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Nombrosos detinguts à torturats* Judicis- Con— 
asila ds Guerra. Intents d'&es&uainat demanant 
pensa ás moTtt BoRbroeoa assassinats. Boabro-
Boa empresonat»» sanciónate, aoocsiaists i ax$e 
dientata. 
Aquesta és la violència del regla opressor. La 
aateixa violència que ha intentat acabar suc]' 
±n\aí ds lea llibertats nacionals de Catalunya* 
Que va suprialr í*Estatut d'Autononia i va as— 
easssinar ©3 nostre President. 
CA^ALANSÜ 
FI a i l i o r hoasnatge a i P ra s iden t Companya i a 
l a cont inuada l l u i t a r e i v i n d ï o a t l v a del n o s t r e 
p o b l e , és p a r t i c i p a r a l e s cs¡sp&n;/"Qa concre tes 
con t ra e l xranquisce» 

I TGTPBU A LA CAMPA ffift FSR LA HBIVIllDieACIC 
DE I.»BSTATÍJT D'AOTOSCMtlA. 

NO A LA REPRESSIÓf 
ÍBH«L»OKRTORA "CB LA yuiVSRSITAT SENSE 3AB-

CI08S! 
CONTSA LA CAEKS!KtA D?. LA 7IDA1 
l l u i t a p e l to sal a l ?,i beraaent del po'cle cate-» 
Ta» Per l a seva lgdeyendènol i p o l í t i o a i wár 

:oïo 
' , . . - • - . ; • _ : . 

l e l a o o i a l i a a e . 
'ÍÍJ.'T^Á :: - "r. ,%^9^Aà^nm^atOEm 

(Text à<* 1 
sassinat» 

V /. 9 C A C A T A J, O I T A L L I IJ P B! !» 
' o c t a v r i s r e p a r t i d a pa r Front Raolonal e l l i a de l J2 a n i v e r s a r i de 1**9— 
) 

'NS3I)fiKACIONB POLÍTIQUES SOBRJí 
EL SIGNIFICAT DE L'ONZE DE 

SETEMBRE. AVUI 
J k h. l a c r ida "Lluiten» per 

t a t del. n o s t r e 

cxca&x m oATALümi 
ara fa dos aaya (' 
un fet que, si 1 
SB virtut ds ] 
naaent ds is GOM 

la llilier-
FltOST HA-
al poble 

)?0), fèiem essent d; 

la era una faalitat 

Fcrce» Polítiques de Catalunya, bo ha
via d·éaoer majoritàriament amb la oele 
bracio de la primera, seanio de 1*Asesa— 
blea de Catalunya» Aquest fot no erra al 
trií oosn que le oonsolsnola que wls llu 
ita unitària £s tia «ran pac per a l'ao— 

*>• lea llibertats naoionsle i 
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democràtiques du^es a teme per tot el 
poble"* 
TjlN afecte, l'Asssablsa da Cs.lalunya i 

bot el Que n'ha ar.at sorgint ha aixe^ 
plat ai maro de la nostra lluita d'alli-
beraaent nacional i social láaunt d;-unes 
baoea ooncretes i assumíbisa, i, per ai
xò; positives* 
]\VP cal enumerar altra cosa que 1'altor 
A * nativa demcoratica que éa el corauni-
cat emès desprès de la primera sessió da 
i'Asserablaa, la labor difusora d'aquesta 
alternativa, i l'anàlisi minuciosa de oa 
dssoun dala punts que la constitueixon, 
Tpift aquesta línia hi ha l'actual nampe 
-a-*r.ya d» *'£! porqué de l'Estatut", que 
pretén justificar políticament la reivin 
diosoió d'aquesta conquesta, catalana a— 
conseguida l'any 1932, i que inclou tant 
1'alternativa esmentada eoia la que les 
Feroos Poli tiquea de Catalunya v£.n fer 
púl-lioa l'any 1969. 
A la ori da d'enguany "11 de Setembre; 
^llibertat", FBONT NACIONAL DB CATALU
NYA ha insistit en la mateixa línia, i 
tot renovant la neoosaitat de la mobJl3._t 
zaeió nopular i manifestant la nostra vo 
i untat de lluita per 1:alliberament de 
Catalunya a través d'accions concretes 
ha expressat la necessitat de potenciar 
la lliiita unitaria. 
A QUESTA. és una insi3tèr.oia que as fa 

present en totos les activitats de 
VBOVS NACIONAL DE CATALUNYA, qua havent 
fixat rotundament els seas objectius» la 
indapondència política dais Països Cata
lana, la seva integració i la instaura
ció del socialisme, va elebormit tot un 
procés polític ¿e sensibilització, de 
oonscienciació i de mobilització ciutadà 
na, encaminat a aconseguir-los. 
pHOST NACIONAL DE CATALÜUTÍ ha deixat 

clara la seva posició. El número 30 
do la nostra publicació oficial "A R A" 
conté 163 bases polítiques í'onamentels 
qus informen la nostra lluita polítioa, 
expressada 00a una opinió autoritzada d! 

un dirigent. No hi ha equívocs, en canvi 
hi ha un caraí ciar. Ais números 4 i 5d' 
"AociÓ", l'òrgan d'expressió de Joventut 
Obvera de Front Naoional de Catalunya, 
hi ha, així mateix expressada, 1'autor!t 
¡sada opinió d'un antio dirigent de FRONT 
NACIONAL DE CATALUNYA sobre el moviment 
obroT, una visió realista i actual i una 
claia visió de futur. 
TplXATS els objectius, la nostra estra-
* tègia i la tàctica actual pe** anar-la 
desanvolupant, Í-HONT NACIONAL DE CATALU
NYA aotua conseqüentment, segur de la se. 
va actitud polítioa.Ni instrumentalitsa, 
ni es deira Instrumentan tsar. Ha adop
tat una actitud de corresponsabilitsació 

dins la cada aéa àmplia plataforma, de 
lluita unitària catalana que lluita par 
la instauraoió d'ans situació deaoorsti-
CÓÍ qus permeti un pluri-~deasttvolupament 
pel£ti c dssalienadox, 
A QUE3TA actitud de òorresponsabilitsa— 
•^^oió, no hi. ha dubto qua ha de poten-
oiar la sensibilització, la consciència— 
oió .1 La aóbilitzaoió ciutadana* són a— 
questn objectius intsrmeáis indispensa
bles auib vista a l'objectiu genèric de 
democràcia i, no cal dir4- aeh vista als 
uostroa objectius sapeoíficamant polí— 
tics. 0 
JJOBRÍEM assegurar que enguany si signí 

ficat polític de lrün£» de Setembre 
que FHONT HACI0B&L DE CATALUNYA ha fet 
patent ha setat aquest. Ex treball de di 
fusió de la nostra crida i del doblo 
full "11 de Setembre óe 1972" ha estat 
un objectiu ctxe ha cobert las acetres 
pi*evífoions. 
T * impuls per la oreaoió d© Coaitas Qn-
-*-̂ se de Setembre també ha estat un al-
tre objeotiu de o&ra la lluita unitària* 
ja que l'intent de relligar-los a la ÏJ®T 
manent de l'Assesbleo de Catalunya haurà 
de bereficiar-Ia netament* 
"P&HO en valorar políticament l'Onas de 

Setembre de 1972 baia ¿e posar de re
lleu un fet dsstaoablei el de ia ooinci-̂  
deneia aab d» al tros ori des f^tes públi
ques per d'altres organitíssoions políti
ques par tal d'emmarcar acusats ocsw—c«r 
ració dins la nostra lliúta quotidiana» 
Així i& de ia Cosiiasió Coordinadora de 
Forces Polítiques de Catalunya, la del 
Coaitè Onse de Setembre de Baroeloí^ i 
la del Partit Socialista d'Alliberament 
Nacional, per exemple. Coincidència qiie 
revela un estat d'opinió general en a« 
quest mentit* Només amb aq\,iestas oci noi— 
dàncies ens asrà possible d'ampliar ia 
nostra capacitat combativa. L'esplèndid 
significat de les nores emissions radio
fòniques f'jja Veu de l'Assemblea de Cata
lunya" n'és un exemple. Eo patentitas» 
AME tot, una anàlisi polítioa rigorosa 
"^exigeix la conctataoió realista de 
tots els fets. Per exemple, l'evident 
desfasament, encara en cei*ts aspectes, 
entre les nostres formulacions programà
tiques i la aeva traducció a la practi&a. 
Hi ha un cert retard en aquest sentit. 
Enguany encara no ha estat possible de 
fer cap acció pública unitària llinda e 
la preblemàtioa nacional que attes més en 
llà de les formulacions teòriques, 

Ï aquest fet mereix atenció. Atenció i 
perseverança perquè succeeixi, perquè 

la pràctica concordi amb lee formula— 
oíons Borgidos Sel debat continuat que 

(segueix p. 3) 
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SOBRE L'EXERCIT 
T Á reiviníioaeío da les llibertats naaio-
**n»l« de les nacions hispàniques ha trobat 
en 1'exercit espanyol un ©nenie seoulertPels 
qui som oonacierts nus noisls el poder polí
tic català alliberarà totalment Catalunya» 
que és tant coa dir els homes que la consti
tueixen, parlar de l1exercit espanyol és en
frontar-nos aab la imatge de l'anticatalani
tat. La història és llarga, i aúltipler fets 
d'armes la testifiquesn El darrer va iniciar 
s^ trenta—tres anys enreie 5 ha estat reao-
tualitaat amb motiu dels darrers consells de 
guerra celébrate contra catalans demooraïe.3 
de tendències ben diverses* 
FYE fetj el responsable n'és l'Estat espa
nyols que en definir la seva força la ©arro
ga d'una missió política i en fa l'exèrcit j» 
xecutor* Això queda ben revelat per 3'arti
cle 3í de la "Ley Organice del Estado", que 
afcoi'fe a 1?exèrcit la missió da la selv&guar 
da d'tma principie polític» i d'una unitat 
decretada par les ollim «ominante, I.'exèr
cit fins ara ha estat al servei ds le classe 
dominant. I aquesta sacrosanta missió ha a-~ 
nat arrelant dina aquest estament* 
ltfO és precisament aquest aspecte el que 

¡tés ens interessa desteoer avui en rala— 
oió a l'exèrcit espanyol actual, Cal una eta 
pa prèvia, molt iaportantt perquè davant qu
alsevol intent á'alliberament nacional, aoon 
seguit per voluntat popular, lzsxèreii no de 
ser.cacleni ana contraraaoció violenta. Slns 
que no s'entengui que l'exèrcit le una insti 
fcució al servei del poble i que no té funció 
política* no entrarem en lsetapa de les solu 
cions definitives. No és en aquest sentifcque 
volem tractar la qüestió de l'exèrcit espa
nyol ara, sinó que volem fer-ho amb vista a 
aquesta etapa prèvia 3e lluita conjunta de 
democrstització que va estenent—se a nivell 
de tet l'àmbit do l'Estat, espanyol. Deaoora— 
titzacic que, ni que sigui en sectors minori 
taris¡Í abasta l'exèrcit en l'aspecte de dafi_ 

El 15 d*octubre de 1.940 el Prosi 
dent de la Generalitat de Catalu
nya LLUÍS COMPANYS fou afusellat 
pel franquisme. Aquest ha estat 
un dels continúate fets de ropra*. 
sió que la dictadura franquista 
ha comet durant més de 30 anys. 

(D'una octaveta de WC) 

(vé de la p» 2) 
a tots nivells anea mantenint les orga
nitzacions polítiques, les organitza
cions de massa,els grups cívics i confés 
eionais d'activitat, entorn de la ooordi 
nació múltiple i relligada alhora, 
T éa en aquesta direcció que el "Debat 
*• sobre l'Estatut que el Secretariat 

de la Permanent de l'Assemblea de Cátalo 
nya ha dut e terme darrerament, pot aju
dar. No solament perquè ha estat aclari
dor pel que fa a la reivindicació ooncre 
ta do 1»Estatut, que I8DOT NACIONAL BB 
CATALUNYA ja ha expressat (vegeu "Acció" 

número 5)» sinó perquè 3i gaifica una pxe 
sa de posició col·lectiva sobre l'inicT 
del camí cap a la reeoluoió del plet na
cional, que potenciarà les formulacions 
repetidament expressades. 
TORONT NACIONAL DE CATALUNYA, oreu que 
* ests» en el camí just i inequívoc, 
per bé que, naturalment, sigui opinable. 
Camí que no ens desvia sinó que ens aju
da en aquesta tasca quotidianc de tre 
ball a ls base del nostre poble treballa 
dor que cal situar com a capdavanter de 
la lluita d'alliberament i de conquesta 
nacional i social. 
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nir quina se la seva veritable nsiesio en 
relació a l 'estructura política de l'Es~ 
t%t espanyol actual. 
•J" A situació general b& aconseguit uns 
—nivells ds coïrï·upeió' i de deteriora
ment difíollaent rectifica»!es. Persona
litats j grups, sstaaents diversos, l'Es
glésia, per exemula, ban pres posicions* 
Però no pas a»t¡ anirà d'aprofitamentj ei
na anit plena consciència que oal iniciar 
un oení diferent, L'estament exèrcit} BO 
sa les lleis actuals» tl el c&ai difícil 
en aquest sentit» paxc.- ne ée menys cert 
que s adits dels individus que en for— 
aen part. els àol el dssprestigi en què 
han estat iaraergiis i tener,, professió» 
naixent| ima visió sés renovadora$ aés 
actual, ¿e la seva funció. 
I^X aquest sentit, al llarg dels anys 
*^hi ha hagut personalitats d© l'exèr— 
oit espanyol, i qui diu d© 1*exèrcit 
diu de les forces armades en general, 
que han eet&t al costat ds la democràcia 
i que s'han decantat cap a la defensa de 
la voluntat popular i de l'ordre legal-
mant establert» El període del govern de 
la Generalitat n'és una prova» i 1'acti
tud d'un sector d© loa forces armades du 
rant la guerra de 1.936 a 1.939» tasfbeT 
Gal dir. de seguida» que nosaltres no es 
tea en contra de l'exèrcits estera en con 
tra de l'exèrcit espanyol qv,e fins ara 

ió j al servei 
a :;gs lnstltu» 

ha estat un actor destacat sn l'opressió* 
de Catalunya, ni que hagi estat per áapo, 
sició. Sosaltres no eolaiaent no estea 
contra l'exèrcit sinó !«• creiem cus on 
exèrcit popular i deaco: 
del pob3• i al servei 
dons legalment i pcpul&raeat constituí 
des» es indispensable* Kb tenia &*-p par
tit pres contra i'exèrcit; ruraés passa 
que estes escomets d'unes aotneoIens, 1 
prou. 

13 per això que veiem sab ¿aolt Lcns 
'ulls totes las activitats que servei

xin i ajudin a una presa de posioic rt©mo 
ciàtica dins 1'exèrcit; Benvinguda la 
raés petita renovació, perquè nosaltres 
erales sn si diàleg» en la negooiaeió.sn 
la voluntat de la majoria. Si aquesta vo 
1untat és respectada» sntgarsa en el ca
sí de l'acabament d* una situació oorrup-
ta i dsssaparada que. no benefieia ningú 
i que desprestigia les funoiOns lloables 
que nosaltres creiem que té l'exèrcit» 
f*̂ UE ningú no vegi en aquestes aaalfes 
^^tacions ni ambigüitat ni suspicàcia? 
són sanifestacions fetes ast) autentiol-
tat. Perquè autèntic és ©1 nostre desig 
de trobar un veritable equilibri descera 
tic dins el qual -srobarè, caní la volun
tat popular| en aquest cae la voluntat 

' dels honss i de les dones del país cáte
la. 

m a j>c>tri\igri'Krrrriíi»rnia'awmiirf'*:^^^''*> *"*"" 

LA FUNCIÓ DE L'ESTATUT EN EL FEOCÉS D'ALLIBERAMENT 
NACIONAL 

E a principi hea ús wwr* sn la raïïlfHlfiaell ds téstate! tfbjkeimU * 1,832 cm ras hem cfoiei #«>l (n ca¡Ts l*«Uttir«Sri 
nacional din* la íbrita pelf-Hce neqscia'k qua ssgsls. 
Qfè\ï% qtse M ha teta ms aarfe d'eíapee, d'objeetíts Tnieracéis pap srríbg» s le nlesa llibertat de Catata)*, ttstt MSfaa&SJt 
ees «etfalaent. Tet alxS, «tees, «s parca R? ppoe&s, te sreies m» ara ¡si SsJ psssIMttH* abjestivM, BI ae» tas} qt» era * B * 
vims.1 -ni al pable sn ganara) al a nesa'tm SM a partit» ds ¡-asar sa MQ sltra astrsïIgU * ITssita «?» I» ow ajHsjl «ssrH» 
laaV tílr.3 a» precie. FSr-a afestré f s M alfcars. par la HM loaperlrela, PSBFSS' 6 *^m\m- «n tanas J*s—tstss pelftlc. £»s 
cal trapft'ar fert 1 cal sacara s i l qua m aí?t¡erU pHwra etapa - la de la iltstta csutra al frenaria» ? la Ist tsssrf i <f*î *s aa-
bas* de*»rltl<n«as- la llsrftesBltaria $5gc1 el arta». 
É s «Isf j * « * , «M» partfclpsa i pstanoleas 1* CeafssiS C-wíiaóíra da Fsrueg Pol f t ía» d» Cataluña S l'lissfíélea & Catalura» 
JjA csRpanya cemacaái sv UCMls| f i Parasaant <à 1%M6tts ds QrisSsys sshre <H pMS) * I ^S ÍSBJV HrfJ !Hs?ff(Mtap| 
palítlc tm cel «3 teta llisfta^íltÈHs, al «atéis ta^s que saef^a'!» «1 pgeí és part!¿a "jep si m l É l l w H « la áists oaciír«l3, 
JÍO h» ha csntredlíxlé SA 1» nsatres feraalacl*;*, ajnc a^ HStSJ <m &* tafias* ea^l ír t ras « pae, en f a i » íjsPí^lae, Ossa 
çaírt par celylBíScar, ai sestat «Taltraa ftrcaí, os RÍ.ite ds podar p*lftlc<rj9 lfSj(SMB|t ens est donar. Alher* qn* pecaea ?g« 1% 
111bers£ant no fe alHbsraaant al no fe total; altra«frt as p-jí queda* ea a!ipla rafcrsIsaB, 

El Socratariat de la Comissió Feraaanent de FA.C. ka d i t : 

^ L'Estatut eos a «fenfacis da la IHe-^aUtst faiáeta \ é l sea fig?» dk dteta&rt, 

^ L'Eatahii cea a frsnt ia 1 ««¡praesiá lelelel 4'sllíberaBent di tots eb (srt V!BF? Í traüsalli» a Sgtalia^a, p i t ia» . 
Israest é l aSn abfar, 

» L'Estats cea a aflraaclí de l«e Instífedcüa fesdaíala d» CataJnoya í^raaestades-ijer 1» 3asr«Htai. 

m UEtttíiíí es» a aflrsaacíé A les Hlbarttts ftnaseistals 1 ees a aasi «a part í* par a la racapsracií afaetlva ds's 
drets ísslsnals aafc l 'aurclei di TautaOJÍarslñacíS. 

¡ m u 
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