de los interesas obreros • 
contra la explotación capitalista, 

, El lanzamiento y'animación de un SindL 
callsao de masas, moderno y revolucio
narlo. 

, La lucha y la conquista de las liberta 
des Democráticas,, 

. La participación como trabajadores sin 
dicalistas en la lucha por una OsaocrJ 
cia Socialista, basada en la Autoges -
tión y el Poder Obrero. 

Esta ha si do nuestra razón di ser, las • 
líneas «aestras que han animado nuestra Tu 



c N ? lo 1 rqo y «nene del Estado Español en 

estos 51 t i «os M años. Nustrea Historia se • 

fundí y ss confunde con las grandes luchas • 

de la Clase florera tn estos'años: la élnerla' 

asturiana, BAÑOS, ORBEGOZG, la BANCA, RENFE, 

la Construclon Naval, los viticultores anda

luces; la SEAT;.. 

Hoy, en 1975, por sus planteamientos, por* 

su permanencia en la lucha, por la seriedad», 

en el cumplimiento de sus compromisos, la U» 

NION SlfCICAL ODRERA os una organización co¿ 

nocida y con presencia real entre la Clase • 

Trabajadora, estructurada e p l a n t a d a en to 

do el Estado Español, reconocida y afiliad»-», 

a las princip-les organizaciones Internacio

nales del Sindlcalisoo Democrático... Por la 

claridad de su trayectoria histórica, su con 

tribuci6n a la lucha, el arraigo y la plena* 

vigencia de su "1 i nía sindical de «asas, l a . * 

USO es hoy el eobrioVí y el lugar de encuen-*, 

tro de todos los trabajadores para la cons -

truccion de un S1N0ICAT0 SOCIALISTA, A!l;0!Kk 

H(j y DEPÜCRATTCÜ, en la perspectiva do la U-

NIOfi SINDICAL. 

Esta es la gran tarea que nos proponesos • 

en la actualidad, conscientes do que la cons 

trucciSn de ese Sindicalismo Solial ísta des

borda hoy los límites de la USO y constituye 

una gran tarea de tasas que deflne y confi gu 

ra e l interés primordial que t i en» nuestra •, 

Clase Trabajadora la conquista de la De-

•ocraci a. 

En esa perspectiva de Reconstrxcl6n Sindl 

c a l , cono una aportación y un aglutinant en 

ra la »1s»á, nace "SINDICALISMO". Editada * 

por lá USO, va dirigida a todos los trabaja

dores, a todos los sindicalistas. Queremos •, 

qu» sea un instrumento al servicio de la AC

CIÓN, la FORMACIÓN y la ORGANIZACIÓN obreras 

en sus plataformas naturales: las secciones* 

sindicales de empresa y 'as Federaciones de* 

las Industria o los servicios. Que sea expre 

sl8n f centro de debate y análisis de los ora 

blemas, las luchas y el avance del movimien

to sindical'de inspiracl8n socialista y auto 

gestionarla, novimiento del que USO es parto, 

cualificada pero no intérprete o protagonis

ta exclusivo." 

• 

CATALUNYA 
DEMOCRÁTICA 

El "Grup d*Acei6 al Servei de Catalunya"• 

(GASC) fe un deis comoonets dé la "Convergen 

cia Democrática de Catalunya", juntament amb 

U.D.C, Suara ha editat el primer número del* 

seu but l le t í "Catalunya QemocrMica1'. En e l * 

intelx hi trobem el segí/ent sumari: 

, "Situacií actual - Esoueiv d'organitzaciS* 

- Anàlisi d'algunes yies d'acc'í po l f t ic . - • 

l denti tat del GASC - Les Comí ssi ons - I nf ar

mad é \ 

A continuació" ens plau reproduir la Presen 

t a c i í i el treball "El GASC, j u s t i f i c a d í 1 * 

objectius": 

"DRESENTafl 

Presente» avui el primer número de CATALU

ÑA OEMOAriCÁ el qual no pretén ésser un • 

b u t l l e t í pol f te d1 informad 5 general, si n i • 

que ser! un uitjS d'orien^acií, formad 6 i • 

dixussié polftioues per aquells sectors do* 

la Catalunya Democrática que d'alguna manera 

desitgen unà Alternativa "."talana, deaocràtl 

ca i social, al mateix temos que seguir cons 

truint e l nostre País amb una voluntat unit ! 

r i a i de governar. 

A lá vegadé, CATALUNYA DEMOCRÁTICA pretén* 

fesor, també", una eina de treball per a tots 

• I s militants i simpatitzants del G.A.S.C.,* 

per la qual cosa est! oberta a la col.labora 

el6* d» tots e l l s , a ix í com també* os farS ro» 

so do les seves crítiques 1 aportacions d» • 

tota mena'*. 

M ELG.A. S.C., JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

P»r a la gent nue en aquests últims anys • 

he» treballa* en a l l í que he» anomenat "fer* 

oafs'!, en entrar en e1 mún polftic ens ha • • 

preocupat -potser per deformad 5- més el coa 

text social : pol í t ic on s'hauria de conti -

nuar construint Catalunya, que no pas el nos 

tre possible enquadrament en una ideologia • 

determinada. N6 hi ha cap dubte que, en el * 

moment actual, era important de motivar en* 

la idea do Catalunya al saxl» ventall possi

ble d'opcions poiftloues i que la reconstruc 

cl5 nacional fos, a l'hora del canvi demotra 

t i c , l'aglutinant de tote? les forces ool í t i 

CATALUNYA 
DEMOCRÀTICA 

quos do Catalunya^ podent presentar a i x í , do, 

cara a l 'exter ior , ur front comí prou reprtr 

sentatlu, capaç de negodar 1 que, tot ce ' -» 

brint el buit polf t ic existent en el pafs, * 

dongués un sentit do cohesié" a tota la polf-

t ic3 catalana. 

I fe dins d'aquests esperit que gent d'a -

nuest tipus emprenguere» el camí de la Con -

vergencla Democràtica do Catalunya, intent • 

d'ordenació* del mon polftic d» centre-esquer 

r a , amb Tobjecte que Ventrda en e l la en • 

forma de federado*, tots els part i ts 1 grups 

mili lants en aquests sector -des d'Unió* Deew 

cr i t ica de Catalunya fins als Socialistes Dá 

mocratics Catalans-, evitaria una *ragmenta-

c i í que podría feser perjudicial 1 amb la • 

convicclí oue era per aquest sector fle con -

tre-esquerra per on hauria de passar, en el* . 

moment històric present, V e l x de vertebra -

d ó d'uni Catalunya democràtica 1 socialment 

avançada. 

Aquest projecte en marxa necessi tava. d'un* 

grup que l 'ajudis a proraoure 1 portar-lo a • 

terme. I és per això que el G.A.S.C.'es coni 

t i tue lx co» un gruo d'acclí pol f t ica, dlr l -

gi t a aconsseguir l'entesa do tots els par -

t i t s o opcions polítiques democràtiques 0er» 

als quals la nostra construcció" nacional, t. 

tal com l'hem def1 nida,'sigui e i seu objec -

t i u primordial. Portant, e l G.A.S.C. no M • 

conforn co» un par t i t , sine co» un grup d»* 

oromocïo* polf t ica. En conseqüència, el G.A . 

S.C. no aporta un program» deter»inat, sine* 

que s'obro amis les seves formulado!» a Ta» 

pi» ventall d'opcions del centre-esquarra, * 

als quals creu tasca primordial d'aglutinar.. 

El 5.A.S.C. no constitueix en si una f i n a l i 

t a t , només pretén feser on Instrument d» ver. 

tebraci í dol »6n pol f t ic , el qual f a d po« -

si bla una gran convergencia de centre-esqu»£ 

ra capaç d*fcsar «ajorifüria 1 do governar." 

A * motiu d» l'actual estat d'excepdí a*„ 

Blzkala 1 Gipuzkoa i la subsiguent declara -

cié" do "materia reserva*" sabre tot el que* 

a l l? s'esta produint, uns periodistes bascos 
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han encetat l'»d¡c!í d'un butllet'tltulat • 
•WTICIAS TL' .IS VtSCO durarte el estado •. 
di excepción", en el qual s'ïnforea, puntua
litza t Inclusiu aclareix molts deis greus • 
esdeveniments que s'hl han produït. 

Per la seva banda, el Secretariat de TAa* 
se*lea de Catalunya ha decidit de fer arri
bar aquestes noticies d'una eanera lis ai - • 
pila. Es per aixo que ha eflltat Ja uns quan 
quants números d^EUSKAOI", en els nuals • • 
$'M reprodueixen íntegres els textos orig! 
nals en castellà Inclosos en varios números* 
de "NOTICIAS DEL PAÍS VASCO». A continuado", 
reproduïa del N&1, la presentad 6 1 un comen 
tari Inicial sobre aquests fets. 

• •El Secretariat de la Cosissií Peraanet**. 
di l'Asseiblea de Catalunya, en la seva ¡far
ra reunlS, va aprovar, juntament amb una c r i 
da a "totes les forces democràti -es catala
nes 1 de tets els altres pobles de l'Estat * 
espanyol'a «obill tzar-se en solidaritat aab* 
Euskadl", Tedlcií d'un butlletí inforaatlu* 
sobre la sltuadí al Pafs Basc. 

D'ençà del 25 d'abril, en TUB fou iaplan -
tat Testat d'excepclí a Biscaia 1 Guipúscoa 
la represslí contra el poble basc ha arribat 
al punt mes alt del terror!sa* Institucional. 
l izat . Aquesta sltuadí s'ha agreujat posta* 
rï orient aab la declaradí per part del go -
vern de "«atería reservada" per a totes les* 
noticies procedents del Pafs Basc. Aquets • 
butlletí pretén facilitar la Inforeadí bas1_ 
ca per enfrontar-se aab la sistemàtica defor 
aacií de la veritat que representen les **• 
fonts oficials basades excluslvaaent en in -
foraacií policíaca." 

" L'actual estat d'excepclí no is Igual • 
que els anteriors. Les seves earacterísti -» 
ques principals sín; 
- Intensitat ais gran de la violencia. 
- La violència s'exerceix no solament con», 

tra els grups polítics 1 les organitza -
cions de oasses sino contra el conjunt • 

'_. del poble. 
- Grups parapollciacs, nuo actuen a Toa-* 

bra de les autoritats, realitzen tota ae 
na d'atemptats aab col,laborad5 evident 
de la policia. 

Només durant els quinze priaers dies van •. 
ser-detingudes als de dues ail persones. A •* 
quest noabre tan elevat de detencions va "o-
bllgar" a utilitzar vl-qionalaent la plaça, 
da toros de Bilbao periui les..comlsarles ear 
tavon saturades. El d! i 8 de alg van "dor-* 
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mir-hi0 trescents setantè detinguts. A Sant* 
Sebastià Is presí de Marlutene Ha estat dedi 
cada excluslvaaent a presos polí t ics." 

LA VEU DEL 
CAMP CATALÀ 

Aquest butlletí è's la publicad6 degana *. 
quant a 1? problemàtica dels cañiperols cata
lans. Cl nquanta-quatre números reorssenten u 
na constancia poques vegades Igualades per • 
altres butlletins democràtics clandestins. • 
Per\ a ais, "La Veu del Camp Català" is l'fi 
nlc perlàdlc, ara coa ara, dedicat s la gent 
del camp, escrit i pensat en català. D'al -•. 
tres intents coa "El Casp en Lluita" 1 "U -
nir" per desgràcia no han prosperat. 

En aquesta ocasií reproduïa TEdlt'odlal +• 
"PFÏ UNES 3ERHANDATS DEMOCRÀTIQUES": 

"La pagesia tenia-consciència efa que es -
tea ja en plena batalla de las eleccions sia 
dlcals al caap i a la ciutat, desenvolupant?. 
se aab intensitat creixent degut a llur is -
portànda social i política^ 

El senyor Fernandez Sordo, Ministre de "Re, 
lacions Sindicals" 1 alguns jerarques verti-
calistes acaben de fer declaracions afiraant 
que les eleccions tindran lloc en'els termi
ni s previstos, aquest oes de Maig, íssent e-
legits el cent per cent dels càrrecs sindi -
cals. Pero les contradiccions a Vinterior • 
de la Organltzacií Sindical'l al si del Go -
vern franquista s'accentuen, pel temor que • 
les eleccions sindicals Inspiren als homes • 
del Regí!. La convocatoria oficial encara no 
s'ha fet, diuen alguns iue sortirà de la reu 
nií de la Peraatent de'la O.S. el dia 5 de • 
Maig. Cal estar, dones, asatents, per tal de 
denunciar totes les tèrboles maniobres previ 
sibles d1 impedir-Íes, limitar-Íes o falsejar 
les a partir de les estructures del sindicat 
feixista. 

fe l W€M# 
del ¿amp català 

La importancia d'aquestes eleccions adnul-
reix un caire ais punyent després de les •?. 
greus mesures econàui ques adoptades pel Con* 
sell de Ministres del A d'Abril, nue consta 
tuelxen un criminal'atemptat als interessos* 
de la classe'obrera, pagesia 1 d'àmplies mas 
ses populars, en benefici exclusiu del gran* 
capital menooolista. El ^eixisme pretín fer* 
recaure sobre l'esquena d'aqiiestes capes de* 
la societat les'greus conseqüències de la • 
crisi económica, mentre les grans societats* 
monopolistes nacionals ! multinacionals 1 la 
banca acumulen els dos darrers anys'els als* 
grans beneficis de la seva historia, 1 els • 
escàndols tipus KATESA, SOFICO, REACE, etc.* 
proliferen a les altes esferes corrompudes • 
del Rlg!«. 

Los eleccions sindicals, els prograaes rel 
vindicatius 1 T a r d í coordinada de toda la* 

Les eleccions sindicals, els prograaes rol 
vindicatius i T a c d í coordinada de tota la* 
pagesia per imposar les'can* daturas demoerà 
tiques a les Germandats, sin l'instrument**». 
mis adient i eficaç per la defensa 1 expret-
s i í dels greus problemes camperols. Concreta; 
aent a casa nostra podem fer esment d'algun» 
la difícil 1 problemàtica exportaclí de To
l l da les Garrigàs; la prohlbidí tambí d'ex 
portar alcohol vi nlc; autèntic 1 veritable * 
sindicat de viticultors, excloent els Indus
trials llcoreres 1 perfumistet; preus reaun» 
raflors per tots els nostres pro<iictes: o l i , * 
v i , arròs, fruí ta,'productes hortícoles, * -
metlles, avellanes, l let 1 llurs derivats, • 
carns, e tc . " 
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Darredauent han parlat varies 
vegades del PTE (Partido dol • 
Trabajo de España, antigament** 
PCE Internacional). D'ençl del* 
canvi da noa, aquesta organitza 
cl8 ha ent'etat Tedi cl 5 d'un nou butlletí • 
quinzenal: *E1 Corroo del Pueblo*, 

Atesa 1'existencia al nostre pafs d'un "Ce 
mite Nacional1, han decidit fer una separata 
especial per a Catalunya. El primer'nfinera * 
que hea vist f i datat el 1(Tde juny, aab tex 
tos en cataTI 1 en castellà. X continuacií.t, 
ens plau reproduir el treball: "En l'aniver-
sari del Corpus de Sang, endavant cap a la • 
llibertat!»: 

"E l 7 de juny del 1.6*0 esclatava a FJnrcelo 
na oi "Corpus de sano*, la revolta dels sega 
dors contra els que velfen reduir per senpr* 
el nostre poble a Tesclavitus, Ne fou en • • 
cap sentit on aovlnent'da lluita de catalans 
contra castellans sine*, tot al contrari, una 
pugna entre oprialts 1 opressors. Aquests fo 
ren els fets; 

Coa cada anys durant els prlaers dtes de .• 
Junys arribaven a Barcelona grups de sega •-# 
dors per llogarse en les feines de sega del* 
blat. 

La situació aquell ajay era aolt tibant, ün 
exercit de mercenaris -els tercies- comeos » 
tos per una gran «ajarla d'holandesos, i ta -
lians, etc. ocupava Catalunya; tot catalt'es 
tava obligat, violant les l leis catalanes, a 
mantenir els soldats t allaentar-los; en "un* 
any, a ais a oís, de gran crisi 1 secada. • 
Per si fos poc el comte-duc Olivares volia * 
reclutar 6.000 catalans per al seu exercit.* 
iaperialista. Tets aquests factors provoca -
ron la rebol. 111 del nostre poble. Las Instr 
recclons 1 aixecaaents populars contra les • 
tropes mercenàries coeençaren el Nálg, persa 
gulnt els soldats fins a Barcelona. El uTa7 
de juny un pagas va ser ferit per un saldat» 
1 aquesta fou "la gota que desbordi la pacían 
cía del poble. Al crlt de •VItea la terra»," 
'fciyra lo aal govern", •Huyren los t ratar* 1 

tota Barcelona as va aixecar. Els crits dels. 
segadors asdevi ngueran un sfatwl per al nos
tre poble. 

El reaeaorar aquesta data tan Itportant de 
Tautlntlca historia de Catalunya, no is per 
que sf. El poble catall porta 35 anys d'oprt 
si 6 da tots els seus drets nacionals i deas» 
crítics, coa la resta da pobles de la pení»* 
sula, per part d'un regla que volia aconse
guir una unitat forçat», esprint per alxl * • 
tan sols repressií 1 eec repressió*. La darre 
ra nostra del carlter terrorista d'aquest r l 
gla ha estat la implantació da l'Estat d'Ex! 
cepclí pal poble d'Euetcadl (ais de 2.500 de
tencions, 5 assassinats, terror contra el pe 
ble, etc.). A Catalunya al pable ja na ostl" 
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disposat a soportar tanta tirania, abfis 1 
violencia." 

LLUITA 
De'·Lluita" nua 49 del 16 de aalg 1975, • 

portantveu del Partit Socialista D1 Al líber* 
ment Nacional deis Paissos Catalans, repro-
duTa a continuació" l 'article: "La JOE'i el» 
aovlaent deeocrMic al Pafs Valencia*. 

"El PCE ha demostrat una vegada oís la *s 
seva ai opi a política, el seu oportunlsae, * 
la seva actuad6 espanyolista i sitidaaocrl 
tica. 

La consigna di crear "Juntas Deuocrftlcas" 
a tot l'Estat espanyol Jiavia de ser seguida, 
a ultrança, A Cátalunya-Prlncipat, el PCE -
PSUC ho intenti, per) haguí de claudicar da. 
vant la voluntat aajorifJrla de tota Topo-
si el 6 deaocrltlca catalana de portar una po 
Iftlca autónoma, no sucursalista (aalgrat • 
el PSUC). 

Al Pafs Valencil, tot 1 participar a la • 
Taula Deaocrltlca 1 d'exlstlr ja el Coaitfe 
preparatori de 1'Asseablea del Bafs Valen -
el I , el PCE ha creat pel seu coopte 1 aab •. 
alguns coapanys de viatge -al earge del ao-
viaent deaocrltic del Pafs Valencia- les • 
•Juntas Oeaocrítlcas". Tot un exeaple de po 
Iftlca sucursalista 1 no deaocrltlca. 

D'aquesta aanera, 1'gràcies a la seva ra
ra habilitat política, el PCE ha aconseguit 
el que el franquismo ja no era capaç (Tacón 
seguir: la dlvislí del moviment deaocrltic* 
al Pafs Valencia. 

Aquesta política ha de tenir gràvísslaes 
conseqüències en un futur innediat. Espereu 
que el PCE reconslderi la seva posici6 a - • 
bans que ni siguí ja aassa tard. 

Da tota aanera, els errors polítics es pa 
guen tard o d'hora. Ne ens fa res que el ~ 
PCE pagui els seus. (A quants valencians ne 
els hairl obert els ullts aquesta actuació* 
contraria àl aoviaent polític unitari 1 de
aocrltic?). Par) no considereu just que la* 
conseqBIncla de la seva alopla política s i 
gui una dabilitacií da la lluita daaecrltl-
ca general en la qual tots astea ínteres «-» 
sats." 

Aab data juny 1975, ha sortit al nua 50 • 
da •ILUITA" la revista nacionalista 1 seda 
lista da ais regularitat I difusií dal pafs. 
En la natalxa pedea edservar canvia tacntcs 

apreciables en la al llera de la seva presenta 
cié, diuen comentar una nova etapa. HI he ar
ticles fonamentals cea "Cap el trencament De
mocràtic» 1 "Situaclí i perspectives del Par
t i t * que per la seva extentií ens es lepes! -
ble de reproduir. Fent-ha, potser, ea une pro 
pera edlcií d*AVUI. Rmpmdufu ara ais treta " 
fonamentals de Tarticle "Ne al Sueuraallsa**. 

"Al passat n«W da •Llulta·cri t i cavan 1 «ac
titud sucursalista da certs partits al Pafs • 
Valencil 1 les conseqüències negativas que a-
questa actitud havia tingut par al mevlBent * 
derocrltlc. 

El sucursal i sue,parl,n» aa lluita a aquust* 
cas,tí aultiples facetes 1 es presenta tant a 
la resta deis Parsat Catalana esa a la reata» 
de les nación» da TEstat. . . . 

. . .Als Pafs** Catalsa ja beu vist el papar* 
que havia jugat le "Junta Qeaocrltlca de Espa 
na». H Canaall dal Pafs Valencia -dal orna! 7 
formem part- representa l'alteraatlva autlne-
aa al Pafs Valencia. Tal cea heu dit ja ante
riorment, a les Illas demias en aquests as -» 
aents la postura sucursalista da la Junta. 

Al Principat.el PCE'PSUC ne ea tinguí aram* 
amb el oracle en Intentar d'laplantar la Jun
ta, que ara Intenta afcft t i ta eh ai t jan* da * 
confondre ela fats, de presentar TAssuublea* 
de Catalunya cau una part Integrant da la JDE, 
ate. 

En la política sucursalista pro-Junta, el • 
PCE-PSUC coopta aab un alumna realaant apll -
cat: el PTE (abaans conegut par PCE(l)). La * 
Declaración Jal Ceeltí «ae¡o«al da Catalunya* 
del PTE» datada 1'abril del 1975 *e baa enplf 
cita. En aquest cas...l'alumne va nos eulTu** 
que el austro i es declara sucursalista sansa 

Par al PTE resulta que si TAdeC no entra* 
en aquests moments a la JDE as a bí parquf na 
esti per le ruptura damiltlca (volarían ra-
cordar al PTE, per si na he sap, que L'AdsC * 

sempre ha deixat ben clara la seva polític* da 
ruptura aab malta afs daratat 1 evidenumnt • 
uelt asan* que la JDE) * bí per lnfantllis 

«querrani sta. El PTE -can tat ban sucuraalli 
ta- na sap qui fe Tautanonta raal. I * ha 
pros que lea coordinacions 1 las eel.laborad-
on* sen necessàries sobra la base dal reconei
xement al dret a Tautodrtaralnacií. drat aun» 
n> os reconegut per la JDE. . . . 

. . . Sonora -na podría losar altrament esa a* 
partit socialista revolucionari ona s*m- Hem • 
estat partidaria da la coordinad! Internada» 
nal, 1 en el aanant actual da lee forca* uano-
crltiauo* OM Huí tea a las diferents nade 
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d* l'Estat espanyol, coordinad I que «vi dint 
aant exigeix anas basa* palfti atas sfniaes • 
accaotablas aue na aceapleix flus ara la Jun 
ta jaaocratica di EspaM, cas aab ais dstalT 
Ja has axpoeat das d'aquestes padnas, 

SI A LA CGOROINACI0 IkTERfCIOJRL!! 

OCAL SUCIKSM.ISHEI! " 

a O o 

íanlnt en coapta que an arribar al N« 5G 
"LLUITA1 as converteix an la quarta publica
do clandssttm catalana que ha editat una • 
xifra tan respectable de nieeros (les altres 
tres sén: "TREBALL*. «LA VEU DEL CAMP CATA-* 
LA" I "FULL" ds Celella). Aeb tal ostia, ene 
plau reproduir la °resentact ó" d'aqueet nuee-
ro SO de "LLUITA"; 

"Aab aquest V SU ens proposen de coaen-
çar una nova etapa d'expansió del partit, • • 
tant a nivell de publicacions coa en general. 
Volee assegurar priaer la periodicitat een-* 
sual de "LLUITA* 1 convertí r-la ben aviat en 
una publicació quinzenal. 

Aquesta regularitat 1 periodicitat respo
nen a la necessitat d'una publicació adequa-
da a la situado del partit, a la seva expen 
s l í actual 1 a la expansió previsible en uns 
Boaents de rápida poli ti tzació d'aaplfs sec
tors. 

•LLUITA* apareix l'estiu dal 69, pac des
prés di la creed ó del PSAN. Cotença essent* 
Maestral I he continua essent prèctlcaaant* 
fins l1any passat. Pal fat d'aparèixer cada* 
dos sesos no podia tractar qüestions d'actua 
11 tat laaedlata ni donar perspectives d'ac
ció sobre aquestes qüestions. En general, es 
dedicava a valorar fets passats e aenys prb-
*las en el teaps 1 donar orientacions gene
rals sobre la lluita als diferents fronts. * 
De fet, era ais un butlletí teòric que una • 
publicació que realaent servís par a dirigir 
1 lapulsar la lluita ds eassss donant les — 
perspectives d'acció necessàries. 

No és fins derreraaent aue s'Inte.itl de • 

portantveu 

partit socialista d allibe
rament nacional del 
païSOS catalans dependència 

ISP50 juny 1975 25ptes. 

donar una nova orientació a "LLUITA", par
tint de la regularitat sensual: orientació» 
de cara a kes lluites concretes, notícies 1 
comentaris d'actualitat, consegOantaent, •• 
llenguatge aés assequible, etc. 1 reservar* 
l'anallsi teòrica a una nova publicado, a 
•ALLIBERAMENT". Aquests orientació de "LLUj_ 
ÍA* no s'aconssquaix fins després d'haver * 
solucionat els probleaes interns dsl partit 
que paralitzaven tota la nostra activitat.! 
que es resolen aab l'expulsió d'uns quants* 
al II tants el «es de «arç de 1974. 

Ene Sea proposat, dsncs. ds fsr "LLUITA" 
coa una publicació diferent, d'actualitat,* 
Malgrat les dificultats tècniques ha anat * 
apareixent eensualasnt. Ara es tracta d'as
segurar-li aquesta periodicitat 1 passar r i 
pi duent a la seva aparició quinzenal. 

Aquest núaero 50 és un núeero especial. * 
No és cos els altres "LLUITA". Vol ésser un 
instruaent de reflexió sobre la situació ac 
tual. Aquesta és la finalitat ds la major * 

part dels seus articles. Un as troba el ** 
partit en aauests noeents? Què cal fsr ara, 
d'una aanera laaedlata, davant la laslnèn-
cia dsl canvi deaocràtlc? Quinas han estat 
les experiències i quin ha d'esser si pa-* 
per que ha de fer la classe obrar» catala
na? A aquestes 1 a d'altres preguntes vel* 
contestar aquest núaero. Abans de fsr un • 
nou pas endavant ens ha seablat necessari» 
d'aturar-nos un aoaent a reflexionar on ** 
sea I on volea anar.'' 

^ . J e s de les planes de T'AVUI* saludee 
^•s I felicite» els coapanys solters de * 
"LLUITA" sn haver arribat Ja als cl» 
núaaros ds la seva publicació, tot 
rant que aviat uns 1 altres -1 teta la res 
ta ds la prensa catalana clandestina- pe
gues publicar les respectives revistes so
ta "el vent aaplíssls ds la llibertat*, se 
gons expressió d'un conegut intel·lectual « 
català de València. 

2a. conferència socialista 

ibèrica(cont.) 

drets que a forca de,coabativitat i lluita ha anat laposant la ** 
classe treballadora. La continuítat de les vagues i Jornades de * 
lluita després d'anarèixsr aquests decrets, deeostra la voluntat* 
Inquebrantable de la classe treballadora de seguir'lluintant fins 
a aconseguir 1 exercir plenaasnt els drets de vaga, Assemblea, 1 
Llibertat per a constituir el seu propi Sindicat de Classe, auto-
non i denocratic. 

En aquesta perspectiva 1 davant la lealnènda de les eleccions 
sindicals, la CSI es pronuncia obertaeent per la aés dad dida par 
t ldpadó en les satelxes, coa una gran ofensiva obrera per la ** 
conquesta ds tots sis càrrecs representatius, la defensa i 1MB- * 
puls ds Iss reivindicadons 1 drets inajornablss per a la lliber
tat i la Unitat Sindical. 

La CSI rebutja les teapfatlves que cerquen perllongar els privi 11-• 
•qls a través d'una traasf ornad ó conti nul sta del Regla. Per la laoor-
tancià que té el moment per al futur dels nostres pobles, considera n» 
cessarl que tbtes les forces daaocratiques aab sentit de responsaMTl-
tat històrica, assoleixin una coincidència aue configuri una A1tematt_ 
va Deaocràtlca unitaria, sense exclusions ni hegeaonles. Alternativa • 
que, per la seva credibilitat 1 capacitat aobiUtzadores, asseguri una 
ruptura que de aanera pacífica liquidi les fonaes feixistes di poder,* 
restableixi les llibertats i obri tai període constltulent que peneti* 
als nostres pobles, oel sufragi universal, decidir I s Institucions 1 
opcions d'un futur ds llibertat. 

Per últla, la CSI ha decidit de prendre contacte aab la Conferencia 
de Partits Sodalistes del Mediterrani, que se celebrara prtalsaaent,» 
fi di rsaflraar el seu Interès per la política d'unitat de l'esquerra* 
qus propugnen els socialistes europeus aés avançats. 

8 de Juny 1975 
Hovlaent Socialista de Catalunya (MSC) - Partido Socialista Galega (PS 
Q) - Partit Socialista del País Valencia (PSPV) - Reconstrucdón Soda 
lista (RS) - Unión Sindical Obrera (USO)." 
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PAÍS V A L E N C I A - PAÍS V A L E N C I A - PAÍS V A L E N C I A - PAÍS VALEN 
REDACCIÓ AL PAÍS V A L E N C I A - REDACCIÓ AL PAÍS V A L E N C I A - R 

Presentad Sí El Pafs Yalencl» fe nc 
ticTa, sovint, a la prensa, legal o • 
no, parque el poble coaença a assu»>' 
un protagonlsoa polític evident. D1 £ 
gunes d'aquestes nanlfestacions en a 
parlen en aquest núaere d'AVIII, 

campanya pro-
estatut 

Aço no M ha qd ho pare. Tot dfc« 
en parla ja d'Estatat d'Autownrla, • 
aab l is o eenys sinceritat. El bot • 
ha estat sorprenent, ouix que en wH 
pac di teaps (les prlaeret veus polf 
tiques reivindicant l'Estatut varen* 
aparèixer cap a 1'octubre dal 74l .• 
s'ha arribat a que practlcaaent to*« 
tas les organitzacions reivindiquen, 
o accepten si efe no,'aquesta conslj 
na que, a hores d'.afa, pode* dlr que 
is ben bé de uasset. 

La nlt del 30 al 31 da aalg, 5 bar 
ris de la Ciutat de Valencia 1 un • 
grapat da poblas da 1'Harta I la Ri
bera (feia aelts anys que na fe vela 

ur. -ittade tant vistent: a*s di la celeDre ¡a "•'ar'an va-anc'a" dal PSV), varen aoarei*er a«b pl£ 
tatas per l'Estatut. A afe a afe, les pegaalnes sobre aparadors da les botigues, cabinas de telt -» 
fons, etc, conti buen apareixent intersitenuent. 

1<s i aportártela té -1 en certa «añera n'fe una conseqüència- l'acord a que han arribat diversas** 
organitzacions polítiques i sindicals sobra Vlnaedíat establlaent d'un Estatut d'Au+onoala un eop* 
trancada la dictadura. Ja n'inforaarea als endavant. 

polémica sobre el 

nom de la Mengua 
Al nuaero anterior d'Avui ja Inforuaven aapllaaent sobre aquesta 

pintoresca poTanlca que s'esdevé al País Valencia 1 que a hores * 
d'ara, aab la ínter-vencí I d'Acadeates prestigioses de Madrid 1 aab 
el toe d'alaraa contra la Infl l traclí catalanista'llençat pels • * 
"Consejos nacionales* AdSn Garcia 1 Jacobo Payl, que sembla qu»» 
volen portar l'assaapta, per vía da peticiona dais Ajuntanents i *, 
dais "Consejos locales dal Movimiento", a les aatatxas Corta fran
quistes, el teaa va a convertí r-se en un debat a escala de tot TEs 
tat. 

La preasa periódica da diferents organitzacions taabl, coa fe na 
tural, ha dit la seua sobre aquest afer da tanta iaportància par * 
als valencians. Alxf," ens fea resso deis sequants articles: 

. Al Pafs Valendl: oficialitat de'les llengües valenciana i cas 
tallan* (LA CAUSA DEL POBLE n*18, MCE) ' 

'. Maniobra feixista (EL POBLE VALE!CI»'n92, PSPV) 
. Qu) sea els valencians? (LLUITA n^9, PSAN) 
. Declaraclé d'Urrlf Deaocratlca. 

Cal constatar qua els "catalanistas" coopten aab"al pobla 1 els* 
'tan valencianos coas el prSuero" aab la represslí. Ens expiíquea: 
un dais darrers actas di la polínica ha estat la signatura aasslva 
da! aanlfest 'Nosaltres, dutadaót del Pafs Valencia.' (afe da ** 
36.000) i les dues nultes da 1a\JX pessetes cadascuna que ha'lapo 
sat el f i n de sa aara dal Governador per recollir signatures. El* 
que as'digne da destacar, para, fe que aalgrit la dasproporclS da* 
forces, la victoria dal pobla fe Inevitables, coa saabla ser qaa • 
ho ha raconegat el aatelx alcalde da Valencia en un parlaaent aab* 
al governador c iv i l . 

el Pv amb euzkadi 

La nlt del 8 al 9 de Juny, es va far un lapartant pinta 
da a la Ciutat da 'aléñela, aab la parHcfpaeti conjunta* 
de 10 grups polítics, en la oua as dala: 

ABAIX L'ESTAT O'EXCEPCIfll 

LLIBERTAT GARMENDIA I 0TAEGUI 

SOLIDARITAT POBLE 3ASC 

AUTODETERMINACIÓ NACIONALITATS OPRIMIDES 

El dia 9, a la tarda, es va llançar un panflet aab signa 
tura conjunta par practlcaaent teta els barris d* la du -
tat. Aquest panflet, taabí es va llançar a la nanlfestaci í 
de afe de 1.000 persones qaa el dia 11 va recorrer l'avin
guda da Peris 1 Valero. Cal dir que el PCE va estar convi
dat al coaita1 d'accií 1 no va acudir. 

L'esaontat panflet era signat part 

Joventutt Carlinas (JJCCj/nedeent Canari sta d'Espanya * 
(MCE)/Oposiclí d'etsuerr, dal PCE/Crganltzaclí d'Esquerra* 
Caamlsta d'Espanya (OECEl/Partlt Carlf (PCV)/Parttt Soda 
lista dtAIllberaaast Racional (PSAN) dais Països Ca ta lW 
Partit Socialista dol Pafs Valandl (PSW)/Solldar1tat Ca» 
nunlsta (SC)/UnificadI canunlsta (UCVUnlí de Marxistes -
Leninista* (UHL). 



vecu\zm\o JM. 
Parlant di pi ntoresaei«ne, ne hs fe nenys la declarad* dl la * 

•Junta Ooaaerfttca da Valende* , aakra la consti telé* di la qual 
]a Infernaren al dauri anterior. En cattalll 1 aeb M llenguatge 
qM racardi lá anoaged» ouaocrater» dala bam tenpe da Lerroux,* 
diu cacas coa: * U rica dl verd dad da la* panelee di Eepafta', •• 
* I M grapas di opeddea qua vea dificultado» a* la acceptarien • 
di ana plataforaa unitaria ( U X£, MÍ!)... quizas daban panaar • 
si na astaran da hacho, aunque Insconclentuaonto, corriendo al ** 
rlaaga di preTbngor la Tanta agonía áal franqdsae', ' la vacarien 
daaacrftica erige hay a las españoles la rinane»a teaperal a ana* 
política esclurivaaanto nartlista" (aç) ais qnn plntorssqnlsM * 
Ct pur d ni seo), parla di las "wracterí stl caá paca 11 aras da la • 
alternativa daeocrltlea para al'País Valandana* 1 (tu qua safara* 
t ls problasM dsl Pafs Valen*!*, "la Junta teocrática da Valend 
a na pretenda asntar opi ni in, porgan caracari da alia hasta qua * 
na la pued» «presar llbranaiita al pueble valandana1; equestejet 
qui si jasa danacratora oís fa á r que "la aattonanla dal Pafs Valsa 
daña.. . raquiara la previa sdstonda da aacanlsnas deseo-atices 
para su platrtsanlanta y saludan" 1 qua "huastra lengua y nwstra 
cuitara praelsan da la nacatarla liberta!, prenoción y protección* 
(qua as tracta d*un driurgenf?); daspraa, an funda1 dal famas *• 
punt 9 qua parla da 1 ae*eeounl dadee regionales* 1 "teniendo an cu 
anta lujsstras Decollar! dedeo* "aboqa par la proaulgarion da un ü 
fatuta da Autanada"; així natalx, la daclaradf Incisa una Inte-" 
raaaant d r f l d d í : 'Las JD aon plafafamas unitarias ds lucha pa
cífica y ds aaasa para alcanar an'fisiona dosoeratlea*, Aquesta» 
la una ridf 1 una lectura pardal, s i . Par) una repredeeci* *1a> 
extenué1 da la desgraciad), esclarecí* as la auparte d las era - • 
pías publicado* dal ICE. 

La» reo!! can* na as varan far •aparar. Cal desfasar la ti tala-
di "lina frivolitat da la Jante Dsaocrltlca di España' áal PSPV, • 
qua recredufe. Altf eateix, teatf an fa referencia al LLOITA *m 
ea an psftt ertlele «talat "La JCE 1 al heriaent nasiuHlc al * 
rdYveleurii», qua tanbí repredrta a la seadf di praaas aaaaer) 
ffea. 

una frivolitat 
de la j.d.e. 

"La "Junta Oaaacratlca da EapaM* a Valencia ha divulgat un coa» 
nicat qaa na pedas deixar sansa resposta. Parqu) Tacord da l ltri-
tar contra al fddsaa tt ts plegat* na pet oaanar las dlfarandoa 
qaa ai! stdxan. R«eone1xor-les, accapfar-las discrepancias 1 flnt 
1 t d , organltzar-lee, par ár-he d'alguna aanara, as l'asanda • 
da la. doaocrada par la qaa fots l ld taa . 

'TAULA' I "JUnTA" 
Una orinara f,screpbnc1a conristrix an qaa la "Jante* as orasen 

te cea la ariaara eceaslo d'aplagár-se tote ais qd es reclaaan * 
da la deaacrlcla al Pafs Valend). L'obllt da la "Taula* -que a l 
gun* partit» di la Junte na han volgut deixar, al qaa ha oSllgaf* 
a d'altra» a qaa la ddaen- es, coa a al nía, dadnfaraadar. La * 
•Taula" ha existít fine fa pee taapa, fins que ais qd eeten Inte 
grats a la 'Junte1 na varea velar accaptar-la cea a le qaa ara, • 
cea a una alataforaa unitaria valandana 1 aefenoes an tea qua VA 
leed ana. Ela ambres da la "Taula* estenen diepeeats e «apilar I 
la par tal di qne'tlegaeren cabe* an ella ele .qd no d eren an
cora 1 flaa l ' fet , lea danednadaí * personal Itafs* aes o aenye re 
presentetlvati 

Alxf, daña, na aa la "Jante* la prleare ocaarif di aplegar eai 
an la lluita antifeixista qaa tensa les argedtzadene 1 altree • 
forcea rouiooontetlvss valeadaaaa. E l» tassa esteva aceaplldi • 
par la •Tanla", alasita per voluntad dita qd fereen aval la "Jas 
te* 1 ]astaaaat per e feraar la 'Jante". Ata) dea quedar ciar. " 

f zepwes 
ti rau VALECIA 

Es par alx) qaa resulte Incongruent a l l ) que el aanlfert di la "Jaa 
te' di u sobre "lea grupo» de epeddaa que vea dlflcalfadee ea la a * 
captad fe da una plataforaa uní tari a, a que proteidos ceajriaaar ca
te a tantas 'drcaastend as qaa la hacen Inviable". Acusar-lea, cea fa, 
al aadfast, pregaaten-ea * d aa es tarín, da nacho esaqae Incineri ton. 
tenante, car-lance el rfaege de prolongar la lente agonfa del fren * 
qrisas* as, coa a ai nía, un frivolitat per aa utilitzar altree adjas* 
tías qaa pugnen far difícil» les relacions bilateral» aa* forcee qaaá. 
la Integren. Porque queda ciar gas as la "Junte" la qaa na d s t olflá 
cultets ea acceptar le Taule*. I sabre tot n'ha d a t M i l'arigV» 

d a d'airtenoda valandana ós qualsevol plataforaa aní teda al Pafs • 
Valencia. 

Ne es estranya eeablant actitud de 1» 'Junta* ¡anet qaa confosa qM 
"existen prebleaaa Insolubles -al Pafs Valenda- d ne «0 plastean •» 
desds ene perspectiva deaocrStlea*. I tat aagdt efegdxt "Sobra les» 
deaas, la Junta Oanocratlca da Valenda aa pretendí sentar saldin • 
porque carece de «lla hasta qaa na la pueda expresar Ubi asante el • 
pueble valenciano*. Poro ¿en qua quedad. ¿H1 be a na M ha "paabla • 
valandana*?. I si hl he *puebie váletelas»", ¿cea aa te la "Junta" e 
p l d l sabre si 11 corve s na lá seva llibertat aa tent que pe* 1*7. La 
"Taula" d que en tenía opldi , «obre'aqueste quertlí.'e» a d»r, teta 
als partits qaa Integraven le "Tanla", algf dais ásale, aa part «ed
i l ve a'la "Jarte" . ¿Es qua ]s na te la aatrixa ednlí gas teafa a lee 
horas!. 

PRIORITATS I DEFINICIMS I 
Ha altra quaetlf qaa planteja el desuaant os la dl las prioritats. 
Prleer doaocrada 1 descree el opa das, arribant, flaa 1 tet, a la 

aatonoda. Boa dnguea la p o d d i da le Junta Densctatlca de España a 
Valencia sobre Vautonada del Pafs Valeneft. Pere^qdna Josm l io 
serla la qua na pasara per das asianodsT, 0 1'aatonada ai la faras 
da desuerada per al Paf» Valend) -ea prinriri , 1 aaa a eaaCaar a • 
errlear a continuar la teva nacionalitat laterroapusa en 1707» e na» 
M ha veritable asaacrade 1 aalaaaat hf he, un Estat aenye ripreeda 
qua Tactual para Igaalaant lldtader del dret dal pobla valead) i * 
asear ell eatelx. Parque dngf no 11 ve conaaltar, daeacratleauent.d 
vella e na valía perora lee «oves 1 libértate cea a conseqaVda del** 
Oaeret da nave Plante. ¿ 

En IAM esnflt, resulte curios qaa la "Jante* siga tea aséptica sa
bré a l l ) de qui "nuestra langas y nuestra cutiera precisan di le nace 
saris llbortat, preteedea y presadéa". ¿Di qrine llengua o» tráete" 
¿Es queda le 'Jante* al uarge da la dt f ln ldf dsl taleuefi sos sao i 
forae valandana de parlar el cataHI. ¿Qua pasar*, dañe,, safar» la,**" 
pertinencia * no del neetre Paí» el conjunt dele Países Catalans -aaa 
se prejuzgar, ea ciar, qdn púas osear el fufar #dse caajaatT. 1'na 
cal parlar d'un altre oblit eos eurloe caá es al asi Pde Valone!»,de 
perla 1 procedeixi» aragonesa, castellana, ote. qua e» ana Bátelas ce 
aa aa* la part catalana del Pata Valend). 

ha aa páden dsflglr les coses d aa as qua ea bréete #ectear aa* a 
petanlsae. le es pot utilitzar la paréala 'desearleí»' caá a'cepa qué 
anego las realitats objectives t loa eeuenfados fina are -eea, saaaa • 
cap genere de duptee. Porque el qaa volea as es ana "protección* d t 
no "preaedia* do la nostra llengua 1 la neetre saltera sins, para ú 
daplaaaat, llibertat eatonedee qaa es previa per » la llibertat aa-
denal valenciana. 

ELPUnT'9 
Alds, din», qusdi ciar qaa na as veu que "las fuarzaa sociales,ho

ra» lépeoste la necesidad ds 1s creado» di la»Junta Deaecratlea». U 
"Taula* estaba ahí por a cobrir dxa necead tat 1 le aova pardvaa -* 
cía hageas fedUtet 1'udtet parque poeta evitar le que la "Jante* « 
no peor) evitar: que al Pafs Valead) acaba constitdr-^a an altra * 
legad* di un «Itra plataforaa asi tari» di lee'due a Radrld es fai ! • 
ea desfent la osnodnadi "Allaago Oeaaerttlca", qaa nasal» ester-ee • 
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constituint 1 aue utilitzarà, si fa no fa, lee «atelxes justifica
cions. ¿A qui tindrà que creure "el pueblo valenciano*?. .. 

Et perea que crega -fareu lo possible per aconseguí r-h» - als qui 
ne volen "hacer propias" les declaracions de la "Junta Dtaocra'tlca*. 
de Espada" que en referlr-se al pont 9 de 1" questlé* TU? als ens a-
fecta per a que es puga parlar honestaaent la oeaocracla 1 lllber-* 
tat, no sois s'el.ludelx la paraula "nacionalitat" sino que, s'el .* 
ludelx, fins 1 tot, la eencií del País Valencia que pot ser Tencua 
dren en las "comunidades regionales". Es el que pasa quan es yol e-
ludlr la realitat histórica perquf constitueix un esforç fer-la viu 
re a un poble alienat per tres segles d'opresslf de la seva nací ona 
l i tat vertadera. 

L'ASSEMBLEA ' 
Queda, dons, el possible lloc de reencontré en les organitzacions 

1 forces de la Junta Democrática de Esparta a Valencia: f-'Asseableà, 
pronoguÜ per la Taula". Desi tjet que l'Assetblea siga, realaerrt,* 
autonoea, es a dlr, que es propose redactar 1 prodigar on Estaiot* 
d'Autonoeia que puga esser aprobat 1 presentat a les instancias que. 
hauran de"concedír-1 o". El nostre partit, aab d'altre» forces, per
sones, etc. es prooota aovllitzar l'oplnlí páblica al seu abast per 
a arribar a la cread í d'un aovlaent autènticament autonHlc des dt 
ara «atelx, sense esperar a obtenir una oeaocracla que el país Va -
lencll no ser* aal vertadera si ne es aétonoaa 1 si na va caaf da • 
la llibertat del nostre poble coa a ta l , sense confusions ni oportú 
nlsmes. 

PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS VALECIf 
Haig de 1975" 

M£f* UN NOU QKUP $oc\num 
La declaraclí dels Socialistes llenci ans Indeoendents 'SVI), que reproduïa va estar donada a conèixer, previaaent, pels Interessats, al 

WW 1 al PSAN. Aquest darrer partit VE fer als companys del SVI la crítica que taabé* reproduí» conjurrtaaent aab la declaraclí. 
La redaccií de l'AVUI al Pafs Valencil expressa la seua profunda satisfacció" per la presencia dels SVI 1 encoratja en la tasca, que han* 

t r ia t , d'aglutinar 1 cohesionar el aovlaent soci alista d'alliberament nacional al nostre Pafs. 

"Els Socialistes Valeaclans Independents t 
MANIFESTEM la seua voluntat de treballar per una alternativa po-, 

l í t ica a l'actual sltuaclí d'explotaci6 1 dosilnaclé capitalista'so
ta el qual es troben les èlasses populars valencianes. A»b alxb, vo 
le» contribuir, 1gual»ent, a la superad 6 dels nrèble»es que els va 
lencians, junt a»b là resta dels PaTssos C=talans, tenen plantejats 
co» a naci6 oprimida, posant dt aanlfest que Texplotaclí de classe 
1 Vopressií nacional van 1ndlsoluble»ent lligades. 

L'alternatlva política qut ofereixen els socialistes valencians • 
no alineats, is el resultat d'aplicar l'anllisl teòric aarxista a • 
la realitat valenciana. A ais a »Cs, incorporen a aquesta anSlis! t, 
la pràctica política acumulada per un sector de valencians que du -
rant els filtlms quinze anys han lluitat per la llibertat del seu po 
ble 1 pel srclalisme. 

Arrelats en aquest poble 1 conscients que el socialisme revolució 
nari is Tònica alternativa veritablement alliberadora, <s proposa* 
treballar avui per arribar a fer possible el Boaent en que les clas 
ses populars valencianes, incòraarant les Idees socialistes 1 desea 
volupant llurs organitzacions, inicien la aarxa cap a la seua eman
cipad í social 1 nacional. 

PENSEU que cal cercar plataformes coaunes d'acord entre les orga?, 
nitzaclons polítiques socialistes constituïdes al nostre pafs. Pla
taformes que deuen contemplar 1 peraetr» Taproxi»ac1í cada vegada* 
ais gran en els plantejaments tètrics i en l'accií practica de tots 
aquells que creuen que nomís un socialisne capaç d'organitzar i mô  
billtzar a aaplis sectors de les classes populars valencianes fart* 
possible una alternativa política revolucionaria real. 

SABEN oue la col.laboraciS dels socialistes fe una f ita necessa -
ría 1 urgent a assolir. Que'fc Imprescindible per a orientar 1 orge 
nltzar les lluites papulars, que fes ineludible per accelerar la fi* 
de la dictadura 1 condició* preclssa per arribar a la unlí de les as 
querres al Pafs Valexi l , uní ca foraa aquesta que nermetr*. crear • • 
les condicions socials que faran possible Iniciar la construcdí • 
del soclalls»». Aquest treball en comfi dils socialistes valencians* 
constitueix la base 1 «prescindíble per arribar a la seua futura uní 
t»t. 

AFIRMEN que la recerca conjunta de plataforses coaunes dt treball 
dels socialistes valencians peraetrl dt plantejar-s» »n aquests ao-
aents una correcta política d'aliances aab alguns sectors liberals* 
dt la burgesia de cara a la liqüidaciS dt la Dictadura des de posi
cions dt poder 1 ne dt debilitat. 

PROPOSEN la ineedata coordlnadí entro els sed alistes'valencians 
Independents 1 les organitzacions socialistes valencianes, par tal» 

de definir les plataf ornes coaunes dt treball. Paral.Itlaaent, aro-, 
pugnen la recerca de la t i l lar Bañara de coordinar les forces polí
tiques d'esouerra per arribar a constituir, junt aab alguns sectors 
liberals de la burgesia, l'adequada plataforma unltVia del'Pafs V» 
lencjH que, tot 1 accelerant la detaparicií de la Dictadura, puge • 
fer-se càrrec "en aqueix «Ment del Qovem AuHrwa Provisional dal • 
°afs V lencil. Govern Autbrwa que haurl de ser Institucionalitzat • 
•itjançant l'Estatut d'Autermri'a 0»1 Pafs Valencil, la redaccií 1 • 
Dopularltzaclí del qual esdevenen, des d'ara, tasques urgents. 

PROPUGNEN, així «atelx, la necesslrla coordlnadí dt les forca»**, 
socialistes valencianes 1 dt la seva plataforma coauna aab loé for
ces socialistes presents a l'Estat Espanyol, donant prioritat, en a 
quest sentit, a Taproxiaaclí entro totes les forces socialistes • • 
dels Países Catalans. 

Els Socialistes Valencians Independents 
CONSTITUEIXEN un grup que naix aab l'expressa voluntat dt no ser* 

una nova organltzaclí política valenciana. Al contrari, s'esforçarl 
en posar fi a la present dlsperslí del socialisa» 1 tractar! dt cre 
ar condicions per a una unlí dt les esquerres basada en el respecti 
1 la Igualtat de totes i cadascuna dt las organitzacions que la W • 
tegren. 

Ciutat de Valencia, el aalg de 1975" 

"AIS SOCIALISTES VALENCIANS INDEPETCENTS 
Companys: ' 

Davant Tavantprojtte de la vostra declaraclí inicial ,* 
el PSAN us fa les seoüents observacions 1 us prega de dlsctttlr-les 
1 de tenir-los en coopte a Thora de fixar la vostra línia d'actua 
ci í política. 

1 . PenoM que la nostra realitat nacional ha dt condicionar un * 
treball polític socialista aolt afe enlll oue la aere referencia a 
nivell dt defirtidí 1 la sinple contidaraclí ce» » graí Intermedi* 
en lot relacions "exteriors". Mxl í» ja una f ita aconeegutdt a i 
feronts nivells cívico 1 Intel.leetuals 1 els sed aliste», c m » 
força d'avangaar*, no poda» anar por tota d'allí que oït altree • 
sectors ja han superat. ís a dir, que si la dlntslca histèrica va* 
cap a la enif dtls Países Catalana (per al d» lot classes populars, 
fe clar) ne ha» tffeser tímid» e» le» nostre» f oreu! ací on» estrat! 
gique» (socialiste») -el tr t ceo» fc el treball tlctle o»l trenca -
eent deaecrltle-. Seo, tornea a al r-ho, la força d'avanguarde. 

2. Aquesta oeiecdí fe aolt efe necesslrla oer al vostre ca» em* 
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que, cea • professional» di la cultura I P « S K I N bona m o r a , * 
ja haveu ultrapassat Tàabi t valencia en sis d'w aspecte 1 eaatss 
«•gados. ¿Can fs pesdble fsssr si li tants di la cultura catalana 1 
ne fsser et 11 tants del sed alisas català? ¿Pense» que les epdens* 
sodallstas van par darrera di las culturals? 

3. A ata a ais, I encara qaa siga da passada, as valsa fer es - • 
aent da 1'arrHc errar di cansídsrar-se Instal.lat 1 da dañar altar 
nativa» a nivell da Pafa Valencià, qaan da fat sala es parteix d'u 
na realitat referent a lea coaarqaas del voltant da la Ciutat di * 
Valencia. Si hea d'ésser localistas, ¿per que ssapre fea 'palsva -
lencianisas* 1 ns sal 'conarcalisas11? I alxà del coaarcaliaae ne * 
es un racirs precipitat, puix que n'hi han de grups socialistes In 
dependents d'asfalt coaarcal 1 de voluntat explicltaasnt nacional. 

4. Nosaltres taabf treballee per la futura unitat dels socialis
tes 1 hi voldries, dorar-ve» la nostra oplnif. Pensaa que aquesta u 
nitat s'ha d'aconseguir a nivell nacional 1 , sals sn fundi d'a - • 
quasta conquista, el PSAn es plantejaria la sana autodlssoludf. • 
fio es tracta seis, dencs, de cercar la unitat del dispars (?) se -
d alisas valencià, si ni de tot el soci all sae català, la qual cosa* 
afecta, ara par ara, al PSPV, al PSAI, al RSC, al FNC i als inda -
pendents d'una 1 altra banda de la Sania. Entenen, par tant, que a 
questa unitat s'ha de plantejar en bese al sed all ses autòcton 1 • 
ne pas al soclallsaa sucursalista d'organitzacions d'alb!t estatal. 
Aquesta qusstif ne està claranant explicitada al vostre paper. 

'uutmscr Í u\ stmnctó 

5. Los vostres forsuladons de treball conteaplen des aspectes ela 
raaent dlferendats, per bí que raladonats entre el ls. D'uns banda* 
la anitat dels socialistes; d'altra, la unitat de les forces pelftl -
ques d'esquerra pel trencaaent daascràtlc. Volea deixar clar que el • 
qae hee dit respecte a la unitat dal sadalisaa (a nivell de Países • 
Catalans 1 ne sucursalista) ne he consideres aplicable a aquesta sego 
na unitat, per tal que els objectius d'endarrecaaent de la dictadura'» 
1 de constitucií del Govern Autenaa dal Pafs Valencià exigeixes un àa 
bit valencià d*actuac1f política 1 una partleipadí de las oroanl tza-
dons espanyoles que hi treballen. 

Saluden la vostra Iniciativa 1 asperea que el treball de tots ple -
gats accelero el definitiu alllbereaent de les classes populars, en -
capçal adés per la classe obrera, dels Países Catalana. 

A la Ciutat d» Valànda, el nas de aalg dal 1975 

PARTIT SOCIALISTA 
DIALLIBERAHENT NACIONAL DELS PATSOS CATALANS" 

pouJtaut p. u 
Acaba d'aparèixer el ns 50 dal portantveu 

PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL • 
DELS PAÏSOS CATALANS, aab la qual cosa ens • 
sentie ben satisfets, puix que deaostra una* 
continuïtat en la Lluita d'aquest partit e l * 
qual aflrna que les possibilitats revolucio
naries, als PaTsos Catalans depenen de llur* 
dlsensií nacionalista, 1 que l'alliberaaent* 
polític da la nostra nací i dopin dal seu pfei 
tejaeent revolucionari. I aab aquesta doble» 
af1raacl6 era sentia plenaatnt identificats. 

Reproduís l'article "La situacií politice* 
al País Valencià*, que consideren solt clari 
flcador respecte als canvis esdevinguts sn * 
les actituds polítiques valendanes durant a 
quosts darrers 9 aeses. 

"Ne fs aassa fàcil os fer una anàlisi d»» 
l'actual correlacli da forces polítiques e -
xlstent al País Valencià. Alnenys si no ss » 
parteix d'un pent da referlnde des del qual 
poder jutjar. Nosaltres, coa a ai litante dal 
PSAN, farsa l'anàlisi a travis da les sialH 
tuds o des si si 1 i tu ds aab la nostra Unia po
l í t ica, la qual fs 1'expresslf concretada * 
per a cada circunstancia, dels objectius in
destriables d'alliberaeent da classe i al l i 
bar aaent nacional. 

LA RUTINA SUCURSALISTA 
El sucursal! sas polític ha sstat una pràtt 

ca tan constant al País Valencià que, no ens 
prlvea de res dal qaa hi ha -pelítl casant • 
parlant- per hadrld. Fins 1 tat s'hi troben* 
grups sucursallstes... nascuts al propi pals 
1 encara sense seu central. jAixà fs vocadó! 
De tota aanera, parà, ne es pet parlar da sa 
cursallsas e ne sucursalIsae sa abstracts,s1 
nf que cal fsr-he en refertr-ee a una epclo* 
estratègica concrets. 

Els grups qus es proelaaan dafenssr» dais* 
- Interesses da la classe obrera -1 qaa as • 

sfn reformistss i ss plantegen al probleaa * 
del podar- resulten ser sucursal!stes o no * 
segons l'ànblt gsogràflc on fno en ¡fitina * • 
Instància) pretenen de conquerir i/e constru 
1r el podar polític d'aquesta classe, is s • 
dir, l'estat socialista. Perquè si hea et • 
planteja de fer de l'actual estat capitalis
ta espanyol si futur sstat soci alista, fs •* 
forcis qus l'organització* siga -c ho preten-
ge- d'àaait estat ! que, per tant, la parcel. 
la organitzat!va existent al nostre pafs si
ga sucursalista. Unicaaent ne existirà suor 
salisse polític entre nacionalitats diferents 
d la línia estratàglca s'acobla a cadascuna 
ds les nacional istats 1, per tant, si existe 
ixen organitzacions diferents -bf qus ceortft 
nades- aus lluiten per estats socialistes efl 
ferents, sobre cadascuna ds les nadonali - * 
tats, coa a pas -no cal dl r-ho- cap a la so
cietat ssdalista Internacional. 
UNA ALTRA ESTRATEGIA DE CLASSE... 

Es en noa d'aquesta línia estratègica íd'
Estats socialistas nacionals) que hea da fer 
la línia de sucursal!sao que comporta l ' a s 
tre línia estratègica (d'Estats soclalistss* 
Bultlnadonsls), 1 no noa d'arguaents da cai_ 
re husanlsta 1 daascràtlc sobre el respecte* 
als pobles s sobre les soberanías nacionals. 
Sea aarxi stes revelud onarl s 1 , en consaqaan 
d a fs en noa d'una línia estratègica d'alM 
beraaent da classe, sitjançant la lluita d'a 
lllberaaent nacional, que denuncieu l'espan
yo lisas ds Iss organitzacions qus tot 1 dei
xar-» dar per la rutina de Taceptadí dels 
estats qaa ha creat la burgesia, eleberen a-
ns Unia estratègica errònia i plena de dàr
sena contra-revoludonarls. La nostrs danfn-
d a da l'espanyo li sae, ne la fes en nee da • 
lee exigencias de la deaecràda, si ni sn nee 
ds lss exigencias de la revelud f sed alista. 

I li rm\mM «rialliti il nutrí rafia»!. 

sa psr Talllberaaent nacional, as 
la classe obrera fias a lss fitinas conse - * 
afane!es: la eonstrucdf da Testat sed alls 
ta deis PaTses C,talans. 

u ¿ 
I UNA TÁCTICA QUE ESDEVÉ DE MASSES 

En aquest sentit poden dir aus si canvi qa 
alltatiu experfaentat per la sltuadf pelítl 
ca al Pals Valencià, d'Octubre dal 74 ençà,* 
is enoree perquà per ori aera vegada s'ha fet 
present una erganltzadf que defensa aquesta 
estrategia. Les tàctiques concretes en qui « 
s'explicita aquesta Unia política -trenca -
aent daaocràtlc aab constitucif d'un govern* 
autànee provisional da fiafs Valencià, qaa fa 
rà votar l'Estatut d'Autoneala - esdevenen * 
dia rera dia, consigan» de Basses, qae far -
cen llur acceptacif per part dels grups pelí 
ti es estat-espanyol i stes. 

Seapre hi ha alguns, per), de sis lrreduc-
bles qus altres. Quan per exeaple, la relvln 
dlcacií ds l'oficialitat del català (aab el* 
trencaaent de 1'estructura burgesa de 1'ss -
tat qus alxà suposa) is pràctlcaaent defensa 
ds per tot deu, Is "Junat Danacrítlca de V¿ 
lenda" es 11 «1 ta a predicar qaa "Nuestra * 
lengua... precisa...la necesaria llbertat, * 
proaodin y protecdon". I ea dir alguns ve-
lea dir pocs puix qus al sarga da la "junta" 
H sen un nunt de forces polítiques qaa l i d 
ts 1 s'organitzen per un trenc Ment deaecrà-
tic al servei del nostre poble; Unii Qeaocrà 
tice dsl País Valencià (UOPV), Partit Sede 
lista dal País Valencia (PSPV), Unif Sindi
cal Orara (USO), Socialistes Valendana IB 
dependents (SV!),Partit Carlf (PCV), OpodcV 
f d'Esquerree del PCE, fievlaant Cealnlste £ 
Espaftvs (ICE), Uniflcadf Coaanlsta (UC), U 
nif de «arxistes-Lenifilstss (Url), SelidarT*. 
tat Ceaurrlsta (SC) 1 neaaltree. 

La aejar part d'aquest» grups sen ele qaa*» 
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1•pulsen 1* l l u i t a da lasses al voltant d'ob 

jectlus conjunturals (EL SALER, EVA FOREST.T 

DE NA 16, USKADI...) alhora qui van perfl -

lant un contingut pelf t lc a n U l r l . Concreta-

aent, la solidaritat aab el pafs dasc ha fet 

que aauests grups, junt aab la ICR hagan co

negut, alguns d'el ls per prliera vegada en • 

l a historia, que'la classe obrera 1 el pobla 

va lenc i l . . , taabe" pateixen Taxplotacl í 1 lo 

pressió nacional1. Aquest raconelxeaent que» 

al Pafs Valencll existeix un f a t d1 apressi I * 

nacional constrasta força, de bell nou, aab» 

la positura dais irreductibles da T aspan vo

l i sae, per als quals "al llasade Pals Valen

ciano" es una de "la reglones de España" /•*• 

(Santiago Alvarez en "Nuestra Bandera"). 

NECESSITATS ÜEL NOSTRE POBLE 

LES PLATAFORMES UNITÀRIES 

Desprès del trencaaent e k A a . í i r t a Oaaoerl 

t i c a , produTt per la creació* a Valencia de • 

la delegació de la JCE, la necessitat d'un * 

organlsaa unitari que definirá 1 lapülsara * 

un trencament deaocratlc que respongirft a l a 

rea l i ta t nacional 1 saclal del País v a l e n d l 

esdevenia urgent. La congelaos 1 Inooerent * 

(na per culpa nostra, puix qua nen Intentat* 

potenciar-la en tot noaentl Coalssií Prepara 

torla da l'Asseablea del Pafs Valendl sea -

blava que no prodrla acoaollr aquest papar , 

puix que, tant a nivell teòric coa oractuc,» 

es «anteóla 1 es aantl al aarge de les necea 

sltats de les classes populars valencianes. 

La nova Dlataforaa,en aquestas circunstanci

es , va fent vía 1 , f ins 1 t o t , va popular i t 

a t un noa: CONSELL DEL PAÍS VALENCIA. D'una 

forre aalt esqueafttlca pero clara Intentara»» 

de fer una presentació dels principals punta» 

da disparitat dal prograaa pelft lc cap a oa • 

s'orienta aquesta plataforma, aab el de la a 

JCE. 

La presencia e absència de saciars da To1j_ 

garqula s'ha de notar. 

El caaf cap al Consell del Pafs Valencll as 

recorregut aab una honradesa pal f i l ca qua, * 

f ins avui, na ara f l c l l da trabar en platafer 

ees un i tar ias" 

.OFICIALITAT DEL CATAU 

.GOVERN AUTÒNOM PROVISIONAL 

.DISSOLUCIÓ POLICIA POLI TICA 

.RECONEIXEMENT FET NACIONAL 

.TRENCAMENT ESTRUCTURES PROVINCIALS 

.IMPULSIÓ DE LES LLUITES 

.PLANIFICACIÓ AUTÒNOMA DE L'ENSENYAMENT 

.AWLISI DE LA REALITAT NACIONAL I SOCIAL DEL PAÍS VALENCIA 

.PROGRAMA ANTIMOflOPOLISTA DE GOVERN 

.FORMA REPUBLICANA DE GOVERN 

PROGRAMA JJE 

."LldEHTAT, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN" 

.NO CONSTA 
* • 

/REGÍ OH ESPARCÍA" 

.RECOLZAMENT DIVISfO PROVINCIAL 

.AL HARGE DE LES LLUITES 

.ADAPTACIÓ DELS PLANS D'ESTUDI ESTATALS 

JuHLISI DE LES "PECULIARIDADES DEL PAfS VALENCIANO» 

. NO CONSTA 

,N0 CONSTA 

els 10 d alaquas 
El dia 2* da Juny, a Alaquàs, eren detinguts aentra celebra

ven una reunió, Francesc Candela, advocat, Josap Coral l , tor -

nar, Carles Dolç, delineant, Jesep Guia, profeasor, Ernest • • 

Lluch, professor, Carles Martínez Llaneza, estudiant, Xavier • 

Navarra, professor, Laura Pastor, Professora, Joan Pérez Ben -

l l e c h , perlorlsta, Vicent Salar, professor. Segons la p o l f d a , 

la "finalidad parece ser consistia en la constitución de una»» 

plataforaa unitaria a de convergencia deuocrá'tlca (¿El CONSELL 

DEMOCRÀTIC DEL PAlS VALENCIA?), que aglutinara a las distintas 

fuerzas pal f H cas adversas al regí sen legal vigente y oue acto 

an en la reglón (¿el Pals Valencll?!, escalón previo para la • 

foraadón, cuando las circunstancias a su juicio lo peraltan,» 

de un Gobierne Provisional Autónoao dal Pafs Valenciano". 

La noticia de la detenció va corree coa la pólvora 1 aaplls» 

sectors populars s'hl varen solidaritzar, puix qua la Inanltat 

polftlca anterior al Pafs Valencia es vela de sobte trencada 1 

aolta gent s'ha sentit r e t roba* en l lurs aspiracions 1 vincu

lada a aquestes 10 persones 1 aab el que elles puguen represen 

ta r . El desvetllaaent 1 la nova orientació d'arrelaaent al pt» 

ble da l'esaorterda conscilncia nacional 1 polftlca dels valen 

clans ha trobat el seu punt aasla aab la presentació' pública ~¡ 

•algrat e l l s , d'aouesis deu palft lcs valencians. En aquest 

t l t , la detenció ha provocat un efecte contrari al que pretenia 

d'avortar alTo que pogués estar-se fent per donar una opció pe-

l f t l c a , arrelada a la rea l i ta t nacional 1 social dal Pafs Valen 

e l l , de trencaaent deaocrltie. 

L'afer encara no s'ha acabat, puix que el TOP ha dictat ante* 

de processament en base a l'acusació, segons saabla, d · 'aseda-

ción I l í c i t a en fase de conspirad eV.L'axpectaclf é's aalta 1 • 

si el procos arribos a rea l i tzar -se , constitulr l uns f i t a polf

tlca 1 aportant en la l l u i t a da les classes pepulars valencianes 

oel seu all iberaaent. 

• La redacció de l'AVUI al Pafs Valencll aanifesta la seva te -

ta l identificació 1 solidaritat ase a l l í que signifiquen els 10 

d'Alaauas ner al nesire poble 1 deaana a tots els qui són cons

cients de les necessitats 1 les asplradons, en aquests aonents 

de les classes populars dels PaSsoe Catalans, qua aastran 1 la 

palsen una solidaritat real aab aquests coapanys. Cal recolzar» 

l lu r iniciat iva puix qua constitueix l a a f i l a r esperança ^er a l 

futur leaedlat. 

els 10 d alaquàs 
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3 MESOS SOTA LESTAT D'EXCEPCIÓ 

presentació 
En el número de T'AVUI" datat de maig* 

d'enquany, fele» referència a una sèrie de 
fets que donaren coa a resultat Is Implan
tació [25 abr i l ; de '"estado de excepción 
er V-fS provincias de Vlzkaya * Guipúzcoa * 
por tres meses'. A continuació '-' inclolem 
alqunes noticies sobre els primers esdeve
niments. Comerá d'esierar, a fal ta d'un-i 
font directa, es revelarer tergiversades o 
fragmentàries; en d'altres que les inseri-
e i com rumors s'han confirnat per desgra-» 
cía. 

En aquesta ocasió Intentare! de fer un 
resum dels principals fets ocorreguts al • 
país germè, així con deixar constància de 
les orincipals preses de posicions de les 
forces polítiques catalanes. Hnalment, re 
portare» els actes solidaris que han t i n - * 
gut l loc a Catalunya. 

fonts 
informatives 

La nostra principal font Informativa Ĥ  
estaí el recull oeriocflc W lS l f tS DEL "A-
!S VA9CC durante el estado de exceoción",-
publicació nuasi diaris d'un grup de perio 
distes bascos. Al l larg de 1?. seva lectut. 
eris podem fer una perfecta Idea del que fe 
ren els prleers dies d,;'e$+ado de excep-** 
ción". ^e la presentació del lunero 1 íanb 
data °8 de maig) transcribí»: 

"Anteriormente al decreto de materia * 
reservada "22 maig)/ todas las publicació 
nes recibieron consignas estrictas sobre * 
cóeo tratar todas las Informaciones erefe-
rentes al estado de excepción. Varios pe
riodistas, ñor otro lado, fueron amenaza-* 
dos e Interferidos en su labor. ( . . .) 
El presente boletín pretende subsanar, aun 
que sea sólo parcialmente, este problema • 
de fal ta de Información y de deformación • 

•e la a l ' j t , A: ob:etivo es exciosiv-wte 
e' de transmitir -ot'cias veraces y corf ir 
•sadas, cor todo el rigor posib le" . 

MILBS > 'JET i rars 

"•ura—' el', primers Y, dies el nombre de 
detención', sobrepeso les "JMl nersones.-
'«nr tal motiu, dugut a que les comissaries 
te erer plenes, calqué habilitar la Flaca» 
de Toros de ^ilbao. "¡on?>stia/$t Sebastià 
els comuns -de la presó de í'artutene foren 
tr-slladats 3 f i i efecte de dedicar l 'edl 
f i e l únicament a polí t ics. 

Aixb i > ens indica el clima de terror * 
vigent. ?erb és "ue, \ síes, Lambé el pat i 
ren els ciutadans en general. En efecte, • 
després de I* execució de l'Inspector Llo
rente ' 7 maig1 la situació ennitjorà osten 
siblement. "ol icia ariad--, secreta, social 
i antidisturbs, guardia c i v i l i individus* 
pertanyents : grjpr feixistes crearen >n* 
veritable cli im de por a rof arreu. ce1c • 
carrers era corre"1 veure qent normal i • 
corrent de car? 1 ¡ paret escorcollats i 
Mític maltractats: totl>or -̂ ui no duia (=1 • 
carnet d' ide^ti ia1 e1 noraven a la Pl-,ça* 
de Toros, ur, ere- rebut'. 5ab cops 1 trave-
tes. 'a l t ra na^da s'e"tr*và al<i bars, ca-
£*s, sales de *es-a... 3er a desallotjar * 
la gen1 i comprovar id docume^'ació. Tanb' 
es va arribar a usar ira *"Set1ca nazi: vol 
tar i l les de cases a.ih cordons nol ici^ls i 
escorcollar pis D r pis. Alxb oel que res-
Dec'a a 'íizkaia. 

A lipuzko', a ;-artir del vespre, la no-
l ic la antidisturbs catrulla oe"s carrers • 
-totalment armats- en grups de 5 ó 8 dema
nant el 0 .1 , als vianants. També xoren dos 
al lot jats bars i d'aUres indrets públics. 
Bastava qualsevol futesa-oerquè caiguessin 
els cops a dojo. 

Davant aquesta situació, els carrers no 
registraven tassa peatons 0 autos. La po-» 
blació vivia aterro!tzada. 

assassinats 

V A "£R"1KA/1UERHICA. ! > v i la mVtlr del 
país germï quan la 

cuerra c i v i l -bomfcrdeiada pels aviadors ale 
manys er dl de mercat i sense hayer-hl can 
installacló militar 0 Industrial- fou tes t i 
moni d'un t r ip le assassinat. En el se dia la 
TVE 1 la premsa se'n feren ressò donant jus
tificacions totalment falses. Els morts fo-* 
ren; un «aMmonl i * amaq* a dos nois nerse 
guits 1 un d'aquests dos militants d'ETA. 

j j i i j t ò r - a de!s_fets: orces ue ¡a X rode-
•aren l ' i l l a de cases or, en un pis s'hi ha
vien refugiat els nerseguits. S'inlciJ un * 
'or t t i roteig resultant : er i l de mort el t i 
nent Sr Sánchez ¡'¡uñoz. Ona vegade. els de d1n_ 
tre deixen de Isoarar, la GC continua t i - *+ 
rant, Quar cessen els t rets, l'amo del pis • 

Iñaki larai Legarreta1 surt dient que ningú 
s'anana a casa sevr. una ràfaça de netrslla-
ta el fereir greurtent, passant-se un narell» 
d'hores agonitzant a terra. La seva esoosa • 
'Rlanka Saralegl Allende] surt a la flnestr? 
tot c r i d n 1 "Asesinos!" 1 demanant auxi l i . * 
Els fiC disparen i la fereixen. Tot sequit er 
tren a la casa, pugen al pis i se sen' aue * 
algú diu "Que la xater", datar la" . A corrí: -
auació sonen dos disoars. Els veTns comprova 
rer ~ue la 3ra r)lanka duia una bena :1 front, 
seiurament oer amagar els trets de gràcia. 
Ur. dels dos activistes, Josu "¡arklegi Ai^s-* 
t u l , fou assassinat a sang freda. Després *• 
d'haver fuqi t , arr ib i a un mas on I I donaren 
riba -estava fer i t 1 taab? muilat er haver -
travessat un r i u - . En oir els oossos de la -
IK s'amaga en un barraca oròxima. Els de la 
casa de pagès foren testimonis del que suc-* 
ceí tot seguit: les forces de la SC obriren* 
la porta de la barraca trobant-se amb el noi 
amb les «ans enlaire, cosa que no Impedí que 
fos acr ib l l la t . 
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2) A ONDARROA. D'aquest crie taebé* en parla 

ren la presea 1 la Tv. En el 
aatelx h! «orí un noi estudiant de COU, sen 
se que hi hagués cap motiu estrictament po
l í t ic . 
Laj)oJlícjila_dils fets. Als prlaers alnuts» 
del día 2* de naíg, un grup d'estudiants 1 
professors de COU celebraven una festa so
pant en un restaurant d'Ondarroa. Una vega
da dlnats, 1 coe Is tradicional a Euzkadl,* 
marxaven pels carrers tot cantant cançons • 
típiques. En passar davant una caserna de » 
la SC del centre de la vila, aquests agafa
ren un d'ells (Lluís Arrióla, 18 anys) 1 se 
l'endugueron a l'Interior sense més ni «és. 
El xicot, en ésser detingut, cridava; "Yo • 
no he hecho nada, yo no he hecho nada!". •• 
Per la seva banda, els qui l'acompanyaven • 
demanaren el per què, pero no se'ls contes
tà. Al matí següent, a les 8 hores, uns ofi_ 
cl-Is del jutjat anaren a casa dels seus pa 
res 1 els digueren: "Su hijo esta muerto. 
Su cadáver está ya en el depósito del cernen 
terlo*. Imaedlataaent, la tare se n'anà a* 
la caserna de la GC 1 els Increpa als crits 
de: "Asesinos, asesinos!" (Lluís era f l l l • 
únlc). 

En seguida de conèixer la nova, el poble *• 
queda amb els carrers deserts. Quan l'enter 
raoent, poro, una iaaensa oultltud desfilà* 
silenciosament fins l'església, talgrat els 
300 ó 500 policies armats vigilant aab aa-* 
tralletes. Un cop finida la corléenla, la • 
gentada tornà a tanlfestar-se en silenci re 
tlrant-se a casa seva, da manera que el po
ble quedà de nou coapletaaent desert. 

o 0 o 
3) A VEHTRADA DE DONOSTIA/St SEBASTIÀ. En 

aquesta ocasió la víctlaa fou 
una súbdita de la RF Aleeanya. 
Els fets: El ?8 de «aig, a l'entrada de St 
Sebastià per l'autopista, en un dels con-** 
trols pollclals, un auto aab placa aleeanya 
fou aetrallat, tot 1 que reduTa velocitat a 
la vista dels cartells Indicadors. Resultà* 
ferida de mort al cap la Sra Fellcita-Ale-* 
xandre Leckejtla qual moriria poc després.» 
La víctlaa, de nacionalitat alemanya, resi
dia a Euzkadl des de feia temps. 
L'ambaixador de la RF Aleeanya, Sr 8aró Von 
Sllienfeld, elevà l'oportuna protesta del • 
seu govern davant el ministeri d'AAE de Ra 
dri d. Per la seva banda, el consol honorari 
alemany a Donostia, Sr Eugen Beihl -segres
tat l'any 70 per l'ETA-, protestà davant el 
governador civil per aquest crie. 

els capellans 
En Tanterior "AVUI" parlàvem del Pare • 

Erklzla, greument ferit a conseqüència d'un 
Interrogatori de les forces parapollclals • 
que actuen a Euzkadl. Ara podem oferir més 
Informació al respecte, així coa notícies • 

sobre la detexió de 7 altres sacerdots bas
cos. 
A) U DETENCIÓ DEL P. EUSTAKI ERKIZIA. Oe 31 
anys, nabarrès, professor en una Ikastola • • 
-escoles privades de llengua basca- de Bf 1—» 
bao. Mossèn Erklzla fou detingut el dia 8 de 
maig. Traslladat a "Jefatura" fou bàrbara-*» 
ment torturat. En efecte, dos dies desprès • 
Ingressà a un hospital en greu estat on s'a
preciaren nombrosos hematomes: en llenguatge 
mèdic, "síndrome de bombardejamont", la oual 
cosa significa haver rebut cops per tot el • 
cos, coe quan un cau fent escalada; es dóna* 
el cas que malgrat no haver-hi fractures la 
víctima pot morir. Es temé per la seva vida, 
pera afortunadament s'ha anat recuperan' Ien 
tament. 

'ossèn Erkizia rebé, -. través del seu 31s 
be Knsr Añoveros, un missatge personal del • 
:'apa ?au Vlè, er el qual el -'ontífex s'Inte
ressava aer la sev sali:]. 

Amb tal aotiu, un 'grup de creients d'Euz 
kadl" féu conèixer una declaració, en la que 
es feien consideracions a aauest telegrama • 
del Vaticà. Jestacuea: 
"pero este no es un caso único, aislado. •• 
Cientos de detenidos han sido salvajemente • 
golpeados, apaleados, torturados, hualliados 
. . . durante el presente estado de excepción, 
en los cuarteles de la 8IS 1 GC. Es el pue-* 
blo entero de Euzkadl el que está sufriendo* 
la persecución sistemática v la represión • • 
más violenta de los últimos años". 
( . . . ) 1) Consideramos que la postura de la • 
Iglesia debe pasar hoy ineludiblemente por * 
una denuncia clara de las torturas brutales* 
y la violencia sistematizada de los cuerpos* 
represivos del Estado ( . . . ) " . 
"?) Lamentamos que se personalice en un sa
cerdote todo el problema. El destinatario de 
la represión actual es el pueblo vasco ( . . . ) 
3) Denunclamos la actitud ne silencio y cola 
boracion de la Iglesia, que continua alinean 
dos* junto a la clase doainante ( . . . ) 
k) Queremos que, s! todavía es posible, la • 

Iglesia se situé junto a los pobresa per 
seguidos, torturados, encarcelado*... de 
nuestro pueblo vasco ( . . . ) " . 

o 0 o 
B) DE O'ALTRES CAPeiLAMS 'PROGRESSISTES". 
Por* CÍA, sacerdot obrar, torturat. 
Joseba KALZADA, taebé torturat. 
Lluís AMANO, de la parroquia on fou as

sassinat el jove Marklegi. 
Txoaln ARTETXE, torturat. 
¡Cabler 0LÁBE, de Kartala. 
Josu ARRI0B. do Mundaka. 
Fèlix IRAURGI, torturat, 
laanol ORUOHAZAGA, sacerdot obrar, da-* 

tingut a Ondarroa (V. "assassinats"). 
Una volta en llibertat, "algú" aetra-
11a el seu doalclll. 

Enrique DOWIIGIEZ, 72 anys, atacat per • 
eleaents "tnconeguts" a Portugal***.* 
Segons sembla s'equivocaren d'heae, * 
car el Pare Ooaínguez té Idees favara 
bles al Regla, mentre que d'altre* •» 
coaapnys de la parroquia són coneguts 
per idees progressistes. 

Finalment, cal dir que davant la por d'és 
ser detinguts o atacats, uns quants cape
llans d* Bizkaia 1 Glpuzkea aarxaran tea 
poralaent dels seus llocs de residència. 

la parapolicia 
"Guerrilleros de Cristo Rey", a l l í - * 

tants d'altres grups d'èxtreaa-dreta, al_ 
xí coa membres de la GC, P.A. 1 BIS han 
estat els autors dels ateaptats a la boa 
ba 1 amb aetralletes contra establíeants 
de gent "abertzale" (patriota). 

A Bilbao, testiaonls de confiança po
gueren identificar un dels autos en els* 
quals aqe»sts Individus portaven a terme 
les seves accions punitives. Es tracta • 
d'un "R 12", groc, placa H-2.507-H, aa-* 
trlculat a no* de la Dirección General • 
de Seguridad, Plaza del Sol 1 , Madrid. 

Un d'aquests grups està format per • 
gent de la "Cuardla de Franco", sota les 
ordres directes del "subjefe provincial* 
del Movlalento de Vizcaya", Alfonso G. • 
"año. Taebé s'hi Inclouen d'altres noms* 
1 adreces. 

El butlletí del Secretariat fle VAS-* 
3EMBLEA 0E CATALUNYA, "Euskadl". Ho. 2 • 
afegeix, traduint l'original de "NOTI
CIAS...": 
"En altres casos, la participació de *• 
les forces repressives né és directa en 
l'execució de l'atemptat, sinó de recol
zament tàctic. ( . . . ) 1 finalement, en a-
tacs a persones per part de civils, es * 
difícil d'assequrar la pertenencia dels* 
autors al món civil o all l tar. El recol
zament, perl, d'efectlus pollclals 1 d* 
les autoritats civils no deixa pas cap * 
mena de dubte d* la font d'on surten les 
ordr**". 
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Capçaler* del 

but l le t í que 

ha penis de conèi

xer conclsament 

•cites de les co

ses que han tingut 

lloc a Euzkadl 

quan l ' e t ta t d'ex-

cepció a Blzkala 

1 Glpuzkoa. 

N O T I C I A S del P A Í S VASCO 

durante el estado de excepción 

BOLETM INPOHMàTIVO. Ni 1 . 28 de Mayo de 1975 

OM 

Quant les opinions dels part i ts 1 o r g a 

nismes deeocrMlcs catalanes sobre l 'estat • 

d'excepció al país germà, en el número ante

r ior de V A V U I " ja va» Incloure l'opinió -

del PSAN, extreta del seu portaveu of ic ia l , 

"LLUITA", No 48. 

A continuació, doncs, transcriure» frag— 

ments de decliraclons o art icles apareouts * 

en els òrgans of icials de l'oposició deoocrà 

t ica catalana. (Dissortadament, aquesta r e - * 

censió no serà completa, doncs no hem pogut* 

aconseguir documentad ó al resnecte pel que 

fa a KSC, SOC, UTX, GAX.) 

uc psx psuc psuc psuc psx psuc psuc psx p 

"TREBALL", Tòrgan central del Part i t So

cial ista unificat de Catalunya, en parla en 

els seus números 415 1 416. En el primer hi 

trobe» l ' a r t i c le "Catalunya amb Euzkadl!" i 

en e l segon una crida del Comitè Executiu ** 

del dit Par t i t , la qual duu per t í t o l "ATU

REU LA REPRESSIÓ A EU2KADH". En aquest ú l 

tim text s'hi diu: 

" El Govern, obedient als designis dels* 

ultres, manté l 'estat d'excepció i fomenta * 

e l terror a Euzkadl per crear un clima de • * 

tensió a tot e l país oue f a c i l i t i la conoW-

na a mort dels militants d'ETA Carménala 1 • 

Otaegl, de Genoveva Forest i altres antlfran 

quistes /(veure mes endavant)/, com també la 

intensificació de les detencions, la suspen

sió d'actes públics, el segrestwment de p u 

blicacions 1 altres formes de repressió, amb 

el pronòsit de frenar la marxa dels pobles • 

d'Espanya devers la iranosició d'un canvi de

mocràtic." 

c fne fnc fnc fnc fnc fnc fnc fnc fnc fnc fn 

Der la seva banda, cront Nacional de Cata 

lunya he fe t conèixer la seva opinió a t r a 

vés del seu periòdic of ic ia l "ARA", No 5, de 

maig 1 9 B . En un extens art ic le de quatre +• 

planes, t i t u l a t "Pafs Basc: la guerra d'alli_ 

berament", s'Hi diu: 

" E l País Baje està en guerra, '-ixo és un 

f e t . La l l u i t a 1 la repressió han arribat a 

un punt de tanta envergadura, que podem par

lar de veri table guerra entre el poble basc* 

1 les forces d'ocupació espanyoles. Es la * * 

guerra d'alliberament nacional 1 de classe * 

del poble basc, nue avui, en una primera • 

fase, s'expressa per l'acció dels patr io-* 

tes revolucionaris bascos que, amb el su

port" d'una àmplia Dart de la població, • * 

s'enfronten als cossos renressius e s p a 

nyols: guàrdia c i v i l , policia armada 1 bri 

gsda polít ico-social, f . . . ) 

Les forces de repressió tracten, per * * 

tots els mitjans, de crear un clima de ter 

ror . Emparats en mesures renressives com » 

és ara Testat d'excenció, es poden moure* 

amb una gran f a c i l i t a t i aeb Impunitat. No 

és d i f í c i l d'imaginar fins a quin punt un 

règim imperi al Is ta - f ei xista con és la dic

tadura franquista no fer arribar la seva 

habitual repressió policíaca en una 'situa 

ció especial' com la nue actualment es dó

na a Euzkadl." 

oblea de cataluny? assemblea de Catalunya 

A part de la publlació del bu t l l e t í EUS 

KADI, el nostre màxim organisme unitari na 

dona! convocà tres jornades "d'informació 

1 mobilització* /(veure nfs endavant: La • 

Solidaritat amb Euzkadl";/. Amb t a l motiu 

escampà dues crides. De la nrimera, que • 

duu per t í t o l "CATALUNYA AMB CUZKÀDI», en 

reproduïm els següents extractes: 

"L'Estat d'excepció no va adreçat con

t ra una 'minoria de 3qentes de la subver

s ión ' ; Ós el terror declarat contra el po

ble basc exercit per forces regulars 1 i r 

regulars de la ^rigrda ¡Vlít ico-Gocial, de 

la Guàrdia Civi l i Policia Armada, sota la 

direcció del ministre de Governació i del 

Govern Arias. ( . . . ) 

Aquesta monstruosa acció repressiva que 

ens recorda els anys més negres del règim, 

té uns responsables amb nom 1 cognom; Fran 

co, Arias, García Hernández i tots els qui 

sostenen el règim en aquests moments, es* 

diguin o no "demòcrates" o "aperturistes". 

Anuesta acció forma un tot anb la manlobrs 

per imposar-nos la monargul'i de Juan C a r 

los. Es, com diuen cínicament, la "neteja" 

previ a. 

Com més parlen de canvi, de democràcia, 

més amenacen, reprimeixen 1 maten. La dic

tadura de Franco o la monarquia de Juan • * 

Carlos no poden ser reformados. Han de ser 

liquidadas ( . . . ) 

Davant Testat d'excenció a Euskadl a ln 

xoquem una mobilització molt més forta que 

la que pretenen d'ofegar, per los LLIBER

TATS polítiques i nacionals, per L'AUTONOMIA 

1 el CRET D'AUTODETERMINACIÓ d'Euskadl 1 de 

totes les nacionalitats do l'Estat espanyol. 

Davant la possible sentència a mort 6e ** 

larmendla 1 Otaogl pare» la mà cr ia lna l , exi_ 

gla l 'abolició de la pena de mort; el dia *+ 

del* judici ' tots al carrer, imposem l'AMtüS-

TIA. 

Davant el recanvi d» Franco per Juan Car

los, l lu i to» per la ruptura democràtica, per 

la instauració d'un GOVERN PROVISIONAL deno-

cràtlc a C talunya, basat en l'ESTATUT DEL 

1932. 

GORA E1I7KADI ! ! ! 

VISCA CATALUNYA ! ! ! 

El Secretariat de la Com!«sió Permanent." 

la solidaritat 
Com quan el judici de Burgos, però sense 

arribar a una tan forta Intensitat, els ca

talans hem «anifestat la nostra solidaritat 

activa amb el poble basc. Un resum de les * 

accions dutes a terme podria ser el següent: 

MANIFESTACIONS El dia 11 de juny 1 orga

nitzada per grups polí t ics adherits a l 'As

semblea de Catalunya, tingué lloc a dos * • 

quarts de nou del vespre una manifestació , 

la nua! arrencà de Rambla Catalunya 1 Aragó. 

Les 3.000 persones aue hi participaren van 

marxar f ins la Diagonal. Durant la manifes

tació es van repartir milers de fu l ls expli 

catlus de la situació a Euzkadl editat per 

l'Ad»; h 'opinions catalanes'). Al 

guici hi havia més d'una cinquantena de pan 

cartes, així com soltes banderes catalanes* 

i "Murriñas" -banderes d'Euzkadl.' 

Una altra manifestació semblant, nero »• 

amb menys Darticipants, va tenir lloc el •+ 

dia 18 de juny a Còrsega/Aribau. 

A des+acar els intents d'ocupació demo

cràtica de Granollers i Mataró -dia de St. 

Joan-, fracassats per la tasslva presència 

de policia -armada i social- i Guàrdia C i 

v i l , la qual es dedicà, armes a la mà, a dé 

manar la documentació als cotxes, autocars, 

bars . . . 1 a fer circular la gent. Aquest in 

tent d'ocupació democràtica era el punf f i 

nal d'una caapanya de 3 dies d» durada, so

ta là impulsió de TAooC: »22, 23 i 24 de • 

juny, diadas d'infpraacló 1 mobilització de 

quel'AdaC". Més endavant, en la secció docú—* 

ments d'aquost apartat de "SOLIDARITAT", re 

produT» amplis extractes d'aquesta crida. 
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OTAÉCHÍ 
La repressió que s'ha abatut damunt Euzkadl t i soltes cares. Una d'elles és la d'a 

profitar 1'ocasió per a un Consell de Guerra en e l qual es amanen penes de mort. Ara 

coa ara, en el moment d'escriure aquestes línies (9 de ju l io l ) aquest Consell no ha » 

tingut l loc afortunadament. Tot 1 alxb. Is «olt possible que sMntentl aprofitar e l • 

•es d'agost per dur-lo a terse, 'tian tothoe es for . Siguí coa sigui , cal iauedlr l 'a 

plicació de les penes de sort coe en e l cas del Judici de Borges. 

Tot al l la rg de les informacions sobre aquest estat d'excepció ens hea adonat que 

es parlava contínuament d'aquest Consell, la qual cosa deaostra la seva 1 aportártela. 

QUI SOri EH GARrtNDIA I L'OTAEGI ' 

Joseba-Andoni Garmendla, de n anys, originari d'Abalziketa (Glpuzkoa) en l'actua

l i t a t és a l'Hospital Penitenciari de Carabanchel (Madrid). L'Otaegl esta engarjolat* 

al Penal de Burgos. Ambdós són militants d'ETA. 

En '¡arnendia fou detingut el 28 d'agost de 1974. La policia U dispara resultant-ne 

f e r i t al cap: la bala entra pel Ibbul parietal dret i sortí per l'esquerra, produint* 

una sensible nerdua de massa encefàlica. Operat d'urgència, resta dos aesos sense re 

cobrar el coneixement. A continuació, una vegada a Carabanchel, estiguí quatre aesos* 

en total incomunicació, essent sotmès a interrogatoris constants. En aquests aooents. 

En Joseba-Andoni no està ni molt menys recuperat, per la qual cosa es tea que aal aés 

torni a ser "normal". 

A conseqüència dels interrogatoris d'En Garmendla, fou detingut TOtaegl (7 de no

vembre 1974), segons seabla degut a que en Garmendla havia viscut a casa seva. 

DE QUE SE'LS ACUSA 

L'acusacio es la següent: junt aab d'altres companys d'ETA -avui a l ' e x i l i - van • • 

dur a terne l'execució del "cabo" dé la Guardia CW11, cap d»l "Servicie de Informa-* 

ción" de la Vall d' Irola (Glpuzkoa), Sr Gregorio Potadas, conegut popularment per "El 

Torturador". Els seus defensors són els adv cats Sr Jon 8andre« 1 Pere Rulz-Balerdi , 

els quals ja exerciren quan el Judici de Burgos. 

PER QUE ES TEM UN CONSELL DE GUERRA IMMINENT 

El dia 23 de maig, el Sr Jon Bandres fou cridat al Jutjat M i l i t a r . Alia 11 fou • • 

l l i u r a t el Suaarl (74-74, Jutjat Mi l i tar Especial de Dmnistla/St Sebastià), donant-ll 

un termini de 5 dies per cada un dels acusats a f i que pogués oresentar les proves o-

portunes. Una vegada f i n i t aquest tràmit, el Tribunal Mi l i tar pot rmunlr-se quan 11 • 

sembli. En el cas de dictar pena de mort, l 'ha d'aprovar "en f l rae" e l capità general 

de la "regió al l i t a r " i a continuació té lloc l 'exeexió en un termini màxim de 24 ho 

res. 

CRIDA D'ETA TO SALDAR ELS SEUS MILITANTS 

Aab data 24 de maig, ETA llença una crida a l'opinió pública per ta l de salvar els 

militants Garmendla 1 Qtaegi. Heus-ne aquí el text: 

"En un plazo de un mes, a contar desde el día 73 de mayo, dos al 11 tantes vascos, • 

Joseba-Andoni GARMENDIA 1 Ángel OTAEGI, pertenecientes a la organización ETA, /podrí

an/ ser juzgados por ur Tribunal Mi l i tar ( . . . ) . 

Dada la situación que reina en Euzkadl actualmente y la confusión existente en el 

seno del gobierno español, pensaaos ue nuestros compañeros corren peligro de seguir* 

la alsma suerte que /Puig Antlch? l l legible a l 'o r lg lna l / " . 

(De "Noticias del País Vasco durante el Estado de Excepción") 

PINTADES. A te t Catalunya s'han pogut a-

preclar centenar» di'plntades de sol idar i - * 

ta t aab el 'ais íesc, signades'per dl f e r e * 

organitzacions oolítlques (FfC, PSAN, MCE,* 

PTE, PSUC...) o per organisme» unitaris de* 

barris o comarques l l iga ts a VAdsC. Al res 

pacte, com en d'altres ocasions, els gropus 

culs feixistes s'han dedicat en molts casos 

a Intentar desfigurar les pintades, aconse

guint perb que la gent encara s'hi fixés ** 

rfs. 

ENCARTES. Varies organitzacions p o l í t i 

ques por+aren a terme penjades de pancartes 

a indrets concorreguts. Així per exeaple, » 

el MCE en collocà una als ponts de l'avlngu 

da Meridiana. Per la seva banda, el PSAN en 

penià varies a dl veres comarques en ponts * 

de les autopistes. 

ALTRES ACCIONS. L'Assemblea Democràtica* 

de Gràcia (ADR) llençà el diumenge 72 de --• 

juny un globus del qual penjaven sengles ** 

banderes basques i catalanes. Poc teaps des 

pres d'aquesta acció, gent d'aquesta plata

forma unitària procedí a collocàr una cade

na a Major de Gràcia/Travessera, la qual l a 

pedí l a circulació durant gairebé una mitja 

hora. 

DOCUMENTS. Tots els grups i organismes • 

de la deaocràcia catalana van escampar, qui 

més qúl menys, f u l l s , octavetes, declara-** 

clons, cr ides. . . 

Destaquem la crida de l'AdaC per les 3 • 

diades d'informació i mobilització: 

"L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA, atesa la gra

vetat 1 trascendencia del moment pol í t ic • • 

present i fent-se ressb del sentiment popu

lar unànime aue reclaaa el restabliment de 

les l l iber tats polítiques 1 nacionals, con

voca a tot e l poble de Catalunya a celebrar 

unes Diades d'informació 1 mobilització per 

als dies 72, 23 1 74 de juny. 

En efecte, alhora aue s'intensifica la 

brutal i tat repressiva del règim al País • • 

Basc -expressió clara del feixisme aés p r i 

mari que no aaaga la deaagògla "oberturls-* 

t a " - , alhora que es demanen penes dè mort • 

tant en judicis comuns com pol í t ics , alhora 

que es prohibeixen actes, s'apliquen multes, 

es segresten l l ibres 1 publicacions, alhora 

que s'endarrereixen i s'entorpeixen les ékc 

dons sindicals, alhora que e l cost de la • 

vida és una espiral disparada, etc. s'acce

leren els preparatius per a la sucessió de 

Franco per Juan Carlos. Perb prou sabea que 

el restabllenent de la democràcia serà obra 

del poble o no serà. 

Per alxb, atesa la urgència de la situa 

ció pol í t ica , 1«ASSEMBLEA DE CATALUNYA usT 

crida a una gran mobilització popular que* 

forci Vaixeeanent de l 'estat d'excepció •* 

d'Euzkadl 1 si tul ebertaaent, al carrer, la 

voluntat inequívoca de trencament dmmocrà-* 

t i c . " 

A continuació f a una crida a una mobilH 

zació general amb Euzkadl 1 acaba a ix í : 

"VISCA CATALUNYA! GCRA EUZKADI! 

Contra les penes de mort, aixequem un clam* 

unànime convertit en constant l l u i t a que • 

aturi la mà assassina de l'opressor. 

NO A LES PENES DE HORT» 

AMNISTIA-LL18ERTAT-ESTATUT-C00RDINAC10 

Secretariat de l'AdmC, 

Juny 1975». 

ïffima 
h w  

Darrerament, tres fets han vingut a su

mar-se a'aquest entral lat po l í t i c . En p r i 

mer l loc , 1'aixecament de materia reserva

da pel que fa a lès informacions d'Euzkadl. 

En segon terme, que continuen les deten

cions de suposats militants nacionalistes o 

/ i demòcrates. Al mateix temps, les bandes* 

parapolicials segueixen metrallant establ i 

ments de gent "abertzale". 

En tercer l loc , l'execució d'un conduc** 

tor d'autobús, membre del Movimiento I xlva 

to de la pol icia. 

Finalment, a destacar e l processament de 

dos sacerdots a 8i lbao sense el permís oel 

•seu bisbe Mnsr Añoveros. Se'ls acusa d'es

tar Implicats en e l segrmmtament de Tlndus 

t r i a l nabarrés Sr Zabala, el gener de 1972. 



20 

LLIBRES 

I:. 
.,„., « • •»>M , Í ÍH* · 

ÉM » «t f» ' , f r , *» i l i '« l»«»^' I 

SfcS 

.'X-í»*"* 
' • " W * * * ' " * 4 * ? . 

•-« < • • » •> M » » » » W i * T iT« 

.- .j^t- ».-• « M k k » < v ' ' • • • * • . * • « < ' - ' 

A ' - " " * • * • * • : - í * " * " V : * " " " • -1-5» fc. *»*•.: 
I ' '•**•*Hi'' • **)<•*•' • * * ' - / " « • • -

• - . . ' • • • . •« / •%?• « « - W . . - : - - - — • V » * - • - " - ' 
1 • • • - * m . , * . . * * • -•• a'i»fc :-*-

1 » ^ ^ % <*»-,. "».l * t *%-

J^^g» i*^.Mtf» ' t - - - « * * 4 - r 

" : « ™ - • · * V ^ '•> *******-. ' * ' - • 1 ' '-. - ' • . - . . 

«... ,«W»<¿.»W«f> »» 
* * . • * ! * - . . 

, - . , I M M » 'i»i «K&MM - » » - • * - . ' . ; « * > • , -

--•jfcon'wnr̂ myi y»>—••• - • . • ' 

Í M « ™ i -V 3**.«»." M na 
¿ * •i . iWfc^':-*?- r*»i fe r-*B.T.J>. 

w » r f p ^ ^ ' K M * k u ; - - i • • . « . - * i - - . - i * . " - ; - .«• 
- * * * - ' 4 * ! 9 # ' r * » - i * # * B * - - f. ' » ï # » . t • 

•*ipi<i»yi»> i-'- >** -*s- •*.-* •• A . * ' . | è > · M · ; V -
• * . : ^ > ^ » « - ^ « ' I f i w a . • • ' • MM» ! ! « ! » • 

. ! »*• # 0 * ^ « l ^ f ' . . • - ^ * , 1 -=v : 

' «M«*¡t¿,.4«*<!* ••,•*->>•#*!— • . . . . . . • - • 

> • < > • . < * » * W > 4 N « f t : » . - - * * 4fft -3^ . - ' 

^?Tr I M ftgfirTJl^l>Wi'''* - . . i . ¿ A · . J ^ J É Í , 
r ; . \ * V * - . » # r t p - ; • * * • - • • - * — . •H* fejvV- • 

sau: . . . - - * < * -
;Vi 

" '"" **' • • • ~ * - * * i i-t*" «... ^5Ç 
*.. M ..#* »*« ^ • . v w ^ »*?*!•*< 

*v -** - - v i , . *--^ •.•t*^ «, í i^ft i«í* i -

* í ' * -. * * . - l t «:V- -.. '• " ' > - ..rf! •' %*• 
í , - U * » • i . Si , . < * f \ í - • « ' - -

**- » ,JÍ 

1^* A* t'H »t3.'is «1 Ei iu dic ífe Èü u ecadí -'V. i » •'. - i» •*** « . , « • > . . * « - » • 

» * - - !--.,«»» E i r j t f •i<ft >. • 
ï r ^V *»*•«*!#•«*-• 

. Hfcí .1»: 

-t.'.»P>n¿3»: 

Ves Edicions Catalanes de Parfs estan a pan d'e 
i fi'ar el 20fc volui del seu catSIeg. Això, oer si 
. « 'e ix, fa és tot un exponent d'una tasca Inapre 

c'a. le. ÍJe les últlses produccions, destaca la • 
nonúwrtal obr^ 1PANQRAHA DEL MACIO«LlSnt CATA-
'A% t 'autx de la qual és en Fèlix Cucurull. 
Al l larq de sis volws -tres dels rjuals ja són a 
la venda- l'autor refà la historia del poble ca
ra i ' en la seva l lu i ta per la l l ibertat nacional. 
Í V r, dur a terw aquesta tasca, ha regirat cen-. 
tenars de docunents, opuscles, l l ibres, publica
cions, etc. El resultat ha estat excellent. Aá>* 
1) lectura dels successius volues "descobríi* • • 
;ue aquesta l lu i ta nacional ha estat present tot 
i l l larq de la nostra historia, d'ençl de Tocu-
Dació òel nostre país per Felip V d'Espanya. En 
efecte, ni que sigui sota no«s diversos fprovin-
c ia l i sK , forlsne, rsqJonalsiw, feoeral ls», In 
denendentisae, alllberaBent nacional...), ens a-
done» que el sentinent de l l ibertat nacional ha 
esTV viu durant lots aquests V< inys. - [f**U 
d'exeeple, heus aquí un escrit anonli del 1714 * 
aniaent a la l lu i ta centra Felip Ve: 

Tflgau-ae valerosos Covatr ic ls, adormits ca-
' i l í n s , coe in^ineu lo íntic esplendor de nostra 
'.'ací 5 a i* lo abandono de vostre propi honor, v i 
vint adornits a la falsa persuasió de qui ari) u 
Ifcia sol l ic i ta vostra ruïna? Cap en los cors • • 
niés ingrats veuré afligida 1 perillosa la capi-, 
tal de Barcelona, política arent eare de tot Ca
talunya, i no concórrer tots los naturals a des
l l iurar- la de sos majors eneelcs?" 

o O o 
l | Els volums abastaran les següents èpoques: 

. Dels orioens 3 1813. 
I . Del 1814 al 1874. 
f i . Del 1875 al 1914. 
V. Dnl 1914 al 1931. 
. Del 1.331 al 193r. 
I . Jel 1931 al IjBS; 

ri. la seva redacció, en F i l i x Cucurull ha Inten 
at de fer conèixer aés bé el nacionallsee c*ta-

— • J » » y • * ! « • * n i ^ , · J | B < H - « — 

1 eifr» la i - te l lectuf l i t - i t catalana i el públic er general. >eie« que no fe iconseqult de deBÒ. Es oer aixè, nue recoeane» vivasen1 

'a lectura d' -.ouesta 'nioorta- obr?. 
•xr 'v ' - a dicions 4"anes de parís, denana t̂ catàlegs o d'altra infornadó. 
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