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EL MDMENT POLÍTIC 

La devaluacio de la posseta no ha es-
tat altra cosa que la. confos3ió de la pro_ 
funda crisi económica que el govern ha in_ 
tcntat amagar fins a la fi.. 

La terap5utica aplicada al caps ocon£¡_ 
mic en que ha desembocat el I Pía do Des-
cnvolupamcnt, os realmont desastrosa vis
ta fins i tot per amplis sectors poc sus-
pectes d'infidclitat' al RSgim, dones cap 
do les mesures aplicados, ni totes olles 
en el seu conjunt poden solucionar uns 
malc quo no provonen, encara quo son in-
fluíts, d'una crisi periódica del capita
lismo (crisi que evidencia la profunda ir_ 
racionalitat i injusticia del sistoma),si_ 
nó que té el scu fonamcnt on la particular 
estructura capitalista do 1'Estat qspanyol» 
El poder oconSmic, i per tant, pglític i 
social, esta en mans del gran capital fi 
nancer i torratinent, interessat tan sois 
en la defensa dols scus interessos monopo_ 
listes contraris a tot progres real, ós a 
dir, de tota la socictat. 

La crisi actúa}, no te, dones, solu-
cio en el si del-sistema (encara quo oís 
pedacos podicn havor estat millors), la 
crisi no os conjuntural, ós estructural, 
i, per tant, política. 

La sqlució no pot csser altra que arw 
roncar definitivament el poder de les mans 
del gran capital en favor do les clasáes 
populars i en rcorganitzar 1»oConomia so
bre unes bases racionáis i.rcals. 

La solució no pot csser altra que una 
solució socialista. 

Pcr5 la realitat política, social,eco 
nómica i cultural do 1'Estat espanyol os" 
molt diversa, donada la seva composició 
multinacional. 

No podem parlar, dones, de solució,si 
no de solucions, corresponents a cada una 
d'aquestos roali'tats nacionals. Cal enfo 
car la lluita contra ol Rcgim a partir d'_a 
quost fot, sonso oblidar quo 1'existencia 
d'un cnemie comú ons obliga tambó a ,una 

coLlaboració amb oís demócratas de la rcs_ 
ta de 1'Estat ospanyol, sempro, poro, so
bre la base del reconeixement de la nostra 
porsonalitat nacional. " 

En definitiva, podom dir que el quo ojs 
tá en crisi, es tota lrestructura,do l'Es— 
tat espanyol. * 

L*actual situado económica está aug-
montant do manera considerable los contra 
diccions dol sistema. Les accions rcivin 
dicativos do la elasse obrera (punt culmi 
nant d'olios los manifestacions organitza_ 
dos per Comissions Obreros ol 27 d»octu
bre), deis cstudiants, la cada vegada mes 
oberta i absoluta oposició deis intcilcc-
tuals, la croixent' presa de consciencia na 
cional tant a Catalunya (11 de sotembre), 
coa al País Base, ol dcscontcnt, en definí 
tiva, do la gran massa do la població,posa 
en difícil sítuació ol Rcgim. Molts deis 
hornos que fins ara han estat (i continúen 
estant) amb el RSgim, vcuen la necessitat 
d'efectuar canvis, que per un cantó obrin 
el sistema "a un mínim de les aspiracions 
populars,•llimant així los mós evidents in 
justicies, i possibilitaAt el pas cap a '" 
unes formes politiquee que permetossin la 
succossió del general Franco sense trcnca_ 
monts fonamcntals. 

En~definitiva, prctenen acabar amb les 
formes fcixistes de govern, sonso quo aixñ 
representi la perdua del poder per part do 
l'oligarquia que actualmont ol possooix, 

Pcrd es evident que ol Rcgim nascut 
d'una guerra i mantingut durant tots aquests 
anys por la forca, no es pot perraotre alo 
grios liboralitzadorcs, dones ols,problc-
mes i aspiracions quo ofega son massa forts 
i -nocessiton no tan sois acabar amb ol fran 
quisme, sino anb 1'estructura matcixa do 
1'Estat espanyol. 

Conscionts d'aquesta realitat, cls "ul 
tros" dol R6gim han pros ol poder, coUo-
cant Carrero Blanco a la Vicc-presidcncia 
dol govern. La "línia dura" es, dones, la 
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quo ha volgut solucionar la crisi econocd . 
ca i política, i no ha fot anh unes nesu-
res cconomiquos que cssoncialncnt porjudi_ 
quen la elasse obrera, dones aiab la real 
congelado do sous i la irroal do preus , 
es protón que amb prous del 18-11-67 os 
visqui amb sous molts d'olls do l'any 65» 

La solució política la volon trobar 
amb un intcns increnent de la repressioj 
mostra d'olla son; los innombrables doten 
cions do militants do Conissions Obreros i 
de dirigonts cstudiants, les multes ais 
signants de la carta al governador do Bar_ 
eclona protcstant pols.fcts de l'onzo do 
setembre, les sancions a la revista "Dos-.• 
tino", ote. etc, 

Pero ni los mesures cconomiquos. ni la 
reprc3sió podran fer callar l'oposició,por 
que la seva vou roflocteix uns problomos 
rcals i urgents do solucionar. 

L'cscisió de la Facultat do Drct és ac_ 
tualmcnt un fet consumat. La maniobra d'as 
sinilació i divisió del moviment universi-
tari ha recixit mitjancant aquesta políti— 
ca d'ambigüitat i pscudodcmocrácia del r5~ 
gim dictatorial do Madrid, ja marcada antc 
riorment por al tres maniobres a nivoll d?E_s 
tat csapnyol —ol Referendum i los "cloccio 
nos a procuradores en Cortos",=.- i tambe" 
en el camp universitari -les APE- que cls 
cstudiants havien desemmascarát. Aquesta vo_ 
(jada, pero, la maniobra ha rocixit porque 
ha trobat entre cls cstudiants el colabo
racionismo oportunista d'clements que deicn 
idontificar-so amb la Reforma Democrática 

i do la Universitat. 
L'ambigüitat d'aquesta proposta es evi 

dentj mentre per una banda accopta l'auto 
organització, per l'altra, la buida dol 
sou contingut domocrátic i rcivindicatiu 
per a deixar-lo on una pura organització 
formal"que prescindeix do les vcritablcs 
causes que han portat a tactual situació 
do la Universitat. 

Com pot cssor democrática la'proposta 
que arriba mitjancant ol decanat, quo no ós 
mes que un organismo do control i do rcpre_s 
sió sobro cls cstudiants ? 

Com pot venir una autentica roforma 
dols matcixos organismos d'oprossió ? 

Mcntro oís cstudiants do Drot votaven 
la proposta, eren jutjats peí Tribunal d'O. 
P. el dolegat i sotsdologat do Filosofia i 

ir»-cnduriracnt actual del Regim pot sig 
"nificar, i hem do fer que signifiqui, el 
scu últim esfore do subsistencia, 

Avui mes que mai, cal arribar a una 
coLiaboració do totes les forecs antifran 
quistes catalanes, i d1aqüestes amb les de 
la resta do l'Estat espanyol, per a aprofi_ 
tar políticament totes les oportunitats quo 
oi moment politic oferoix i por a donar una 
alternativa valida enfront del franquismo. 

Cal, sobretot, una encortada direcció 
política deis moviments reivindicatius,que 
sonso pordro el contacto amb la rcalitat i 
plantcjant uns objectius a'curt tormini ca 

^ pacos d'atrourc les masses, cstigui sempre 
orientada al fi últim que no pot ósser al-
tro quo 1»enderrocament do los estructures 
do l'Estat espanyol, 

. • • , 

Llctros, i quedaven pendents encara altrcs 
judiéis contra cstudiants, obrers, intoU.cc_ 
tuals... Els fets matcixos evidencien la 
incongruencia i l'ambiguitat de la reforma 
que el dega presentava, no pas pol scu pro_ 
pi compte, sino com a instrument dol govcrn 
que vctllant pols interessos d'una minoria, 
intcntava dividir i as similar, ol novimont 
universitari. 

Tota roforma do la Universitat, per a 
que sigui vcritablc ha d'aprofundir en los 

:causes de l'actual situació, I los arrcls 
profundes del problema son a la societat'di_ 
vidida en classcs, oprimida nacionalmcnt,on 
la Universitat servoix ais interessos niño— 
ritaris,. i no pas a .tota la societat. 

Les vios legáis que proposa ol dega per 
la RBU no oxisteixen on rcalitat, perqué 
aquesta legalitat no te altra finalitat que 
la de mantcnir 1'actual situació, no pas de 
reformar—la. 

És contra 1'estructura d'aquesta Univcr 
sitat,,'os contra 1'estructura d'aquesta so-
ciotat, qué lluita el moviment universitari. 
No solamont per solucionar problomos acade-
mies o cstrictamont univcrsitaris, porque 
la vcritablc solució de la problemática uni_ 
vorsitária ós on ol canvi d'estructures do"" 
la societat, i tothom que no lluita contra 
aquosta situació d'anormalitat, lluita por 
mantonir-la. 

L'autoorganització ós l'únic camí possi_ 
blo por a l'aconsccució dols objectius que 

LA FACULTAT DE DRST 
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porscgucix el SDEUB. Autoorganització quo 
comcnca en los organitzacions Iliurcs, con 
vocados .i regulados pcls natcixos estudi-
ants, per6 que no acaba en olla matcixa, 
en l'aparcll formal dq los oloccions o on 
1 • estructurado d'un sindicat autonom, sî  
no que té un contingut propi, reivindica-
tiu concrct, quo persegucix una determina 
da finalitat, la RXÜ. El fet que a totes 
les altrcs facultats non hagi eclebrat 
les clcccions Iliurcs ha de significar un 
pas ondavant en la concrcció deis objoc -
tius que OÍJ porsegucixen, i una vcritable 
integració de tots cls universitaris en 
la lluita per a la EDU, ja que si no ós 
així,-malgrat la celebrado do los clcc
cions, senpre sera, possiblo lo tergivorsa^ 
ció d>aquest contingut, tal cora ha passat 
a Brct. 

T E X 

"... ol troball industrial modern, l'assor_ 

'*vimont nodern al capital, tant a Anglatcr_ 

"ra com a Franca, a America, a Alcmanya , 

"despullen el prolctari do tot carácter na 

"cional. Los liéis, la moral, la religió, 

"son ais scus ulls tants altrcs projudicis 

"burgesos, darrora cls quals s1amaguen 

"tants altros interessos burgosos." 

"... hom ha acusat cls comunistes do 

"volcr abolir la patria, la nacionalitat. 

"Els obrers no teñen patria. Hom no pot 

"pas llovar-los alio que no tcnon. Com quo 

"ol prolctariat de cada país ha do conquo-

"rir d'antuvi el poder politic, ha d'cri-

"gir-so en classo dirigent do la nació, ha : 

"d'osdevenir olí matcix la nació, per aix6 

"es tambó nacionalj pero no ho ós pas on 

"el sontit burgos del mot." 

Cal, dones, que l'altcrnativa democrá
tica quo porseguim, sigui especificada i 
concretada a tots nivclls, no solamont so
bro oís papers, sino tambó en programes 
concrots d'acció i do treball. És aquest 
l'únic camí possiblc que pot tornar a la 
Univorsitat no solamont 1>enfortiment dol 
sindicat on totes les facultats on han es. 
tat celebrados clcccions Iliurcs, sino tan 
bó ol dosommascarament definitiu do la polí_ 
tica torgiversadora dol Govcrn cnfront' del 
movinent estudiantil, i en últim termo, la 
unitat d»aquest on la seva lluita per la dc_ 
mocracia i ol rctorn do la cultura catalana 
al lloc quo li correspon en una Univorsitat 
Autónoma i sense barreros elassistes. 

T O S 

" , . . abo l iu 1« e x p l o t a d o do l 'home p e r 

"l1homo, i abolircu l'oxplotació d'una na-

"ció per una altra nació. 

"Amb 1'antagonismo do les elasses a 

"l"interior do la nació, cau igualmcnt 

"l'hostilitat de les nacions entre ellos." 

(E.Marx, Manifcst 1847, subí 
ratllats de "Front"7| 

Hcus acx uns textos do Marx sebre la naciól 
que ostablcixon cls termes per a la compre] 
sió do la dialdctica de la formació i do ll 
conformado do los sociotats nacionals a j 
l'&poca contomporánia. • ] 

El procos de superado de les societats ] 
aristocrático-fcudals, pro—nacionals, ol j 
duu a terme la burgesia, a travos do la 1 
crcació do major riquqsa per mitja del ce—I 
mere, primor, i do la manufactura, dcspróJ 

Aquest procos porta aparcllat, amb els cari 
vis do formes do prodúcelo, novos formos I 
d'organització del poder, noves formos cuJ 
turáis. I novos formes do definido sociel 
La sociotat passa do pro—nacional a naciorl 

La burgesia ascendent obte el suport do lJ 
elasses populars, i los prejecta conjunta-1 



ncnt amb ella contra 1"aristocracia pro-
clanant la scva idea: la nació es el po_ 
ble, font de sobirania política. 

Es una idea progressista; es un progres 
en relació a l'antic regira#' La nació do_ 
fincix una nova solidaritat, sobro la ba_ 
so d'una comunitat mes o menys homogonia 
pro-nacional. La idea de comunitat na — 
cional rcflocteix una rcalitat. 

La burgosia, perd, que ha dcfinit cls drcts 
do l'honc i del ciutadá enfront de l'aris 
tocrácia, no cls rcalitza. La voluntat 
popular sois ós exprossada per un electo— 
rat censual: el dret al vot queda dcfinit 
per un nínim de rondes que sois la classo 
burgesa possocix. La- nació, perfilada so_ 
bro la sociotat pro-nacional, resulta el 
nou patrimoni de la burgesia, que dosnen-
tint la proclamada solidaritat nacional 
real, convertcix la idea de nació, priva^ 
da do contingut autentic, en una forma 
abstracta. 

De fet, es cenvorteix en un instrument a 
les sevos mans per a sotnotre los elasses 
populars. 

Així os cen Marx diu que cls obrers no te 
non patria 5 i en dir-ho, cal ontondre que 
servint la patria, l'obrer serveix inte -
ressos alions. 

En el moment que os constitucixen los na_ 
cions i es proclamen los patrios, les 
elasses populars -el proletariat inci_ 
pient- no deixen per aixo d'óssor explo
tados. Els motius d'explotado han canvi_ 
at: ara, sota el nom de patriotismo i 
d'interés nacional, la burgosia exigirá 
tota mona do sacrificis -fins per a fer 
la guerra si cal, contra un altrc bloc 
d'intcrcssos "nacionals"- a los classos 
populars. 

lío diu Marx que la patria no cxisteixi§cl 
que diu es que ha cstat arrabassada al po_ 
ble trcballadors aquesta ós la roalitat. 

Aix5 es tant com dir que la nació no ha 
cstat encara rcalitzada. La forma nacio_ 
nal, la prosa de conscidncia nacional quo 
con un esclat va brillar en les jomados 
de la rovolució francesa, no pot sor piona 
ment realitsada sino per mitjá d'una socie_ 
tat plcnanent integrada, en la qual la so
lidaritat doixi d'essor un mot por a con
vertir-so on un fot real i básic. 

La rcvolta- do la clasoe obrera dols^nos-
tres tomps, constitucix ensems la mes au
tentica de los rcvoltcs nacionals. El que 
hom. postula ós la nació definida per una 
societat socialista* 

Així caractoritza Marx 1«etapa socialista 
dol fonoacn nacional. 

En olla ens trobom. El prolotariat ha ha 
gut do dcscobrir en la rcalitat concreta, 
i en la lluita concreta, la scva dimonsió 
nacional, el seu carácter, i, per tant,la 
scva alionació nacional. 

Aquesta os una forma concreta do socialis_ 
me; la rcalitzada per una societat conere 
ta formant la nació. 

El pcrill por part deis teoritzants i deis 
dirigents, ós a dir, per part de la super
estructura del moviment obrcr, consistia on 
confondre el fet de 1'alienado nacional 
amb la no existencia do la nacióf i d'obli 
dar el carácter i la missió d'allibcracio 
nacional dol proletariat, plantejant ol so_ 
cialisme sobre una baso abstracta. Pcrill 
on el qual han caigut, en efecto, diversos 
dirigonts obrers procedents la raajoria, i 
no pas per casualitat, do paísos oprossors. 

El moviment obrcr, pero, no hi pot cauro 
on tant opera imners en una rcalitat con
creta, en tant es rcalitza concrctament. 

No es pot llevar a la lluita socialista el 
seu carácter d'allibcracio nacional real, 
en ol fet do postular una sociotat lliuro. 
Anbducs lluitos son indcstriablcs i es con 
dicionon i os rccolzcn mútuament. 

Així, considorant el procos de formació do 
la sociotat nacional a la llura do la diná
mica do la lluita socialista, Marx dona 
cls esquomes csscncials por a la comprnn-
sió de la rcalitat i do l'abast dol fono-
men nacional. 

La'histdria mes rocent n'ós una csclatant 
confirmado, El fenomen solidari descansa 
sobre ol suposat de la rcalització de les 
nacions concretes allibcrades de tota mena 
d'opressions internos i exteriors. 
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