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U DE MAI6 
Aquest any la diada dBl I'l de maig havia estat precedida par un conjunt de 

lluites i irnmersa en una mobilització creixent de les masses populars i democrà

tiques contra oi sistema capitalista i'les seves estructures polítiques i repres

sives feixistes que li treuen les castanyes del foc. L'enfrontament del dia 3 d'a-

bril entro ois obrers i la policia i, la mort do 1'obrer fllanucl Fernández Rtérquaz 

provocà una reacció on cadena d'accions do protesta, vagues, manifostacions, etc. 

contra oi rbgim que per a mantenir-se on el sou ordre de repressió nadional i 

de classe ha d'utilitzar la violencia i la tortura mós refinades fins a arribar 

a l'assassinat quan cal. A la mobilització dol poble català havia seguit la de 

molts altres llocs do l'Estat espanyol. 

Pocs dies abans de l'I de Fflaig els obrers dd la">SEAT començaren una vaga en re

ivindicació dols sous dcots laborals i sindicals (concretament per los quotos de 

la seguretat social que l'ompresa els vol fer pagar a ells); vago que durà fins 

passat oi dia 1 de maig. 

Es dlfhs aquost marc do lluites socials i polítiques dol poblo contra oi capita

lisme feixista quo oi Socrotariat do l'Assombloa do Catalunya va convocar una con

centració do tots els .partits i grups polítics i altres organitzacions ropreseh-

tants dols interessos de los classes qbrSres, concentració quo tinguó lloc la tard 

de l'I do maig a Sant Cugat dol VJallòs. -

Dosprós do passar cl matí i les primeres hores de la tadra pols voltants dol 

poblo discutint i analitzant el significat polític do la diada i la situació so

cial dol país, a mitjatarda, tots els grups van anar confluint cap al monestir dols 

jesuitos do St. Cugat. Una massa do mós do 8.000 porsones s'aplogà llançant crits 

do "U/isca los Comissions Obreres", "Visca l'Assemblea de Catalunya", "Llibertat 

por Camacho", "Llibertat sindical" etc. 

Dins l'osglísia es llegí l'homilia dols bisbes catalans i a continuació so ce

lebrà uh míting amb intervencifi do diferents representants de grups obrars. Sobre

tot destacà la intervenció dels comp.anys do la SEAT que expli ran la situació en 

quo es trobava la lluita a la sova omprosa. 

Es fa fer una manifestació quo anà fins al centro dBl poble. Molta gent s'ad

herí a la manifestació i li expressà la sova simpatia i solidaritat. 

La manifestació os cthsuin/ufarpa pncíficamunt i sonso el m'ós mínim incident per-

quà en cap momont no aparegué la policia. Nomós on passar davant do la enverne ia 

la guàrdia civil hi haguó un moment do tensió quo fou suporut do soguida. Un cop 

acabat tot, pera, arribnrun una» cumionotos do Burca.lona amb molts .policios quo 



Van fer algunos detencions. Tambo so'n van for a les estacions dol tren a Barco-
leltna., 

Es interessant do destocar que la crido do 1'Assemblea do (Catalunya havia mobi
litzat no solament gont do Barcelona i do los rodalios, sinó da tots els racons da 
Catalunya, que vinguoren expressament- a colebrar aquest acte d'unitat obrera. 

Nornós desentona l'actitud suctarista dol grup do Bandoros Bogos, quo llançaren 
octavotas dol sou soctor i intentaren desfer amb lo seva tàctica la unitat do 
l'acto. Afortunadament aqucstjgrup ora massa minoritari i l'esperit unitari 09 po
gué mantenir durant tota la jornada. 

Havent-so concentrat tots els esforços en^aquosta manifestació conjunta de St. &üt', 
Cugat, ós normal que les que os realitzaren a d'altres llocs no fossin ni massa 
nombrosos ni molt importants. Tanmateix cal dostacar los do Terrassa i l'Hospitalet, 

L'acto do St. Cugat representa un punt positiu por als sous organitzadors, 
l'Assemblea*, do Catalunya, quant a la capacitat, do mobilització do masses, poro KK 
expressà tambó' lq poca incidOTic*a.<juo tó en la problemàtica obrera, social i la-
borol, on faltar una proclamando.! Secretariat sobro el significat do la diada i 
Ujja valaració do la^lluita obrera. 

En'"la situació actual, do crisi ondòmica dol rogim franquista croiom que nomds 
la lluito popular podrà aïribar a onsorrar-lo. Cal,doncs, que I'Assemblea sàpiga 
trobar i patrocinar una alternativa pròpia i clara defensant els intorossos dol 
proletariat i los altres classes populars. Cal quo 1'Assemblea sàpiga aprofitar 
totes los oportunitats —com per oxemplo aquesta diada do l'I do maig- por tal 
d'estendre la concienciado política i la lluita popular, a tots els racons do Ca
talunya i fent quo 1'A.ésemblea arribi arreu com a plataforma unitària do las 
classos oprimides, en lo qual puguin confluir alguns olcmGnts do la potita i mit
jana burgesia interussats realment on ü.n canvi polític i econòmic. 

Cal que tots plegats traguom los conslusions oportunes d'oquost darror 1 do £8aig. 
Uisca l'LL do iïlaig! Por la victòria dol proletariat! 

VA OA a 
"là papelera es^oñola" 

El prassat 7mdo maig va comonçor a "P'apalora Española" una vaga obrera por reivin
dicacions laborals. Intontarom do donar una visió global dols esdeveniments i do 
los seves cousos. > 

3a foia temps quo els obreres roclí»tf3fljteiV. unos^milloros de salari i do los con
dicions do treball (rocordom quo "Papolpra* Española" 6s una de los fàbriques amb 
sous mÓs baixos do tota la comarca), reivindicacions quo os basavon on: 

- 125 p;tos. d'augment dol sou diari por a totos les cotogorios, 
- Anul·lació dol projocto quo provou una raducció dol porsonal 

on un 20 o 30/6 do la plantilla. 
- Augment dol plus do troball do nit. V 
- Millores sanitarios (ois obrars han do canviar-so al pou da 

la màquina porque no hi ha ni dutxos ni vostuaris). 
- Plus por troballa ponibles. 
- Augment da la prima do producció. 

,Davant l'actitud da l'amproso, quo s'havia nogat aempro a qualsevol mona do dis-
cussió o diàlog, jo fa temps quo als obrors havien decidit do no far hores extra 
ni truballar ois dios fostius, parà aquosto pressió no havia produït els ofoctos 
desitjats, il'omprosn continuava nogont-eo a sntisfar los raivindicacions x23rJd 
dols trobnlladars. ' ;*"iv" ."i,.. ^. 

El 7 do maig, ols^oj^rurs, reunits on assnmbloa, docidiren quo, com quo 1 ompro-
sa no nccnptnvE cup mona do discussió, olis as doclnravan ÍJIT voga. Aquell mateix 
dia as parà tota la producció. 
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L'endurnà la fàbrica tancà Ics portes 

i declarà un locout do tros dios -dol 8 

al 10- i doixà així nou-conts traballa-

dors al corror. Aquosta acció patronal 

no ora legal, porque segons los lleis 

sindicals dol sindicat burgès da la CNS 

ne os pot declarar locaut'sonso avisar-

ho amb 24 horos ñ1'antifiipació. (Quan els 

convó, els burgesos os saltón a la tore

ra los llois que olls motoixos han fot). 

El mateix dia 8 so celebrà una altra . 

assemblea obrera que decidí do manifes

tar-so pols corrors. A 'aquesta,manifes

tació hí participaron^ unc's" 600-persones 

que recorroguoron aju carrers de ,1a po

blació al crit ,jdo "Victòria por ais 

obrers do lo P-opuloroí" En dosfer-so, 

pacíficament, os va decidir que tots es 

trobarien a los Id dol vespre a loa por

tes do "La Seda do Barcelona" per ocon-

" soguir lo solidaritat dols obrers d'a-

quosto omprosa; els "grisos", paro, ven 

dissoldre els piquets d! extensió., .i una 

manara brutal. 

Els dies 9 i 1Q os van aprofiti ix por 

sonsibilitzar i ostondre lo discussió 

a tot el poblo. L'11, divendros, que 

havia acabat oi locaut? ois obrers (fan 

docidir no entrar, ja quo l1 empro.' 
negava a acceptar les seves reivindica

cions. 

Tota lo setmana sogOont la vaga con" 

tinuà i la lluita os va centrar a osjb C : 

eol problema al màxim do soctors possibloa 

Conscients quo aquests lluita ora una 

prova de forya entre i1omprosa —quo hi 

pordia molts milions*» i els obrors -quo 

no tonion cap sou segur- es va comen; 

una campanya de reco....:'. ' la diners 

ajudar los famíl.'. - i 3C08SÍtadoa. 

La resposta fou pos t • . bota! 

riba o prap, do IOÍ ' miiipet Bt 

L1 omprosa havi fií 

dia 18 porque tot 1 fcr 

incondicionalment,, d'ox' 

Els obrors no van Pe 'oquosi iwj 

midació i ampliaron vindio:' 

amb la de 1'admissi/ company: 

uns dic 

SXpec 
Inic' 

Tot i quo o partir d'aquest dia hi ha

gueren alguns obrers, molt pocs, quo van 

iniciar oi treball, i molts d'altres que 

van rebro cortos d'expulsió, la unitat 

ho estat la característica principal do 

la vaga, quo ha continuat amb igual o 

mds forço jo quo els obrors voion quo 

d'aquesta unitat i de l'ojuda^ econòmica 

quo rabian doponio l'àxit da la lluita. 

La setmana dol 21 al 27, ois amos, 

prGssionats por los porduos do produc

ció i clionts "van iniciar el diàleg amb 

ois obrors i os va arribar, quasi ines

peradament, a una entesa: 1'omprosa ac

ceptava un augment ,dc SOLT do 100 pesse

tes diàries? ,admetia tot oi personal 

amb l'antic contracte (i no amb un do 

nou, com havia amonaçot); procuraria 

millorar les condicions sanitarios da 

la fàbrica; no faria fer treballs massa 

durs r. donos i jovosj indemnitzava tot 
el personal pals tros dios do locaut 

il.lcnal, etc. El 26, dissabta, tot 

torno' a a la normalitat. 

Ara quedon pehJents do judici ois 

6 despatxats, quantitat quo probablement 

valdran augmento.:, amb d'oltros oxpo-

diontats. 

D'aquesta lluita on podom treure un 

gran , pofifc par • fer avançar cl movi

ment • - al Prat. Hem de far ressaltar 

la un; ' TJ, l'ho acompanyada i l'ox-

tons e axpi issiona de solidaritat 

ha ingut per tota la po-

blaci 

T - tombà la nul.la roproeohto-

tiv: 3 IS (Sindicat vertical foi-

xio'" h volgut ajudar gons ois 

trot :8j quo he deixat constància 

dol - miar dol regim 

f. le 4 vos institucions, i 

lomas lo unitat i la 

e'n ró als obrers podom fer 

-?. vogi obligat a 

vh actitud d'intransi-

• • '. "" lité a los ompresos 

f car. porque ès un dols 

•- ni cap al triomf' dol 
on e'i i qual s' anirà 

• eliminació dols ex-

. la piona auto-

• -3 por port dols o*» 
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ttl.gondros. 27 d'abric.-
Als locals do la CNS dol Prat sa'colobrà una assombloa sindical que aprova 

l'olovació a los autoritats pertinents d'una acta firmada por uns 800 treballa
dors do la localitat on s'ospodificavorv ontro altres, los següents reivindica
cions: _ 

1. Un sindicat do classe. • • -
2. Llibertat do reunió, d'associació i el drot do vaga. 
Ai mos os denunciava l'assassinat do (ïlanuol Fornándoz Márquez. 
Hi va havor intervencions interessants por part do treballadors da diferents 

fàbriques, quo van posar on evidencia la CNS i oi caràctor roprossiu do l'Estat 
espanyol. 

Hi assistiren unes 150 persones. 

ASSEMBLEA de CATALUNYA 
EU 7 do novembre do 1971 so celebrà la I assombloa do Catalunya amb 1'assis

tència do más do 300 delegats representant la majoria dols grups polítics i asso
ciacions do caràcter social, cultural, professional, comarcals i locals, do tot 
Catalunya. 

S'aprovaren els següents quatre punts, sobro ois quals havia d'orientar—so 
In lluita rolvindicativa dol poblo català: 

1. La consecució do l'amnistia genoral por 
als prosos i ois exiliats polítics. 

2.,L'oxorcici do los llibertats domocràtit-
quQs fonamentals: llibertat do reunió, 
d'expressió, d'associació -inclosa la 
sindical-, do manifestació i dret do 
vaga, que garantoixin l'accís efectiu 
dol poblo al podar econòmic i polític. 

3. El restabliment provisional do los ins
titucions i els principis configurats \ 
on l'Estatut dol 1932, com a oxprossió 
concreta d'aquostes llibortats a Cata
lunya i con a via por arribar al plo 
exercici dol drot d'outodotorminació. 

4. La coordinació do .l'acció do tots ois 
poblos peninsulars .in la lluita demo
cràtica. 

O'aixo Ja fa un any i mig. Ara e'es'• proparant la II Assombloa. Considerem quo 
ós un douro do tots ois catalans da fet una anàlisi dol quo ha ostat fins avui 
l'Assombloa do Catalunya, font-no una v loració, i d'oxposar sincoramont lo nostra" 
opinió, a fi quo la II roprosonti un pes endavant i augmonti mès encara oi sou 
caractor roprosontatiu. 

Sí bfi 1'Assombloa do Catalunya no ha tingut sobro oi poblo català la inciden
cia quo tots hauríem volgut, do tota manara ha constituït un elomont aglutincrior 
d'esforços que ha pormàs do crear i potonciar nous grups i nuclis d'o baso oomax-
col, local i porsonol. A, part d'aixa, ha llançat diforonts campanyes i acci 
-de solidaritat amb oi poblo viotnamàs, do donóncia contra ois Consells do guaira 
centra el TAC, do solidaritat amb ois onsonyants i denúncia do la llei d'o
d i , por la solidaritat democràtica, por l'Estatut do Catalunyaf, i ha con 
i organitzat l'oploc da Ripoll on oommomoració" dol sou I anivorsari* i fir tt 
la concontraoido óo Sfc. Cugat amb motiu del dorror 1 do maig, que rouní w 
vull; mil persones 1 s'acabà amb una manifestado gegantina pols carrers d I alo, 

A. .-¡ja, fcransmot l'omissió radiofònica "La Ueu do l'Assombloe> do Català,ya7, 

-é — 
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Els fets positius, doncs, rro s^n gens 

nogligiblos, Popb cruiem quo cal discu

tir i millorar tot allò quG sigui per

fectible, tot ampliant els punts quo 

puguin sor basc- de convergencia dols 

diferents grups participants. 

Creien que ds tasca necessària i bà

sica de l'Assemblea d'anar configurant 

formes do poder polític popular català I 

i quo, por això, ha ;: d'oferir un marc 

adpquat per a moure mds amplis sectors 

populars nua sostinguin la lluito do 

la classe obrera i de la resta do los 

classos populars. Pcr,í; :n>, creiem' quo 

ha d'anar definint los seves opcions 

polítiques do cara a una objectius con

crets i a l'estratègia per a oconsoguir— 

loa.. Un dols punts quo mds s'ha criti

cat a 1'Assemblea, sobretot dos de fo

ra però tambe" dos de dlna¡ ds oi sou 

caràcter intcrclassiste.- si no sobro 

oi popar almenys sí on 1 pràctica, • 
Aquosto acusada ens scnela exagerada: 

1'Assemblea no s'ho manifestat mai on 

una línia semblant, tot i que al sou 

interior hi pugui haver alguns grups .. 

quo voldrien introduir-hi una política 

más plaont a los classes a'j^qesos mo

nopolistes, 'aquesto pluralitat do ten

dències ha fat, potser, pee l'Assom-

bloa patís sovint una passivitat o in-

Un altro problema paral·lel d's al do la 

importància exagerada que alguns grups 

donon a ios con tradieoions quo hi ha 

dins l'oxorcit. Cal tonir-los on compto, 

6s clar, però no ons han do orear falsos 

il·lusions ni menys for-nos pordro el 

temps a trobar-hi clomonts quo puguin con

fluir on la nostra lluitn antifranquista 

porquo pròcisamont l'oxorcit i totos lee 

forces do roprossid són els sectors mis 

mimats pol govorn, i;~pcr tant ds impossi

ble -on aquost rògim almenys- ponsnr quo 

es puguin orientar cap a una línia demo

crática. A. mds, cal considorar quo ois 

Països Catalans hi són com a forces d'ocu

pació, i cora a tais no podran posar-so 

mai al costat dol poblo català. 

Espigoladuros d'autors importants: 

La cultura dominant ds la cultura 

do los classos dominants. (Marx) 

Una divisid dins la classe dominant! 

pot fins i tot donar lloc a una 

certa oposició i hostilitat entro 

docisid dr v-.ni :ls problomas socials 

lo-»-duc s parts on presència. Però 

ds una oposició que- desapareix 

tan bon punt B*adverteix la pre-

sància d'algun conflicto capaç 

d'amenaçar l'existència do la 

classe en conjunt, (fflorx-•Engols) 

quo afecten directament DL n'n obrer, 

nosaltres considerem que l'Assemblea* 

ha do potenciar la lluita a ular dos-

ontonont-sa de qualsevol vel·leïtat do 

captar unes hipotètiques i utòpiques 

col·laboracions o simpaties do los 

classos monopolistes, que són pròcisa

mont los que sostenen, cl règim feixista 

actual i se" rr' aprofiten. Lo nostra 

tosca ds de sosteniment do la lluita 

i els interessos del 'proletariat, sen

se oblidar aquells sector* do la peti

ta i mitjana burgesia que, acorralats 

pal procés monopolista do l'actual ca

pitalisme i tendint cap a la prolota-

rització, són realment .suscoptiblos 

d'un enfrontament i una coalició anti-

monopolista. Considerem, c'onc's- quo 

mds quo un agrupament intorclassista 

antifranquista utòpic, l'Assemblea ha 

do sabor aglutinar un froi >no-

polistn que, par aquost mntolx fot, sorà 

antifeixista i antifranquista, i safcio-

farà mds els intnroeeos df les i ïissos 

populars i los podrà rifcreuro mes :"'— 

cilment. 

Ea un altro camp de la problomàtiaa, 

I porò ostrotamont lligat als aspectos quo 

i acabom do comentar, cal considerar quo 

imentro quo l'Assemblea accepta l'auto-

I determinació de Catalunya, no ho sabut 

acceptar encara ni valorar 1'autocotormi-

nació del poblo català amb l'Estatut i 

i oi plebiscit dol 1931 i, on canvi, pren 

Icorni a baso política l'estatut del 1932 

j quo va sor precisament el mitjà que el 

¡Parlament espanyol-utilitzà per dostruir 

i la voluntat popular del poble català i 

que, por tant, tot i el caràcter positiu 

i l'ofoctivitot real que ve tenir, valors 

quo roconoixom, possoir' nro un cert 
caràcter ontiautodotermlnista» 

TaQjbd caldria analitzar i corregir Xa 
contradicció" do l'Assemblea, quo os vou 

!on oi fot que, tot acceptant oi caràcter 

(nacional do Bfefcfllunya i dofuns-Mrfc-no els 

[drets nocionals, no arriba mai ni tan so-

|lament a esmentar els Països Catalans. 

lUtoiom quo aquesta contradicció podria 

[esmenar—es fàcilment amb el sogüont afegit 

[al punt 4 (vogou al principi d'aquest ar

ticle): "especialment a los torres que 
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constitueixen ois Països Catalans".,. 

l+aurom do discutir i roplantojar-nos tots aquests punts i d'altres más que apor

tarem tots ois grups quo col.loborom jo dins 1'Assemblea i els altros grups i in

dividus quo hi vulguin col·laborar, por tal quo 1'Assemblea do Catalunya no sigui 

un planter do cofoisme, sinó una ferpa política dinàmica i combativa al servoi da 

les classos populars i do la democràcia, i contrària ,a l'oligarquia política i 

econòmica do l'actual sistema. 

ESCOLTEU LA RADIO DE L' ASSEIÏIBLEA DE CATALUNYA.: 

dimarts, dijous i dissabtos do 13,30 a 13,45 

on ones curtes do 19,3 m., 20,6 m., 29,5 m. 

% -A 

r e p r e s s i ó 
als inst i tu ts 

Dasprós do los últimos lluites realitzades a l'I.N.E.ffl. do Sant Feliu do Llo

bregat ha caigut una forta roprossió contra ois estudiants portada a cop pols pro

fessors más reaccionaris i per la direcció, que fa venir la policia quan veu quo 

s'acosta una lluita reivindicativa. 

Els professors mds' reaccionaris coaccionen els alumnes más combatius amb uns 

interrogatoris amb, sovint, proguntos íntimes. Si los respostos no ois satisfan, 

envien cartes als paros amb acusacions falsos i anunciant quo no aprovaran l'as

signatura. Aquesta tàctica s'ha dut a terme, por oxomplo, a tot oi quart curs. 

Això, i tamba la intervenció du la policia on ois ofors interns de l'Institut 

mostra ben clarament la repressió feixista quo hi ha a l'ensenyament dol nostro 

país, amb una coacció ideològica por part dols profos i coacció física per part da 

la forçà do l'ordro, 

• . / R O NI ES 
c/e la VIDA 

En un concert quo l'Orfoó dol Prat do Llobregat va donar un vespre do la darrera 

Setmana Santa, on començar los primeros notos dol "Cant a la Senyora" tothom os 

posà dret on senyal de respecto o'l significat patriòtic d'aquesta cançó. Mòmós una 

parell;: JS quedà assoguda ducant tota la interpretació: oren al senyor aldaldo i 

la seva muller. No ens n'hom d'estranyar. Cs natural al nostre país quo la màxima 

autoritat dol poblo actuí sompro diferentment i contra l'opinió do tots ois altres 

ciutadans; ás naturalL que hagi d'acatar les ;llcis foixistos que l'abliguon a tro-

pitjar i menysprear tot allò que roprosonti un símbol do la nació catalana. Sí quo 

ons ostranya» on canvi, i ens en felicitem, ós quo hi hagi oncaro alcaldes amb un 

greu do cultura catalana tan olevat. lino altra autoritat, al sou lloc, ni tan "'::*: 

sols hauria roconogut la cançó i s'hauria aíxocat por allò do "no for oi ridícul" 

i, ós clar, potser aquust "raspecto" por los cosos catalanes li hauria pogut sig

nificar la dostit'iM* -mi '•inrít-iça. F.l,nosf.r»' nlcnlrio va tonir vista. Que por molts 
i/i)), "^r, Alpnlrlnl 
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