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Aquest any es el guárante aniversari de la fundacio d'Unio Democrática 
de Catalunya. No es tracta ara de fer historia. Con a grup, tenin un passat 
forca ric en aportacions a la política catalana durant la República, durant 
oís anys difícils de la guerra i durant la postguerra. Unió s'ha mantingut 
fidel ais principis de democracia, de' catalanitat i de justicia social que 
bavion inspirat la seva fundacio. Creicm, pero, que tot aquest passat no to 
pclíticanent cap valor si no representa avui el plantejaraent d'uns programes 
d'actuació futura al servei del nostre pais. Ens sentirá units anb els funda
dora d'Unió Democrática en el sentit que a uns i altres ens inspira una matei-
xa voluntat de servei a la manifestado col.lectiva del nostre país i a la 
roalització plena de la persona, de totes les persones. En aquest sentit vo-
lern, dones, formular una declaració política, no com a record d'un passat, 
sino de cara a l'esdevonidor, anb el raateix afany acb que ho feren els fun
dadora de 1931 • 



Catalunya, juntament anb els altres Paisos Catalana, os una *mi— 
tat humana, cultural; poliLica, social i económica a&b una personalitat ¡•ju
pia i que constituyox una nació. Por al decenvol-pamont ñaman di': la sova 
personalitat col.lectiva, li cal :m eos institucional adoquat a lea seves 
característiques i que eifui cibera ananaolo i fr~J?nvitia de la ñc-va sobirania. 
Amb tot, les diverses te* aen de consc.Loiicinci J nacional en els Pdsos Cata-
lans, fan que Unib Democrática de Catalunya concreti la seva actuacio al camp 
del Principat, r.ense que aixb minvi els vineles que de serrar 3 ba tingut amb 
les organitzacions gernanes del País Valencia i de les liles. 

Parlar avui de Catalunya es parlar d'un pais que en els darrers anys 
ha afegit a la seva pcblació autóctona una gran part de població inmigrada. 
Cal, dones, planiejar-se cue entenem per cátala. Volem aclarir que la nostra 
oon-"Opcj.o no te cap arrel racista, sino que el que defineix un hom coa a cá
tala, el marga da cap discriminado'd1origen, ós basicament el fet de treba-
11er a Catalunya i sontir-se cátala,'fins i tot quan aquest sentiment no arri-
bi a fornir una conscicncia de nació, porque la consciencia nacional en la 
seva forma política elaborada no pot ser una manifestado espontania en una 
nació oprimida. 

Exigim per a Catalunya un sistema polític que permeti el total desenvo-
lupamont do la seva persenalitat nacional. Propugnen que aixo es faci igual-
ment oxtensiu a los altres nacionalitats do l'Esiat espanyol. 

Por-aquest motiu lluitem per l'inmediat restabliment de l'Estatut'de 
Catalunya, fflalgrat les limitad ons que hi reconoixem. Aquest ha de sor, pero 
un primer pas, quo s'ha do perfeccionar posteriorment vers unes estructures 
quo, passant probablement per la federacio, arribin a una integració políti
ca do zones goografiques mes ampies. 

El nostre paisviu en una estructura económica en que, juntament 
a les estructures antiguos, quasi—feudals, s'ha anat estructurant un sistema 
capitalista. Abana do bartir cap programa do futur, cal que subratllem el 
fet quo ens sembla ossencial en el capitalisme: la soparació entre el capital 
i el trebcll, que comporta 1'acumulado del capital en poques nans i possi-
bilita 1'explotado de l'home per l'home. 

Propugnem dones una estructura económica en que l'únio títol de propié-
tat deis br-ná de prodúcelo sigui el treball emb olls, la qual cosa comporta, 
com és logia, el dret de tots els treballadors a la gestio de 1'empresa-i a 
la distribució dols beneficis. 

Sobre aquesta base hi ha un ventall ampie de possibilitats. No os ara 
el moment de fer programes tecnics detallats. Pero cal que ja des d'ara donen 
unos oriontacions sobre els dilemes entre nacionalitzacio i col.lectivització 
i entro centralitzacio i autogostio. Propugnen en general lfestructura col.le_c 
tivitzada por a les enprosesj tot i quo en els soctors basics do 1'economía i 
on oís servds fonaoontals — fonts d'enOrgia, crbdit, servéis públics - cal 
anar a la r>acionalitzri.cio. Cal estnblir, d'altra banda, una dir.lectioa entré 
la planificado estatal i 1'interés de cada unitat de prodúcelo o do servoi, 
el rcoultat de la qual sigui el millor servei do les necessitats reals del 
pais. 

El paper deis estaments públics no s'esgota en la planificado de l'oco-
nomia. Cal que interviáguin en tot allb que' faci referencia al pie desonvolu-
pament de les persones, com és ara educado, higiene, sanitat, habitatgo i 
rroteccio dol medi natural. 

La lluita por aqüestes conquestes es preveu llarga i es fara pro
bablement peí cami d'una democracia formal, dins la qual tindran un papor 
aclt inportant oís Sindicats. El seu paper no^s'ha de limitar a teñir un ca
rácter reivindicatiu, sino que ha de ser també una forca veritable en la trans 
formado de les estructures económiques» 



La democracia liberal, com a sistema de govorn, pernot un clima 
de dialeg no violent, tot i els inevitables mancaments del sistema do majo— 
ries quan es basa en una igualtat do dret i no de fet» 

La democracia liberal, com a sistema de llibertats, ha aconseguit por 
al ciutada un nivell molt mes'alt que en cap sistema autoritari per^a noltes 
de'les llibertats fonamentals: associació, opinió, prensa, protecció jurídi
ca, consciencia.'Pero cal roconeixer que ha quedat forca endarrerida la lli-
bertat económica, sonso la qual no hi ha exercici autentic de la Llibertat. 

' Tenint tot aixo prosent, propugnen un sistema politic DEMOCRATTC, SO
CIAL I PLURALISTA, que satisfaci alhora les exigencias de llibertat i les 
condicions economique3 que calen porque aqüestes llibertats no siguin patri-
moni d'una minoria sino de tot el eos social. 

No poden admetre, dones, una dictadura, encara que se'ns presentes com 
a provisional amb la promesa d'arribar a una democracia económica. 

A l'extrem oposat deis qui propugnen una dictadura per arribar a la de
mocracia económica, hi ha els qui, davant la ineficacia de les democracies 
occidentals, propugnen un sistema clarament unopics l'espontaneitat de la dis 
cussió permanent. Pensem quo en un eistema de partits que rebutgi els cuadres 
tancats, la disoussió pernanont os fara ofectivanent en el seu si, des de la 
base. 

Catalunya se sent part integrant d'Europa. Quin ha de ser el fu-
tur d'Europa? Creiem que basicament la determinado deis poblesque la eons— 
titueixen a marxar units cap a una amplia federacio democrática, sooial i 
económica que superi les antigües contradiccions que es remonten a la creacio 
deis estats moderns. 

L'actual construcció política d'Europa es basa en una associació no ga_i 
re profunda d'unes denocracies formáis allunyades deis nostres desigs de de
mocracia económica. Amb tot, aquesta construcció actual d'Europa es un pas 
important, sobre tot si reíx a ser el marc on es pugui realitzar la transfor
mado económico-social deis pobles europeus. 

Cal dir que el nostre europeisme no conté cap contradicció dol nostre 
nacionalismo cátala. En realitat, no es sino una part del nostre ideal poli
tic, en el qual, no essent possible de resoldro tots els problemes a un ma
téis nivell, es parteix do les unitats mes petites, com el municipi, i pes-
sant pels nivells'comarcáis, regionals i nacionals, s'arriba a l'organitsa-
cio multinacional, senso que cap d'aquests nivells sigui dcsproveit de coircin 
gut , sino que actúa com a veritable organismo de gestió pública. 

La formació de la futura Europa no pot conduir-la a un roplegament so
bre ella mateixa, sino una obertura cap a totes les altres parts del mónj ha 
do fer de forca equilibradora deis dos imperialismos que avui ol dominen i ha 
de^donar al tercer mon que ella ha colonitzat l'oriontació política i demo
crática i l'ajut econbmio quo tant li calen. 
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LLUSTA DES CE LA FABRICA 
seai: tardor1971 

EL passat dilluns dia 18 de novembre els obrers de SEAT van tancar-
so a la factoria en solidaritat amb els conpanys acomiadats per 1'empresa 
malgrat la sentencia favorable de la Magistratura del Trebali. 

Al mati, els guardes volien impedir-los el pasj ells els van dirigir 
unes paraules cridant-los a la solidaritat, i llavors ja no els fou barrat 
el pas. La tancada va ser d'uns 6.000 obrers. Totes les pressions es van 
estrellar davant la ferma postura d1exigir la readmissió deis acomiadats. 
Les forces de la repressio van actuar amb gasos lacrimógena i eltí cridaven 
a la rendido des d'helicopters do trafec» 

A dos quarts de nou del vespre encara hi havia un reducto d'uns 1500, 
mentre els camions de la policia eren omplerts d'obrers detinguts. La nota 
del Govern Civil i els diaria reconeixien l'endema 5 policies ferits i tam
be tres obrers, un d'ells greument. 

Aquost obrer ferit greument ho fou quan procedía a la simple mesura 
defensiva de Henear fora les bombes de fum de la policia. 

Els obrers del torn de la tarda no van trobar els autobusos que des 
de la Plaga d'Espanya els porten a la factoria i es van manifestar carror 
d'Urgell amunt. D'altres van ocupar l'edifici de sindicats, on van consti
tuir una assemblea. 

Realment els obrers de SEAT - i tots els qui s'han afegit a les pro
testes, ni de lluny acabados quan redacten aqüestes linies - ens donen 
l'exemple de com no n'hi ha prou d'aprofitar fins al límit la "legalitat" 
existent, sino que cal ultrapassar-la amb fets que facin ben manifesta la 
sova ihsuficiencia i obrin pas cap a una nova legalitat, mes justa i dicta
da peí poblé. 

DESPRES DE LES ELECCIOWS 
Al pie de l'ostiu, el govern convoca eleccions per a procvrndors en 

Corts de l'anomenat "Tercio familiar" - encara que es nomos una cinquena 
part de les esmentades Corts. S'anticipaven dones dos mesos sobro el seu 
propi programa. Perqué aquesta pressa? El López Rodo, actual factótum do la 
política interior, decidí que el terr.ps mes propici per a fer sortir oís 
seus candidats era el final de setembre. L'aquesta manera s'ovitaria quo 
els discrepants de 1'interior del "Movimiento" tinguessin temps per a fer 
oribra ais candidats patrocináis per la Presidencia del Govern o pols diver
sos Ministeris. 

Vistes les normes electorals limitadores dictados anys enrera peí' 
franquismo, ningú no hi veía cap possibilitat. Els matc-ixos discrepants, i 
fins i tot l'oposició dins del Regim s'abstingué de presentar-so, amb l'ox— 
cepció deis carlins, quo por cert no n'han sortit gaire ben parats. Nomos 
han aconseguit cinc oscons i han pordut líabarra, el seu fou tradicional. 

Pero alhora es produeix un fot sorprenent a'Catalunya. Segons sembla 
inspirats pels carlins - que ara son a l'oposició, o almenys o diuen - un 
grup de catalans decideix de presentar-so. 

Els candidats mes importants d'aquest grup eren els de la "provincia" 
do Barcelona. Van for un esforc enorme. D1entrada per a superar molts pro-
judicis, com per signar el documont en que es comprometen a jurar fidolitat 
ais Principios del Movimiento i al Caudillo. 

Després hi haguó la dificultat de rccollir diners. Una campanya elec
toral es molt cara» uns cinc railions de possetes, poc mós o monys. Ilom ha 
dit que aqüestes eleccions son porque nomes s'hi prosentin milionaris - com 
de fet eren els candidats "oficiáis" barcolonins. 

Un cop superades aquestos dificultáis diguora—ne previsibles, en vin-
gueren d'altres, perqué el regim, logicamont, no ostava disposat a accoptar 
les intromissions. Per oxemple, no oís dcixaren publicar propaganda, i final 
ment hnguei'en de fer-ho sense l'aprovacio do la Junta del Cens. 



En aquesta propaganda digueren coses boniques, bona part de les quals po
driera suscriure nosaltres. Tanmateix s'aconseguí sensibilitzar un sector 
forca reduxt de'la població, i finalment, que els votes un 55° de l1electo— 
rat» Aixo serví, es ciar, perqué el govern pogue-s dir a la premsa'extran-
gera que s'havia penaos la presentado de candidats de l'oposició, i que 
ara es veuria qui volia el poblé. 

El Consejo Local del Movimiento de Barcelona, en la darrera sessio, 
va fer una protesta contra certes campanyes electorals i va demanar al go-
vernador civil i al govern que prengués mesures immediates. 

L'operació fou, en resura, arriscadíssima i de resultats minims. 

I nosaltres, que pensem de tot aixo? Un grup polític ha d'éssor 
conseqüent anb la ideologia que manté i ha de saber actuar i maniobrar amb 
prou intel.ligencia. Tenim una ideologia prou definida, com es veu ben cla-
rament en el manifest que precedeix aqüestes paraules. Hem mantingut sonrere 
una coherencia entre principia i actuació practica, tot i que aixo ha com-
portat una serie do dificultáis i de sacrificis que van des de l'afusolla-
ment de Carrasco i Eorniguera fins tants empresonaments, exilis i multes 
sofertes per molts deis nostres companys. 

És evident que si veiem alguna escletxa política oferta pel^Rogim, 
una voluntat mínima d'obriment, ens celdria replantejar 1»actuació per'tal 
d'aprofitar-la. Fero no en veiem cap, malhauradament. Si algú en dubta, 
que record! el que va dir en Franco el darrer dia 1 d'octubre» 

Que cal fer, dones? Mantenir la lluita clandestina? Anar a les 
"guerrillos"? Tot i 1'enorme violencia que patim,' nosaltres sora partidaria 
de la lluita pacífica, pernanent i sense defallir, tot fent compatibles 
les activitats clandestines amb l'intent d'aprofitar qunlsevol plataforma 
legal -o para-legal que de veritat tingui possibilitats. Aixi volem donar a 
coneixer la nostra ideología^ eixamplar els nostres cercles i augmentar la 
nostra forga, alhora que treballem conjuntament amb altres grups ideoló
gica de l'oposició, decidits tots plogats a mantenir—nos forms en la llui
ta contra el franquismo. 
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