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Segueixen a Méxic 'els preparatius per a la'
publicació d'una revista política catalana; de la
,qu,al parlávem en .el nostre número .de-juliol, i
.que s'inspírará en els següentsprincipis:
, L L'época «regionalista» és closa i s'ha iniciat
.la d'integració nacional.
11. El Principat, el País Valencia, les Balears

i Pitiuses,el Rosselló i els Corntats, i les Valls
d' Andorra són Paisos 'de la Nació catalana.
IIJ. L¡¡, Nació catalana aspira a regir-se inde-

pendentment. ' !

IV. Laintegració nacional s'assoliráper la Fe-
deració del Principat, Valencia i les Illes.
V. \·L'exili, prácticament, és liquidat i els ca-

talan s de l'exterior han d"establir relacions soli-
dáries amb els de l'interior per tal d'emprendre
una política, nacional cornu n a- ,
VI. Cal insistir en la defensa deis .drets hu-

manso ',' e

VII. Cal accentuar I'oposició al régim franquis-
ta i a totes aquelles organitzacions, partits, movi-
ments i governs .que no 'acceptin la voluntat d'in-
dependencia de la nostra Nació o que siguin ene-
mies de -la !libertat i de la democrácia:
VIII. La Constitució de la República i l'Esta-

tut de Catalunya han quedat superats i'cal pre-
veure un nou procés constitucional.
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IX.Partint de l'alianca -amb .Galícia i :Euzka-
di, cal propugnar.una reestnucturacíó- politica pe-
ninsulara base d'una Confedcració' denácions.
X. Cal recolzar i divulgar tot iel que tendeixi

a la internacionalització del problema de la Na-
ció' catalana. -
La implantació d'aquests objectius comporta

deures politics'! 'crea un cúmul de problemes en
aparenca secimdaris.Larevista, en projecte sos-
tindrá elsprincipis -enuriciatsvperó no s'hi anqui-
losara. Dedicaráatenció i espai preferents a estu-
diar i intercanviar opinions respecte a aquelles
qüestions derivades de la vida política, económi-
ca i social deis nosrres' Palsosque, malgrat el seu
carácter candent, han anat -quedarít relegados, la
qual cosa és un veritable error. És evident que, /
á mida que el postre poblepugui readquirir lit
Ilibertat d' expressar-se i d'.actuar, es tornaran a
plantejar, com s'hapogut constatar en experien-
cies passades, paral-lelament o en oposició al -mo-
virnent de redrecament nacional. En primerterme
sorgiran les reivindicacions obreres i els psoble-
mes de la pagesia, atiades per les necessitats més
elementals o per aspiracions somortes, pero no
apagades. Caldriaque aquestes inevitables explo-
sions socials s'encarrilessin dintre un marc estrie-
tarrient nacional.oPeró, per a aixó, préviament,
s'had'establir el pla nacional d'una política so-
cial que sigui justa i eficient en la seva aplicació.
EIs catalans dernócrates de I'interior i' de: I'ex-

terior seran invitats a discutir aquestes.qüestions,
des de les pagines de la nova publicació.


