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DECLARACIÓ del COMITÈ EXECUTIU de 
FRONT NACIONAL de CATALUNYA 

TpEE una anàlisi de la política fran
quista d'ençà del 1.936 fóra una de

tallada descripció de violències fetes 
al poble i a cadascun dels qui el consti 
tula. Ja la mateixa rebel·lió a les lleis 
republicanes fou un vandàlic acte de vio 
lència que costà centenars de milers de 
vides de l'una i de 1'altra banda. Són 
prou conegudes les repressions dutes a 
terme a tot l'àmbit de l'Estat espanyol 
i ens són ben conegudes les dutes a ter
ne a Catalunya. Violències de tot ordre, 
en contra dels homes i en contra de les 
institucions, en contra de la llengua 
del poble. 

T A barbàrie feixista trobà en les pre 
•"•"•sons i en els camps de conoentracio 

les vides que li calien per temperar la 
seva set de venjança. 

A QUESTS darrers 36 anys han estat 36 
anys de venjança. De violència conti 

nuada. El president Companys, Carrasco i 
Pormiguera, Peiró, Grimau, els obrers de 
Granada, de Madrid, d'Erandio, del Fer
rol, de Barcelona. Els milers d'homes i 
dones detinguts, torturats, empresonats. 
Els intents d'assassinats en la persona 
de Jordi Cunill i dels militants d'ETA 
jutjats l'any 1.970 a Burgos. 

I mentrestant, el poble 3ofert vivint 
sota la continuada violència d'una o 

pressió brutal i insidiosa. La ficció 
dels Sindicats, la demagògia; la ficció 
de les assegurances socials, el crim 
constant i continuat; la ficció de la 
pau, la despolitització duta a terme amb 
despietat escarni. 

I aquest poble mobilitzat en les orga_ 
nitzaeions de massa i en sectors 

dels més diversos, ha anat elaborant un 
futur basat en la lluita popular i pací
fica, en el raonament i el sacrifici. 

T>E poc li ha valgut fins ara aqxiesta 
"^actitud cívica, contraposada a la de 
la violènoia constant del franquisme. A— 
comiadaments, detencions, tortures, em
presonaments, tota mena de vexacions. lí-
na terrorífica onada de violències prima 
ries. 

r.A violència engendra la violència. I 

cal distingir entre la violència de l'ho 
me que se 3ent ofegat, endogalat, impos
sibilitat de llibertat, conscient d'uns 
drets i complidor, d'uns deures, de la 
violència opressiva i repressiva. 

A L món fructifica una onada ds violen 
"^oies defensives, sobretot als països 

més subdesenvolupats políticament i eco
nòmica, i àdhuc als països d'un major ni 
vell polític però que mantenen un siste
ma social opressor de la classe treballa 
dora, encara que la societ&t de consum 
ho dauri. 

T ES actituds radicals a Catalunya no 
"*-*són habituals. El poble té tendencia 

a actituds resistents i de lluita políti 
ca negociada. 

TPL nostra poble, en el decurs de la 
* a seva història política, tot ho ha a-

consegu.it segons aquestes línies tàcti
ques. Sovint aquestes tàctiques han tin
gut molt d'heroiques, tant com ho puguin 
ser les tàctiques radicals, violentes. 

"pERO si Jiaguéssjjn de seguir els mo
dels dels moviments d'alliberació 

que han aconseguit els seus objectius, 
fatalment hauríem de convenir que, sense 
l'actitud radical i violenta, poca cosa 
podria fer—se. Però allò que ens cal se
guir és allò que tenim dins el nostre tjs 
rreny, propici a les nostres possibili
tats i a les nostres conveniències. 

Ç*AL una actitud radical. Pensar que 
^els objectius finals d'un procés po

lític són l'alliberament nacional i la 
implantació del socialisme, és una deci
dida actitud radical. 

TVTOSALTRES no ignorem aquests mètodes 
•*•* d'acció ni els excloem» els objec
tius són idèntics. I el fet que la vio
lència provingui d'un continuat clima de 
violènoia i de crims, justifica aquesta 
actitud. 

pi S possible que una acció audaç en a— 
quest sentit escurci l'opressió vio

lenta d'un règim feixista que intenta de 
sobreviure'l. En aquest cas la violència 
ha d'ésser vista amb respecte, amb com
prensió, com una rèplica desesperada i <Ï 
xasperada. 

f̂» *& *ï* 
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/\ Barcelona han estat detingudes unes 
quantes persones i han estat acusa

des, públicament i sense cap prova judi
cial, de pertànyer a una organització ca 
talana: "Front d'Alliberament Català" 
(FAC). 

/\ aquestes persones se'ls imputen una 
"^sèrie de fets que dins les arbitrà

ries lleis vigents cauen en el terroris
me i la subversió. Contra aquestes persjo 
nes ha estat exercida una extrema violen 
oia« Han estat torturats despietadament, 
han estat presentats com a assassins, 
han estat acusats sense judici. S'ha in
tentat girar l'opinió pública en contra 
d'aquesta gent. 

T 'exercici de la violència opressiva 
^ i repressiva ha estat exercida una 

vegada més. 

TpRONT NACIONAL DE CATALUNYA denuncia 
aquesta violència. I declara pública 

ment sentir—se solidari d'aquests homes 
lluitadors damunt els quals ha estat e— 
xercida. 

TUFES tard o mes d'hora, aquests homes 
patiran de l'escarni d'una justícia 

militar al servei de l'opressió. Segons 
la qualificació fiscal, els delictes im
putats comporten penes que van entre la 
presó perpètua i la pena de mort. 

AQUEST serà un nou intent de violèn
cia. Violència aquesta que no cal 

provar, que ens ha estat servida i se'ns 
continua servint any rera any. Caldrà 
que el poble es faoi sentir per evitar 
malvestats d'aquest ordre i evitar fets 
irreparables. 

CATALUNYA es mogué pels bascos jut
jats a Burgos l'any 1970,i llur vida 

fou salvada. Ara malviuen en les presons 
en una mort diària, però amb l'esperança 
d'un demà pacífic.Catalunya es mourà per 
aquests homes seus, calumniat3, injustâ  
ment acusats, aquests homes martiritzats 
sense pietat i amb ira. 

/"'AL, ja des d'ara, tenir presents »— 
quests homes, i cal que des d'ara el 

règim franquista i tots aquells que es
tan al seu servei tinguin present que ? 
exacerbació dels climes violents acon
dueix a situacions imprevisibles, de ve
gades cruels, pero sense cap mena de dub 
te, justificables. 

SO juliol 1.972 
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ENTREVISTA: PARLA UN ACTUAL 
DIRIGENT DE FRONT NACIONAL 

w 

í 

TÊ N l1 intent de donar una visió global i sumària dels objectius de la nostra ojr 
"^ganitsació política, han estat formulades 7 preguntes a un dirigent actual 

nostre. Aquesta és la seva visió, que no pretén altre abast que el ¿«aclarir i ei 
da precisar; en definitiva; el d'informar. 

Le3 preguntes són les següents: 

l.tjuins són e.ls objectius de Pront Nacional de Catalunya? 

¿i.Quin és 1•enfocament de Pront Nacional de Catalunya sobre la lluita d'allibe 

raaient? 

0«Ci-ejeu en la possibilitat que la majoria del poble català s'interessi per la 

lluita d'alliberament? 

4.En quina situació veieu el binomi nacionalisme—burgesia? 

{3,Quina és la vostra lluita? 

(3,Així doncs, com veieu el socialisme a Catalunya? 

I.Quina ée la via catalana al socialisme? 

quins són els objectius de P.N.C.? 
TN seriós treball polític, en la llui 
ta i en el terreny de les idees, ha 

fet que cada. vegada s'anés concretant d* 
una manera molt més precisa quins són 
elc nostres objectius? d'una manera glo
bal podríem dir que els objectius de 
Front Nacional de Catalunya són: el de 
la independència política dels Països Ca 
talaros i la seva integració, i el de la 
instauració del socialisme. Tenim doa 
camps molt ben delimitats dintre les for_ 
¡r.ulacions de Front Nacional de Catalunya, 
que són el camp de l'alliberament nacio
nal i el camp del socialisme. 2n parlar 
dels dos camps per separat ho farem per
què no hi ha altra manera, però tenint 
sempre molt present que l'una cosa condi_ 
'ciona l'altra. En realitat, tots dos 
camps tenen a veure amb 1'alliberament. 
Per a nosaltres, nacionalisme —un mot 
força desacreditat— vol dir la lluita 
genèrica, o general, per la llibertat 
d'un poble oprimit. En el nostre cas es
pecífic no pot significar altra cosa que 
la lluita per l'alliberament total dels 
Països Catalans» per la seva independèn
cia. Nosaltres, ha de quedar clar i ja 
ho hem dit, no defensem cap ideologia na 
cionalista sinó que defensem un país, de 
fensem un poble oprimit, en allò que 
constitueix la seva personalitat. Defen
sem una comunitat que no he tingut mitjà 

d'organitzar—se socialment perquè li ha 
mancat la capacitat que comporta el po
der polític El nostre moviment naciona
lista és totalment alliberador, és inde
pendentisme. No anem a 1'expansió, sinó 
que tenim com a objectiu la llibertat 
concreta establerta oins uns límits geo
gràfics, i aiib això en tenim prou. Refe
rent als límits geogràfics, cal dix* que 
entenem com a territori català el que a— 
basta l'àrea dels Països Catalans, cultu 
ralment ben definit. Amb tot, som els 
primers a proclamar el dret que tenim 
tets els territoris catalana a escollir 
els lligams entre nosaltres. Des del 
Principat, des del País Valencià, deB de 
les Illes, Ces de la Catalunya sobre—pi_ 
rinenca podem fer unes propostes molt 
concretes, però és a través del diàleg i 
de la coordinació política que anirem de 
fini.it els lligams que hi ha d'haver en
tre tot3 els territoris del país català. 
La nostra proposta constitutiva de l'A
liança Catalana n'és un possible camí. 
Hem dit que anem a la independència, a— 
nem u la integració de tots els territo
ris catalans i a la constitució d'una so 
cietat socialista. Això darrer és molt 
important i ho -condiciona tot. Com a 
grup polític, diríem qxie a Front Nacio
nal de Catalunya no li basta la lliber
tat sense el socialisme, perquè creiem 

I 
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que ritmés la vida dins el socialista pot 
aconduir a una autèntica llibertat* Ses-
se el socialisme nosaltres creiem que ne 
hi ha llibertat, que no hi pot Laver ple 
naaent llibertat. Per a nosaltres el so
cialisme és una corúioió indispensable. 
Con creiem que per a 3a implantació del 
socialisme ét, una condició indispensable 
aconseguir prèviament i'alliberament üa 
Catalunya; i no és per iria qüestió de 
sentiment,sinó per una raó molt concreta 
El que preteneu és poder defensar i dur 
fins les darreres conseqüències el sòcia 
lisme des d'una comunitat amb capacitat 
de decisió política, que serà o no sòcia 
lista d'entrada. Pel que respecta a la 
problemàtica de l'internacionalisme so
cialista, hem dit al següent* "Bes de la 
nostra òptica socialista, per a nosal
tres la reivindicació nacional és un su
posat indispensable a l'alliberament glo 
bal del poble català. Sis plante¿a-ments 
pretesaaent socialistes nue fan alguns 
grups que obvien la problemàtica nacio
nal qualificant-la de segregacionista, 
com si diguéssim, no són plantejaments 
autènticament socialistes. Nosaltres 
creiem que la unió entre els pobles no 
pot fer—se per la raó dels més forts, sj_ 
nó que ha de fer-se per una autèntica u— 
nitat entre pobles amb tots els drets i 
amb tots els deures que comporta aquesta 
unió. ÍJo creiem que la lluita per la in
dependència s'interposi a la lluita per 
l'internacionalisme socialista. D'altra 
banda, per a nosaltres si socialisme és 
un ens total de llibertat, i qualsevol I 

mena de socialisme que capoli la lliber
tat en el sentit que sigui, nosaltres te 
nio les nostre* suspicàcies sobrG aquest 
socialisme'* (Bloc, ¿i). 

r 

"Ĉ S natural que actualment pugui fer— 
""""se una crítica com la del final del 

paràgraf perquè el socialisme ha estat 
una experiència, una llarga experiencia 
de vegades molt difícil, algunes vegades 
reeixida, però sempre en ple combat en 
contra d'uns sistemes establerts, opres
sius i explotadors) i a cada país li ha 
calgut desenvolupar el seu sistema «ocia 
lista com ha pogut,no pas com ha volgut. 
Aleshores, potser ara, contemplant cin
quanta anys de lluita, ens trobem en dis 
posició de fer unes anàlisis sobre sooia_ 
lisas i veure quins són ois camins que 
hem de seguir perquè el socialisme no 
signifiqui, ni en les seves etapes pa
vies de preparació, cap manca de llibor 
tat a l'booe sinó que signifiqui, en la 
mesura del possible, l'expressió plena 
de la llibertat. Però per damunt de tot 
creiem que sense la reivindicació nacio
nal, aquesta expressió plena de lliber
tat no es donaria. En aquest moment, a 
més, viem com les lluites per l'allibe
rament nacional esclaten pertot arreu; 
només cal mirar la pi'emsa diària per ado 
nar-se de com els pobles lluiten per la 
seva llibertat i ¿e com lluiten per veu
re de quina manera cal endegar la via 
pròpia d'aquell poble i amb les condi
cions reals que aquell poble necessita 
per poder—se desenvolupar. 

quin és lenfoeainent de F.N.C. sobre la 
l lui ta d 'a l l iberament? 

"ftJOSÀLTRf·JS també hem mirat com podíem enfocar a Catalunya, als Països Catalans, 
la lluita per l'alliberament nacional. Abans que res hem intentat, àes de la 

nostra realitat, veure dins de quina límits ec mou allò que en diem la qüestió na
cional, en aquest país. Certament que la qüestió nacional ha estat objecte de mol
tes discussions a Catalunya, Pere tothom sap que aquesta ha estat una qüestió críti 
cament molt poo estudiada i d'aquí cal deduir que la major part de possibles solu
cions formulades han estat une3 formulacions més aviat poc polititzades. Deixem ara 
si precisament allò que oaldria no fóra dur fins a les darreres conseqüències no
més que una coratjosa actitud, perquè ara intento moure'm en el terreny de la crí
tica objectiva. A més, d'altra banda, hi ha hagut un cert interès per part de grups 
de condició benestant a Catalunya, a presentar l'independentisme com una aotitud 
massa intransigent, per radical. Nosaltres creiem que l'actitud intransigent no §s 
pròpia del país català, però una altra cosa és l'adopció d'una actitud radical. Es 
cert que no som pas un país llançat a la improvisació; tampoc no creiem que l'ús de 
Is3 actituds radicals, en el sentit d'emprendre unes actituds determinades sense quB 
aquestes actituds responguin a unes necessitats i a uns fets molt concrets, sigui 
el nostre fort. Una altra cosa és quan en un moment determinat es tracta de donar u 
na resposta radical, sigui de l'ordre que sigui, I quan dic resposta, em refereixo 
no només a formulacions verbals, sinó a actituds humanes. Aleshores la cosa és molt 
diferent, i en tenim exemples. I en tindrem més, sens dubte. El que vull dir és que 
el poble català possiblement no sstè decidit a fer postulacions radicals, i en can— 
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vi sí que pot estar dwoidit a adoptar unes actituds radicals quan calgui. Nosaltres 
hom vist això d'aquesta manera. D'acord amb aquesta visió i atès que hi ha molts ca 
uiins que vau cap a i*alliberament nacional, alguns de ràpids, i això mai no ho hein 
de perdre do vista, creiem que el més segur i rentable és iniciar el caní que s'o-
oordi més a la nostra idiosincràsia,Es el que hem vingut anomenant procés negociat, 
que no exclou ni la defensa de les postulacions radicals ni la de les actituds radi 
cala. Per a nosaltres, procés negociat no vol dir concessió, sinó un camí segur cap 
a uns objectius decididament radicals. Vol dir anar guanyant terreny, al mateix 
temps que es consciència la gent. És la lluita política duta pas a pas, amb uns ob
jectius finals ben definits. Per a 3quests objectius oal anar assolint plataformes 
de poder cada cop més sòlides, de manera que le3 possibilitats de Catalunya ss des
envolupin com fins ara no ha estat possible, as per això que a nosaltres, des de fa 
temps, i sobretot avui, no ens han caigut els anells per les coordinacions, par les 
possibilitats de lluita conjunta, per la negociació política. Som un partit'polític 
que sap molt bé no solament els seu3 objectius, sinó que la lluita per assolir-los 
cal replantejar-la cada moment, ratificant-la o canviant-la, si cal. Sense conces
sió de cap mena. 

creieu en la possibilitat que la majoria delpoble 
català s'interessi per la lluita d'alliberament? 

"fVTO hi ha dubte que avui la qüestió na_ 
cional és assumida per les gran3 mi

nories que lluiten pel restabliment de 
la democràcia? només heu d'examinar els 
darrers esdeveniments poiítios produïts 
a Catalunya per a veure—ho: des de la Co 
missió Coordinadora de Forces Polítiques 
de Catalunya, que té un programa d'alter 
nativa democràtica en el qual la qüestii? 
nacional queda reivindioada d'una manera 
molt concreta, fins als acords de l'As
semblea d'Intel·lectuals a Montserrat, i 
el comunicat de l'Assemblea de Catalunya, 
líeivindicacions fetes no pas per a satis 
fer el gust de tothom, sinó fruit d'un 
gran esforç polític. Per exemple, les de 
la C. C. són unes formulacions concretes 
que permeten que siguin acceptades per 
les cinc organitzacions que la formen, 
perquè són unes formulacions mínimes i 
possibles d'acceptar per tothom. D'aitxa 
banda, reivindicar l'Estatut és ¿e dret, 
i s'ha de fer valer. A través de lea or
ganitzacions i de l'Assemblea de Catalu
nya, és el poble de Catalunya qui el re¿ 
vindica, perquè ell el va aconseguir de
mocràticament a través d'un plebiscit, en_ 
cara que després li fos escamotejat pels 
republicans espanyols. Ens agradarà o no 
ens agradarà el que fou concedit en a— 
quell moment al poble de Catalunya, però 
allò aconseguit, confirmat pel Parlament 
català, és del poble de Catalunya. En la 
gran preparació feta per l'Assemblea de 
Catalunya es va confegir un programa tam 
bé d'alternativa democràtica que sorgí 
de 1'alternativa mateixa de la Comissió 
Coordinadora de Forces Polítiques de Ca
talunya, però que pel fet d'haver estat 
assumit per uns amplis sectors del país, 

alguns dels quals no són sectors essen
cialment polítics, ha fet que aquestes 
formulacions encara hagi calgut fer—les 
de manera que fossin més fàcilment accejD 
tade3 per tothom. La prinera sessió de 
l'Assemblea de Catalunya, el treball po>s 
terior fet a través de la Permanent i el 
secretariat, que d'aquesta Permanent ha 
sorgit, són només una demostració que la 
problemàtica nacional ha estat àmplia
ment assumida pels sectors més progres
sius i més dinàmics del nostre país. El 
moviment obrer té, naturalment, dintre 
les seves formulacions polítiques, la 
qüestió nacional, i veure com els dele
gats de Comissions Obreres defensen la 
qüestió nacional catalana en una Perma
nent de 1'Assemblea de Catalunya ós una 
cosa que cinquanta anys enrera era molt 
difícil d'afigurar-se. Naturalment que 
els qui cinquanta anys enrera vivien la 
política catalana desitjaven que així 
succeís, però llavors les coses anaven 
molt d'una altra manera. Avui, per més 
que nosaltres vulguem minimitzar—nos 
dient que l'estament obrer català és un 
estament minoritari, que la majoria d'o
brers de Catalunya són nou vinguts, di
rem que pel fet que viuen i treballen a 
Ca:¡llunya són cata]ans, siguin de l'ex
pressió que siguin, i que si les formula 
cions nacionals catalanes els són difí
cils d'entendre perquè representa una 
problemàtica no debatuda, us diré que en 
la mateixa situació està el poble nascut 
a Catalunya. La ¡cajor dels sectors del 
poble immòbil no és que estiguin al mar
ge de la problemàtica nacionals és que 
han estat marginats de tota lluita, per 
la pressió constant alienadora, per la 
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violència exercida da¡r.unt 
criminal intent àe despolit 
car a l e s dictadures;. 

d ' e l l s , pe3 
itsaoló tan 

XXI ha un contingent, gran de la socie-
* * t » t catalana capeo d'assumir la pro

blemàtica nacional, que té una gran ne
cess i t a t de reivindicació democràtica i 
quo per aquesta reivindicació democràti

ca, que é i v i t a l per a aquect sec tc r , ar 
r ibarà a assumir la problemàtica nacio
n a l . Actufilnent, fer una reivindicació tic 
¡socràtica global ueixant a banda el dret 
d'un poblo a dii'j a exoressar—se, a a l 
çar la seva veu ooi·leotiva, a es t ructu
rar— se , a desenrot l lar a l l ò que cons t i 
tueix ia seva personal i ta t , ét- r i sca r de 
caur-i en una absírecoló. I l e s abs t rac
cions generalment esdevenen e s t è r i l s . 

en quina situació veieu el binomi 
nacionalisme - burgesia? 

l^INS ahir el nacionalisme català va anar molt lligat a l'element més dinàmic de 
ia societat catalana, que era la burgesia. Això ée evident. El fenomen no és 

específic de Catalunya, sinó que és igual a Europa. El nacionalisme europeu, el po
sà en marxa la burgesia. Per d'això un retret exclusiu al nacionalisme català és 
desconèixer aquest fenomen i encara diria que és mala fe o ignorància de les múlti
ples facetes de la lluita nacional catalana, Perqae els esforçats defensors dels 
drets nacionals de Catalunya han tingut sempre una missió primordial! interessar en 
la lluita per la llibertat de Catalunya totes leo capes sooials catalanes, i que a-
cuesta defensa fos globalment assumida per tot ei poble de Catalunya, és a dir, per 
tots els qui viuen i treballen a Catalunya i se senten catalans. Fins ahir ]a bur 
gesia era molt important per al nacionalisme català. Però avui tenim al nostre cos
tat, i això és de tota evidència, els sectors més progressistes i els seotors més 
dinàmics del nostre poble. La qüestió nacional ha estat assumida a tots els nivells 
i a tot3 els indrets? les solucions possibles a ia problemàtica de la qüe3tic nació 
nal són una altra cosa. En conjunt, s'ha arribat a entendre que una soiunió immedia
ta, i que satisfà tothom, és l'autodeterminació; i per això lluitem conjuntament. 
Ja és molt que tots plegats hàgiin arribat a un acord bàsic com és aquest. Eesprés 
cadascú farà allò que cregui més convenient per tal de donar al poble català totes 
les possibilitats de desenvolupament. 

quina és la vostra lluita? 

^TOSALTRES volem, doncs, per a Catalu
nya realment la llibertat, i com que 

vulem la llibertat, anem a aconseguir—la 
pas a pas però orientats als nostres ob
jectius radicals. Anem a fer tot allò 
que ens sigui possible por tal de resti
tuir a Catalunya el qua és de Catalunya 
i el que ée dels catalans. Ne desaprofi
tarem, naturalment, cap ocasió per tal 
d'aocelerar aquest procés. Quan dio que 
no desaprofisarem cap ocasió vull dir 
que no n'estalviem ni una. En fil nosal
tres, sense fer revolucionariame verbal, 
diem que la revolució veritable a Catalu 
nya la farem oom ene sera possible de 
fer—la, i si en aquest moment veiem que 
podem potenciar—la a través de la llui
ta negociada, de la lluita conjunta i 
coordinada, així ho fem. Però no sola
ment es tracta de restituir, sinó que ao 
tracta de crear. Ha estat un contratemps 
molt gran per a la nació catalana el fet 

d'haver de contemplar els profunds pro
cessos de transformació de les societats 
modernes sonee el més mínim poder de de
cisió política. Aquest ós realment el mo 
tiu fonamental pel qual nosaltres creiem 
que un mínim de poder éa totalment im
prescindible per a Catalunya» Catalunya 
no ha pogut donar la seva versió liberal 
burgesa, el capitalisme català no ha 6— 
xistit, i els financers de l'alta burge
sia catalana s'han mogut dins el capita
lisme espanyol. La societat burgesa cata 
lana no va poder donar la seva versió 
del capitalisme, que si actualment és u 
na nafra que va assecant-se ella sola, 
en un cert moment tenia tot un altre sen
tit. En definitiva, i per ais interassos 
de Catalunya, això fou una frustració. 
Nosaltres creiem que ei no actuem en con 
seqüència, risquem de no poder donar la 
nostra versió del socialisme. Aquí, a-
nant les coses bé, donaríem una versió 
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del sociatis.Tse a l'espanyola que a no«al_ 
tres, oora a grup català, no ens satisfà, 
A mi, el socialisme a 1sespanyola no pot 
interessar-ae pei>que no respon a ]' ex
pressió autèntica de les necessitats d! 

un poble, i no significa, de cap manera, 
la possibilitat que aquest poble arribi 

fins a Jes últicaes conseqüències del ssu 
desenvolupament. Hea de crear una Catalu 
nya nova, la Catalunya socialista» Kea 
de poear en marxa el nostre socialisme, 
i desenvolupar— lo fina les darreres con— 
saqüènries» Liuiïea per fer de la nació 
catalana un Sntat socialista» 

així doncs.com veieu el socialisme 
a Catalunya? 

T 'autèntic socialisme és igual a tots els indrets. Les matisacions només són en-
-*-*riquidoras. El que hi ha són camins diversos per tal d'arribar al socialisme. 

Camins que tenen a veure en cada moment de 1:època que astea vivint i que tensn a 
veuro amb les possibilitats reals de cada país on els socialistes lluitem per ini 
ciar la seva construcció. 

"c"iS en aquest sentit que hem de fer un esforç de comprensió de l'èpooa que ens ha 
•"•""tocat de viure si volem entendre per què als intez-escos que movien la societat 

quaranta o cinquanta snys enrera PS n'hi han afegit d'altres de molt importants i 
que van més enllà de la tradicional pugna entre el món del treball i la resta. Si 
bé és cert que en les societats capitalistes la divisió continua i es manté el bino 
ti explotats i explotadors, l'home situat enmig de la societat actual ha hagut d'as 
similar, ha hagut d'adoptar noves formes d© vida i ha hagut de moure's dins un con
text condicionador i nou, i és a través d'aquests nous condicionaments que actua i 
pensa. D'una banda, hi ha el progrés técnico—científic, l'automació, la divisió més 
racional del treball, la fàcil intercomunicado, els grans avenços de la ciència, 
des de la sanitària a la interplanetària. L'home ha de viure diferentment àe com vi 
via.I no em refereixo només ais gaudis propis de la societat de consum capitalista, 
que sovint amaguen una gran precarietat bàsica i una gran misèria general, com pas
sa a Catalunya, rica en detalls i inexistent com a poble aiab decisió política, sinó 
que em refereixo als autèntios guanys de la societat actual, Són inqüestionables. 
Al costat del progrés,pal qual la societat capitalista i la socialista hanestablert 
ponts de diàleg, hi ha les tensions polítiques internacionals, precisament perquè 
es van delimitant molt bé els camps de lluita i l'equilibri de forces és innegable. 
Aquest equilibri es manté per una nova manera d'abordar les problemàtiques conflic
tives per part del sector socialista, i per por a la guerra nuclear la potència do 
la qual està, sortosament, repartida. Tot això són factors que informen una carac— 
í,erologia diferent, un home nou. Al costat de tot això encara hi ha el fenomen de 
1*explosió demògrafica. que exigeix a cada pas noves fonts d'energia per atendre to
tes les necessitats, noves instal·lacions, noves formes de vida. Si bé la classe o— 
brera ha de continuar i continua la seva lluita de reivindicació, no és menys cert 
que a Europa i a Amèrica, aquest obrer no solament participa en el que en podem dir 
la Revolució tecnològica, per comparació amb la industrial,sinó que se'n beneficia» 

/"*10M no havia d'influir tot això? Es cert que encara hi ha qui oreu que el pro
grés -l'automatisme, per exemple— pot capolar la llibertat individual, o bé que 

el progrés pot desinteressar la gent del problema que presenta la manca de lliber
tat. Són visions pessimistes, inevitables, que també cal tenir presents per tal de 
veure les coses tal com són i coru els homes es mouen entre aquestes coses» I partir 
d'aquí, 

A NALITZEM ara com està dividida 1'organització de la societat actual. Hi ha un 
•^Món Capitalista, un Món Socialista, i neix un Tercer Món. Aquest Teroer Món és 

el que té una major urgència, una necessitat molt gran de crear la seva estructura 
socio—econòraica fent allò que calgui, utilitzant els mitjans que siguin. Ja ho fa i 
no hi estalvia cap mena de lluita. L'orientació és clarament oap al socialisme. De_i 
xem—ho i anem a veure els altre3 dos móns que priven a Europa. Hi ha el Món Capi
talista, un món que ha exhdfrit la seva dinàmica» Per bé que aquest món només té 
un camí eficaç possible, l'abandó del sistema capitalista, dintre seu hi ha els qui 
fan 1'esforç d'anar—lo acomodant, i encara d'altres que lluiten per tal qus aquest 
esforç no quedi en pur revisionisme sinó que signifiqui el final del procés del ca— 
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pitalisme. El refús global a tot un Bistaoa. En realitat, ne ens en̂ ganyem, 
pa occidental, el socialiarae és pura revisió» Es un acomodament, és una oc 

a l'Suro 
comoditat. 

Potser és perquè nosaltres, els socialistes catalans, eas sentin tan pobres i des— 
valguta com els del Tercer tión, que arelen que el capitalisme ha exhaurit totalment 
la seva dinàmica i que és un sisteaa caducat que cnl destruir. Sa clar que durarà 
el teraps que hagi de durar, i que continuarà font mal coïa fan tots els sistemas ca
ducats durant tot el t&uips que calgui» i que se li permeti de fer: però realment la 
seva situació és molt compromesa. 

TValtra banda, hi ha el Món Socialista, Si bé ara no podem fer una anàlisi del 
*^pja han estat i són los autèntiques societats socialistes, que des de fa cin

quanta anys lluiten amb una gran energía, plenes de contradiccions i dÍ3posade3 cc:s 
sigua a la defensa d'unes idses, diguem que, malgrat els esforços, a Buropa el so
cialisme estatal ha arribat-, malauradament, nonién fins en han arribat les baionetes 
russes. Però que a cada, moment s'obren, a Europa i més enllà d'Europa, noves pers
pectives: Iugoslàvia, Cuba, Xile, i les de certs pa'isoe africans i asiàtics. Es un 
enorme esforç que cal anar eoaptacilitaant. Ha e3tat, i és, per a molts, una expe
riencia desitjable. Ss clar tot això demana una rigorcse reflexió,però no hi ha dub 
te Que si la problemàtica global de la societat moderna assenyala un oamí, és a par 
tir de los realitats nostres que hem de confegir la nostra via catalana al sociali3 
me. 

quina és la via catalana al socialisme? 

"DEB a nosaltres el socialisme és un 
vast moviment de solidaritat* Nosal

tres el definim així, tot simplement ai
xí. Dins aquest vast moviment de solida
ritat, l'home és la referència cabdal. 
Per a nosaltres, la individualitsació és 
una premissa indispensable per arribar a 
la llibertat. Individualment, dins una 
col·lectivització. Els objectius glcbals 
que nosaltres veiem en el socialisme es 
poden resumir d'una manera molt esquemà
tica assenyalant-ne com a primordial la 
propietat col·lectiva dels mitjans de pro 
duoció. No es tracta d'una gestió, a l ' 
estil del socialisme francès? no es tra_ç 
ta d'una administració de béns, que és 
un pur reformisme; es tracta d'assumir 
la propietat col·lectiva dels mitjans de 
producció. Tenim, es clar, les nostres 
matisacions i sabem que vivim dins una s£ 
cietat concreta de petits industrials i 
que, talment com van fer els sistemes de 
col·lectivitzacions de la Generalitat de 
Catalunya, cal anar a solucions viables. 
El possible respecte a l'empresa petita 
no és un respecte perquè així la gent s" 
hi avingui més, sinó perquè creiem que 
el col·lapse de l'economia d'un país no 
ha do produir-se. Hi ha tota una reserva 
d'indústria, de comerç, que funciona a 
maii3 individuals i que realment és la 
que ara mou el nostre pressionat país, i 
que és la font d'enriquiment de l'Estat 
espanyol, que hem de saber valorar. No 
revelaré res de nou si dic que Catalunya 
no té grans indústries, que no té indús
tries pesades, que no té insdústries bà
siques. Aquestes, cal encara orear—les. 
El que sí que tenim són oontingents ac

ceptables de petites indústries de trans 
formació. Sn principi, doncs, quan par
lem de la propietat col·lectiva dels mit
jans de producció ho referim a les grans 
empreses.Ha de partir dels grans trusts, 
i arribarà fins allà on calgui. 

FTN altre objectiu socialista és l'es— 
^ tabliment d'una planificado democrà 

tica que ha d'abastar, aquí sí, tota me
na de mitjans de producció» sigui de la 
mitjana, la petita o la gran empresa. L* 
objectiu socialista essencial ós la ins
tauració d'un Estat de Dret. Un Estat de 
Dret que respecti les llibertats democrà 
tiques essencials de l'home» la llibe:r<~ 
tat d'expressió, de reunió, el dret a la 
vaga, etc., inclosa la llibertat nacio
nal. Un objectiu que sortosament a Cata
lunya postulen les organitzacions català 
nes socialistes i no socialistes. Un al
tre objectiu ambiciós del socialisme és 
la promoció humana, és a dir, l'adequa
ció de l'horue a la seva funció. Entenem 
que un home no adequat a la funció que ¿ 
xerceix, és o bé una nosa per a la socie 
tat, per la qual cosa encara podríem j>as_ 
sar, o bé és un esclau, per la qual cosa 
no podem passar. Dins aquesta promoció 
humana, creiem que la selecció vocacio
nal ha d!és3er feta sense cap mena de 
discriminació, i que l'accés a la cultu
ra ha d'ésser general. La cultura no ha 
de basar—se en un pla educacional aber
rant i classista, ni tampoc ba de signi
ficar un laberint on tanta gent es perd. 

TCiINALMENT, vull assenyalar que un ob-
jectiu primordial del socialisme és 
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IB consecució de la pau mundial. Fosal-
tres creiem que l'ocàs del capital isas 
econdueix a guerres, i que la major part 
de ¿«a guerres hagudes lian as tat produï
des pele pobles, el sistema socio—econò
mic i polítie deis quals nau dintre ?'òr 
bita capitalista. La lluita per la pau 
mundial és un dels objectius primordials 
del socialisme, i això tanca el cercle 
dels objectius d!aquest vast moviment de 
solidaritat humana, que es coa fa temps 
la nostra organització ha definit el so
cialisme. 

"DERO en parlar de la nostra v-ia cata— 
lana al socialisme hem d'entendre 

que si bé aquests són uns objectius mun
dials, aquí matisat3 pel que fa referèn
cia a la propietat col·lectiva dels mit
jans de producció per exemple, i que són 
uns objectius justos, creiem que la ins
tauració del socialisme ha d'anar acom-
nyada d'una garantia de llibertat real. 
Nosaltres proclamem que el nostre socia
lisme ha d'ésser un socialisme democrà
tic que comporti un sistema de garanties 
suficients de manera que el sistema no 
se'ns mengi. Perquè nosaltres, FRONT NA
CIONAL DE CATALUNYA, no admetem cap mena 
d'opressió. Com hem definit clarament en 
parlar de la nostra posició en relació al 
moviment obrer (en una entrevista a un 
antic dirigent obrer de FRONT NACIONAL 
LE CATALUNYA publicada a "Acció" núm. 4 
i completada a "Acció" núm, 5). No cal 

continuar ara ner aquest camí; ja ho arri 
rem deixant clar. Insistiré, per & resu
mir, sobre cuinos són, a part dels objec 
tius descrits, les línies mestresses del 
nostre socialisme* la llibertatf la demo 
oraois directa i l'esmentat sietema de 
garanties. Nosaltres volem un socialisme 
que signifiqui llibertat autèntica, la 
llibertat del poble oom a poble) ajm aig 
nifiqui l'exercici de la democràcia di
recta, és a dir la possibilitat que l'ho 
me tingui veu, no en un lloc determinat 
sinó a tot arreu. Trobem que fs una in
justícia molt gran que a l'obrer li si
gui dit que té el dret a esoollir, el 
dret a parlar, el dret a opinar, que les 
llibertats democràtiques fonamentals són 
ineludibles per a l'home,i que tanmateix 
aquest home, en un lloc determinat, per 
exemple a la seva empresa, no pugui dir 
res. Això és un contrasentit. Un alt di
rigent nostre bo ha vingut proclamant 
sense descans. Jo entenc que democràcia 
directa vol dir la democràcia a tots els 
nivells, i vol dir que un home, o una do 
na, val per un vot.Contraposem, és clar, 
la democràcia directa a la democràcia oj~ 
gànica, de la qual ja sabem els rosul— 
tats. La tercera via mestressa és la de 
les garanties, que com ja he dit abans, 
crec que són indispensables per a l'efeç_ 
tiu desenvolupament del socialisme, a~ 
questa creació que ens pertoca de fer 
per tal que la societat catalana esdevin 
gui una societat d'homes lliures, amb de 
cisió política. 

DECLARACIÓ 

DE LA COMISSIÓ COORDINADORA DE 

FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA 

ĈTUALHEHT estí prenent forms una operací5 política iniciada per diversos sectors i personalitats oficials a través d'arti
cles a la preesa, conferencies i declaracions públiques. Així es vol fer creure aT poble que Ta introducció de canvis tonals 

a nivell exclusiu de les forces delrègÏB ("el príncipe Juwn Carlos*, Mas asociaciones de acc'ón política", etc.) pot representar 
en el proxi» futur una obertura política capaç de satisfer els desigs d» llibertat i osaocricia çue, sn l'actualitat, el propi re
gia ha de reconèixer que el poble sent, 

J>JO és la prisarà vegada que es vol fer creure que el regí» t§ possibilitats d'obertura 5 que, per consegüent, es postula que 
els qui desitgen el canvi concentrin els esforços a actuar des de dins. Així ha pretès l'Opus Del justificar la seva col·labo

ració de priner i , darrerament, la seva responsabilitat principal en el Govern, 

O fi ens ha portat la pretesa liberalització que l'Opus ha dit que volia dur a terw de cara a Europa? 

jï}!iS ha portat a una crisi econoiiea que es reflecteix en una inflacl6 i en un encartKot creixent dsl cost de la vida, que ser 
veixen per a «antenir i augmentar l'explotació del poble, I davant la protesta obrera i popular, no ha pres cap altra actitud 

que la d'intensificar la repressió. 

ELS diaris es troben en unes condicions tés dures que les iapcrants en la dècada dels seixanta. La Universitat noses pot nal-
funcionar a»ò la policia dins les aules, I els nois d'Erandlo, Granada, Eibar, Madrid, Barcelona 1 El Ferrol cosponen la tr is 

ta l l ista de les agressions cri»inals aob què el govern 'liberalizador* respon als plantejatwits reivindicatius de la classe treba
lladora. 
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H COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍFIQUES DE CATALUNYA entén que tota sortida de la dictadura ha de consistir en el retorn 

de les l l ibertats al poble per ta l que aquest pugui decidir lliurenent el seu futur. 

1 / COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES OE CATALUNYA entén que M M al poble, coa a sortida de la dictadura, d'u
na evolució del règln aateix basada en uns acords entre canari l les, recolzant en unes suposades i secretes intencions dels ho 

ses que han jurat servir ei regia i així ho estan fent póbticaeent, és una política contraria als interessos generals del país i 
nue nooés pot afavorir els esforços de l'oligarquia per perpetuar l'explotaciS cfel poble i per «antenir l'exercici del poder per al 
seu exclusiu prof i t . 

L A COMISSIÓ COORDINADORA DE FOKfS POLÍTIQUES DE CATALUNYA creu que la política justa, que el poble recias» en aquests aosaits, 
és la de seguir el procés d'isolanent del regla aab la i neorpor ac i í d'una part cada vegaaa -¡és. gran del pafs a la l lu i ta pací 

fica per les l l ibertats i la deaocracia. Això emporta una greu responsabilitat per a totes les forces polítiques i socials do l'Es 
tat espanyol contraries al regia. 

E S fa, doncs, totalaent necessari establir un acord entre les dites forces polítiques i ¿ociáis per tal de poder oferir una al 
tei-nativa responsable que faci confluir als esforços de tots els sectors del poble que han dit resoliHÍaeent no a la dictadura 

i a qualsevol intent de cuntlnuiste. 

É S per així que la C'dfüSSlfj COORDINADORA DE FGRCES POLÍTIQUES DE CAFALUNYA s'adreça a tots els pobles de l'Estat espanyol, a 
totes les forces polítiques i socials, per ta l que intensifiquin els contactes en part ja existents, i obrin les vies per a 

un acord unitari i sense exclusions, que pugui explicitar, aab l'elaboracíé d'una alternativa deaocràtica, la coincidència objecti
va de totes elles pel que fa referència a Venderrocament del franquisue i a l'establident d'un govern provisioiial, 

AMB aquesta f ina l i ta t , la COMISSIÓ COORDINADORA DE EOfiCES POLÍTIQUES DE CAFALUNYA ofereix, cas a punt de partida per a la dis
cussió d'un acord, els seus set punts, presentats davant l'oplnlé publica catalana el tu-s de deseabre de 1.969: 

1. Llibertats deaoeràtiques: l l ibertat de consciència, l l ibertat d'expressié, l l ibertat de preasa, l l ibertat d'associa-
cié, l l ibertat de rtunié, l l ibertat de aanifestació, sufragi universal i garanties individuals. 

?. Aanistia general, que haurà d'afectar les responsabilitats polítiques fins el nonent de la proaulgacié de l 'aanistia. 

3. Llibertat sindical, la qual cosa significa el dret dels treballadors a organitzar-se lliurement, aab independencia 
dels patrons, dels governs i dels partits polít ics. 

*. Dret de vaga. 

5. Adopcié de nesures ianedntes per ta l de l i l l o ra r la situaci6 de les aasses treballadores, i per a resoldre els pro-
bleaes aés urgents que el país té plantejats en els aspectes social i econoaic: ensenyaaent, política de salaris, si¿ 
temes de trebal l , col·legi al itzaci 6 professional, assistència social, sanitària i de previsié. 

6. Fíestablieent de l'Estatut Autonèaic de Catalunya de Tany 1.G32, coa a base de partida perquè el poble català pugui 
decidir lliurenent el seu futur, reivindicant taabé el dret que a l'autodeterainacií tenen la resta dels pobles de i 1 

Estat espanyol. 

7. Convocatoria d'unes Corts Constituents elegides per sufragi universal, lss quals, dins el aarc de les l l ibertats, els 
drets i les garanties esmentats als apartats anteriors, configuraran per al futur les institucions polítiques de l'Es 
tat espanyol, posant f i al període provisional, 

L * foraulacié d'un acord unitari d£n* un sentit global a les l lu i tes que han de posar en re l leu, junt aab l'isolaaent del re
gia, l'existència d'una voluntat popular que donarà suport genèricaaent a una alternativa de canvi, elaborada conjuntaaent 

per una gran part, a ésser possible, de totes les forces polítiques I socials de Poposlcié. 

DAVANT d'aquesta situacié, l'exèrcit es trobaria anb la responsabilH_i histèrica d'haver de t r ia r entre enfrontar-se aab la 
voluntat popular, defensant un regia corroaput i repressiu, o adoptar una estricta neutralitat que deixaria la dictadura sen

se el seu únic instruaent per a nantetJr-se: la furça. 

L A COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES OE CATALUNYA estiaa d'una extreaada irgència l'assollaent d'un acord a nivel l de 
tot l'Estat espanyol. Altrapent es pedria salbaratar la solucié justa i pacífica del greu probleaa histèric que tenen plante

jat els pobles de l'Estat espanyol. Solieié ÍUO actualsent creiea viable i que inspira tota la nostra l l u i ta . 

CATALUNYA, aaig del 1.972 
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7 

"La Veu de l'Assemblea de Catalunya" 

Emissora ca ta lana 
A partir del mes de (iuliol de 1.972, Catalunya disposa d'usa emissora 
que constitueix el portaveu per l'espai de la veu de l'Assemblea de 
Catalunya. Les emissions reflectiran el treball que duu a tercia la 
Permanent de l'Assemblea de Catalunya i el seu Secretariat i sen ra
diades amb el títol de "La Veu de l'Assemblea de Catalunya".'Tambe con 
tenen aquelles notícies importants que la dictadura franquista segres_ 
ta al poble. 

Les emissions són radiades tots els dimartst dijous i dissabtes 
de dos a tres quarts de dues de la tarda, en les ones següentst 

14.545 quilocicles o 20,6 metres 

12.220 " o 24,5 " 

15.565 " O 19,3 " 

10.167 " o 29,5 " 

Escolteu-la i feu—ne propaganda. És un nou instrument incorporat a la 
nostra lluita d'alliberament. 

TOTS J U N T S V E N C E R E M ! 
Inseriu- te a 

FRONT NACIONAL de CATALUNYA 
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