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íft quesi tías has tingut lloc les eleccions sindi-
JÍLeals, a les quals la claese obrera, amb el plante 
jament d'una utilitsació estrictament tèctica, hi ha 
participat majoritàriament. 

f?7is tracta d'una irrupció democràtica al si mateix 
iúádel sindicat vertical feixista. De situar els eog 
panye nós representatius i de plantejament denoerà-
tic úia clar a dins del sistema anacrònic de la ÇN3, 
per tal -i aquest és el camí a seguir a partir a'a 
ra- de forçar la crisi des de dins del sindicat i 
aconseysir el que ha de ser més que un eslògan: que 
aquestes aleccione hagin estat les últimes sota el 
f raaquierso. 

pnota sabem que aquestes eleccions han tingut un ca 
*L ràcter especial, un fort contingut polític pal 
fet d'estar situades dins el context del íaàxia dete
riorament i de màxima contradicció del règim. Per a± 
xò la participació raasaiva i el consegüent triomf de 
les candidatures democràtiques ens col·loca en una si_ 
tuaciò aíllor, més còmoda, en què el moviment obrer 
s*organitza i es mobilitssa amb una cobertura "le
gal". 

nnot aircò ha d'ajudar a preparar el terreny per a. 
X la conquesta definitiva d'un sindicat de classe." 
Aquesta éò una reivindicació que els treballadors no 
podem deixar d'incloure, com una exigència bàsica,a 
I*alternativa de ruptura democràtica. 

ja vui, doncs, ja podem dir que s*estan posant les 
embassa del sindicat dels treballadors dais Països 
Catalana. 

"W ¿s eu aquest sentit que hem de posar tota la nos-
M, tra lluita i tot el nostre esforç per aoonseguirt 

f^iy SINDICAT BE CLASSE què, en una Unia plena-
•snx reivindicativa, formuli plantejaments ela 
racent polítics, en definitiva un plantejament 
anticapitalista i amb la fita de la conquesta 
del poder polític\ és a dir, amb 1'objectiu fio 
la transformació de la societat cap al socialia 
me. 

ffiüN SINDICAT ENIC que aglutini tota la classe 
obrera, perquè al seu si existeix una unitat re_ 
al d'interessos i perquè s'ha de presentar cca 
un tot cohesionat contra el capitalisme. 

g*)ïïN SIHDICAT AUTÒNOM, és a dir, organitzat amb 
independència de patrons, govern i partits pol.í 
tics. El sindicat no pot estar infeudat als par 
tlts polítics, ni ser-ne umf-mena de "corretja 
de transmissió". Al seu torn, els partits polí-
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tics han d'orientar la seva lluita 
partint à*aquest principi bàsic d'ai 
tonoaia dei sindicat* 

i UN SINDICAT DEMOCRÀTIC que possibi 
liti la llibertat d'expressió i 
d'acció de les diverses opcions po 
lítiques del moviment obrer, tol; 
dins el sindicat unitari que refe
rim més amunt. 

»UN SINDICAT D ' ARTICULACIÓ ORGAHIT-
ZATIVA CATALANA, el qual, amb un 
inequívoc plantejament anticapita
lista, assumeixi la lluita contra 
l'explotació i l'opressió capita
lista als Països Catalans, és a 
dir, la lluita contra 1'«pressió 
nacional i de classe damunt el po 
ble català. Tot al llarg del pro

cés de lluita s'ha de promoure la 
col·laboració del sindicat dels tre_ 
balladora dels Països Catalans amb 
els de les altres nacionalitats 
oprimides per l'Estat espanyol i 
per l'Estat francès i amb el movi
ment sindical no imperialista de 
la resta à*aquests dos Estats. 

En línies generals, aquesta és la ca
racterització del sindicat únic de 

classe del moviment obrer català. La 
utilització ce les eleccions pot ajudar 
a assentar les bases democràtiques do
nant l'últim cop a l'estructura sindi 
cal verticalista espanyola, que és un 
dels sectors més reaccionaris i més per 
sistentment feixistes del règim. 

EL PROGRAMA REIVINDICATIU 
DEMOCRÀTIC 
Sens dubte, la destrucció del sindi

cat vertical ajudarà de manera ines 
timable a aconseguir tot el programa 
reivindicatiu democràtic de la classe 

obrera catalana, i que en la nostra vi
sió es concreta en les reivindicacions 
següents: 

REIVINDICACIONS ECONÒMIQUES 
©Salari base mínim de 750 ptes./dia. 

©Revisió periódica del salari, com a 
mitjà de mantenir el poder adquisitiu 
enfront de l'alça continua dei cost 
de la vida. No a les congelacions sa
larials. 

©Garantia de plena ocupació, 

©Cent per cent de salari real en casos 
de malaltia, accident, jubilació i 
atur. 

©Augment, lineal real per a totes les 
ppt«gories. 

iko hores de treball a la setmana, amb 
festa els dissabtes; 35 hores per als 
treballadors nocturns. 

•Abolició de l·IRTP i congelació de 
les quotes de la seguretat social. 

(Ingrés a la plantilla fixa al cap de 
quinze dies de treball. 

(Supressió dels contractes eventuals. 

(Control sindical dels ritmes de pro
ducció. 

(Revisió dels convenis i no existència 
dels "laudos", » 



©Manteniment de l'actual jornada vi
gent màxima, refusant les hores extres 
i la pluricolloeació com a forma en 
coberta d'inorementar i afavorir l'a
tur i l'emigració d'altres companys. 

©Supressió del caràcter recuperable de 
les festes que ei tenen. 

©Un mes de vacances cada any. 

©Inclusió dintre la jornada laboral de 

la formació professional amb salari i 
dotació de centre social a càrrec de 
l'empresa. 
•Concessió a la dona treballadora d'una 
excedència de dos mesos abans i tres 
després de tenir un fill, amb el 100% 
de salari real. 

•Jubilació a 6o anys o al cap de 40 de 
servei a l'empresa,amb el 100$ del sa 
lari real, revisable periòdicament. 

REIVINDICACIONS SOCIALS 
©Habitatge digne aab lloguer o quota S'aoels a l'kftbi 
tatge no superior» al 10$ del salari. 

©Ensenyament gratuSt i obligatori fins a iS anys. Abo 
lició de la selectivitat en l'ensenyament. 

©Control democràtic de la seguretat social i ée les la 
tualitats laborals. 

©Supressió as les mútues patronals* 

©Dotació als barris d'equipament* i de serveis sufiei, 
entat sones verdes i espais d'esbarjo infantil i per 
a grans, transports públics abundants, ràpids,barats 
i còmodes, mercats smnieipals nombrosos i ben abas— 
tits, escoles p&r a tots sis sens del barri, guarde
ries, etc. 

©Organització sooial del temps lliure: instal·lació de 
centres socials i culturals, biblioteques, museus,as 
sociacions de ve£ns, ets. Instal·lacions esportives 
a nivell de barri. 

©Atur dels augments de preus. Cangelasié áel oest de 
la vida. 

REIVINDICACIONS POLÍTIQUES 
Construcció d'un sindicat de classe, 
únic, autònom, democràtic i d'articu
lació organitzativa catalana. 

Electivitat i revocabilitat dels càr
recs sindicals a tots els nivells. 
Control per part dels treballadors de 
l'acció sindical, a través de las as
semblees. 

i Llibertat d'assemblea, de vaga, de 
reunió, de premsa, d'expressió, de ma 
nifestació, d'associació. 

i Restitució al moviment obrer de les 
instal·lacions i de tots els béns del 
sindicat vertical, 

©Amnistia general. Llibertat dels de
tinguts i readmissió dels acomiadats 
per qüestions laborals i polítiques. 
Anul·lació de tots els antecedents pe
nals i policials. 

©Abolició del reglament repressiu, de 
l'article 103 i de tots aquells amb 
què es pugui pretendre substituir-lo. 

©Revisió de tota la legislació laboral. 

©Supressió dels cossos repressius de 
l'Estat i dels organitzats •per les 
pròpies empreses. 

©Abolició dels tribunals especials 
(TO?, tribunals militars, etc.). 

REIVINDICACIONS NACIONALS 

(Restabliment, al Principat de Catalu
nya, d'un règim autonòmic prenent com 
a base de partida les institucions i 
els principis configurats en l'Esta
tut del 1932. Per. al País Valencià i 
les Illes Balears, també la configu

ració i l'aplicació de fórmules auto 
nòaiques oom a represa d'un procés 
històric interromput l'any 1939. 

©Exercici del dret a l'autodetermina
ció, per tal que el poble català pu 
gui decidir lliurement el seu futur. 



U P AL CONTROL OBRES DE LES EMPRESES 
El panorama laboral ais Països Catalans és certament lamentable. Sn primer 

lloc, estem aixafats pel capitalisme. Els treballadors que no treballem per 
compte propi, que som la gran majoria, no tenim el més petit accés al control 
de les empreses. No hi comptem absolutament gens a l'hora de decidir sistemes 
de treball, programes de fabricació, de vendes, de compres, de finances, de 
distribució dele beneficis, etc. fot eaa és imposat pels "jefes1-, amb un to 
més o menys paternalista, stés o menys repressiu, SI despotisme esglaonat domi
na a l'interior de les nostres empreses. El servilisme i la por estan increS 
bleaént estesos entre els tècnics i els caps intermedis. Aquests són escollits 
més perquè £?5n addictes a la direcció que ne pas per la seva capacitat tècni
ca, fot això contribueix a fer del nostre treball un autèntic esclavatge. Són 
molt poques les persones que treballen realment de gust. Ela catastròfics re
sultats d'aquest sistema de treball per a les nostres vidas i per a l'econo 
sia del pais, sàxi evidents. 
1p|erò hi ba més. Fins i tot els mínims instruments de defensa dels treballa-
JE dors que els països capitalistes desenvolupats admeten, a nosaltres ens els 
segues rabiosament. No tenia cap ínterveneió sn la fixació dels sous que co
bres, ea la durada i la distribució de la jornada de treball, on les condici 
ous de seguretat i d'higiene en el treball. No tenim cap mena d'instrument per 
fer freni a les pressions i als abusos del capital, a l'explotació que sofrim. 
Tot el muntatge del sindicat vertical no Is altra cosa que una burla constant 
que els vencedors ds l'última guerra van fent als vençuts? i la classe obrera, 
això ja se sap, és la que íntegra les files dels vençuts. 

y Y n a alt» oosa. Els amos í els directors i executius que trien, no tenen la 
%J més patita intenció á*"afluixar" la dictadura a les ,!saves" empreses. No t£ 
SGE. el més petit esperit democràtic, encara que es diguin demòcrates i que es 
presentin com a liberals. Els empresaris catalans estan molt més "verds" del 
que la gani es pensa, àe cara a admetre canvis socials,I les emprsses estatals 
i estrangeres establertes entre nosaltres fan exactament el mateix. No cediran 
ea res sí so els fem "baixar del burro" amb el vigor de la nostra lluita, 
« 1 camí per a eortir d'aquesta situació és ben clar: ens hem d'organitzar al 
JEiasrgt ds tot §1 "tinglado" i plantar cara allí on pmguem i com puguem. Això 
Is el que des de fa molt de temps fam els obrers catalans organitaats. 
*j" • lluita és molt dura, perquè les armes de l'enemic són molt poderoses: di-
•Uners, Estat,control da la informació, forces armades. Per això hem d'aprofi 
tar tetas les situacions i tots els instruments de què ens puguem valer. ï ara 
un d'aquests instruments han estat les eleccions organíts&des pel sindicat fei_ 
xiata mateix. Hem d'utiiítsar, al màxim nivell, les possibilitats de propagan
da, de reunió, d'enfrontament amb el capital que es poden extreure de les eleç_ 
oione i de los posicions ocupades dins aquest sindicat-pantomíma, burlant les 
desenredes aanipvlaeiess que hi fan els amos i els seus esbirros. El nostre ob 
jectíu ha de ser precisament rebentar aquesta estructura sindical per tal d'or 
ganíisar el sostre propi sindicat, sindicat de classe, sindicat únic de tots 
els treballadors. Perquè això sigui possible hem d'aconseguir, en primeríssim 
lloc. les llibertats fonamentals? d'associació, d'expressió, de reunió, de va
ga, ¿es d'aconseguir aquest mínim que ja han aconseguit els obrers a molts pa
ïsos eapitalíatss. Però aquest mínim no és sinó un mínim de defensa. Les sos
tres intencions han d'anar solt més lluny: hem à'aeonseguir, a la llarga, el 
control de les empreses, el poder de decisió econòmica. A les nostres empre
sas àae de manar-hi nosaltres, els qui hi treballem. No necessitem per a res 
els amos ni els seus interessos d'expletació i d'enriquiment a costa del nos
tre treball. En una paraula, hem d'aconseguir una societat realment demoeràti 
ea, ©a la democràcia no siguin només unes llibertats formals: hem d'aconseguir 

la societat socialista. 
H.M*.S. 

PE2 un SINDICAT m*IC BE CLASSE (acabament) 
-rf es eleccions sindicals han constituït un ampli triomf democràtic. Ja des d'a-
JLivui, cal saber treballar i lluitar dins aquesta nova situació. Seforçant l'orga 
nitaaeió de masses del moviment obrer i portant a la pràctica un autèntic sindica
lisme de classe, i deixant de banda qualsevol sindicalisme de conciliació o revisi, 
onista. Al plantejament general de ruptura democràtica, els treballadors hem d'a
nar-hi com una força vigorosa de lluita, amb un grau elevat d'organització i de 
coordinació i amb un programa sindical i polític vigorós i coherent, orientat cap 
a la conquesta del poder popular català. 



'JUQUES DE LLUITU 
PRO-GO 
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•» a finalitat de la campanya que hem 
¿¿iniciat, ateses les condicions que 
fan necessària, ja avui, la creació del 
Govern provisional de la Generalitat de 
Catalunya, podem resumir-la en els ob 
jectius següents: 

^ crear un clima pro-Govern provisió 

& 
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nal, tant per a la seva constitu-
ció com per a donar-li suport, lli 
gat a la reivindicació de l'Esta! 
tut d'autonomia, i 
)mobilitzar amplis sectors en favor 
d"'aquestes reivindicacions autonò
miques del Principat de Catalunya. 

ïM5%3a 

Crear un clima pro-Govern provisio
nal/pro Estatut d'autonomia signifi

ca potenciar tota una acció propagandís 
tica amb les bases principals següents: 

0 INFORMAR I POPULARITZAR l'experièn 
eiaestatutària delPrincipat de 
Catalunya, especialment en aquests 
aspectes: 

©Projecte de l'Estatut d'Autono
mia de 1931 (üit de Núria), 

©El plebiscit i l'aprovació de 
l'Estatut pel poble de Catalu
nya. 

©L'Estatut d'autonomia de 1932 

© Els principis i les instituci
ons configurats a l'Estatut? Ge 
neralitat/Parlament Català/Pre
sident de la Generalitat/ Con
sell ¿executiu o Govern. 

©L'Es ta tu t 
nya. 

I n t e r i o r de üa ta lu-

fff 

©La història de la pràctica auto 
nòmica: els seus períodes, les 
seves conflictives i els seus 
avenços nacionals i socials (la 
Universitat Autònoma de Barceló 
na, el CENU, la Llei de contrao 
tes de Conreu, la política eco
nòmica, el Decret de ColTLecti 
vitzacions, etc.). 

GOVERN PROVISIONAL DE LA! 
GENERALITAT DEC/SALUNYA 

\ * 

REIVINDIQUEM-LO! 



A CAMPANYA 
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ft FER VSÏÏRE la necessitat 
f 

de rei 
vindicar , avui , els principis T 
les institucions de l'Estatut d'au 
tonomia, en qualitat de mínimes 
condicions de ruptura democrática 
al Principat de Catalunya i en el 
camí del ple exercici del dret a 
l'autodeterminació. 

CONVÈNCER que ja ara cal consti
tuir i donar suport - a un Govern 
provisional de la Generalitat en 
la clandestinitat, per tal de tro-

@®S3@ 

isla 

bar l'expressió unitària adequada 
a les necessitats de la lluita po
lítica al Principat, per a dirigir 
i coordinar aquesta lluita i per 
a dotar el Principat d'un únic 
bloc pactant amb les altres nacio
nalitats de l'Estat espanyol. 

^|REFORÇAR l'Assemblea de Catalunya, 
' entesa com una articulació de mobi 

lització de masses,-perquè esdevin 
gui el suport humà i social del Go 
vern provisional de la Generalitat 

er a dur endavant la campanya, cal 
potenciar equips de treball i de 

lluita pro-Govern provisional. 

Cada un d'aquests equips ha de formar 
se amb una finalitat concreta, amb 

un treball específic a portar a terme. 
Per exemple , la confecció de material 
tècnic-propagandístic; o bé la realitza 
ció d'accions de propaganda i agitació? 

Els equips pro-Govern provisional han 
d'estar inserits dintre la dinàmica 

dels diversos fronts de lluita, i total 
ment lligats entre ells, constituint^ 
en conjunt, un reforç de l'articulació 
de mobilització de masses que represen
ta l'Assemblea de Catalunya. 

La propia A. de C. ha d'assumir aques 
ta campanya específica i constituir, 

dependent del fcecretariat, una Comissió 
de treball pro-Govern provisional/pro-
Estatut d'autonomia. Així l'A.de C.els 
col·locarà, corn li pertoca, al nivell 
promotor i organitzador d'aquesta rei-

Mentre això no es dona, cal formar 
un Equip coordinador unitari de la 

campanya pro-Govern provisional . Cal 
potenciar també, com a suport material, 
la creació de Caixes de la campanya 
pro-Govern provisional que han de cons
tituir una de les bases econòmiques de 
finançament. 

Les formes propagandístiques de la 
campanya pro-Govern provisional po

den ser moltes i molt variades, però 
bàsicament han d'anar orientades a pro
piciar: 

:UN AMPLI DEBAT POLÍTIC sobre el Go 
verr, provisional/Estatut d'autono
mia, amb les bases d'acció propa
gandística que apuntàvem més amunt1 

i tot plegat efectxut a través 
dels procediments més diversos i 
utilitzant, si és possible , les 
possibilitats "legals" de fer de-

0 

batí conferències . taules rodo 

vindicació que 
grama. 

caracteritza el seu pro 

nes, etc. Per a obtenir documenta
ció sobre ei tema, cal saber apro 
fitar els llibres de lliure circu
lació com una forma còmoda de tre 
ball (, i dels quals donem a part 



LA LUCO DEL 
POBLE BASC 

j^Bnakadi e'eatà desencadenant una 
<HLguerra popular. S'eotá donant la pri 
•ara faao do la guerra d*alliberament 
nacional 1 do elaaoe dol poble baso. 

in que ata priaera faao oo oaraotaritoa 
A p a r l·enfrontaaaat aruat ostro «na 
avantguarda revolucionària aab ol am-
port aapli del poblo i l*aparoll do for 
ooo ropreaalvoa -guardia civil, polT 
Ola amada, brigada polítieo-social-7 
aenae la intervenció diroota do l'oxer-
«it al carrer. 

Em evident qno por a qualaovol patrio 
ta revolucionari «átala, por a qual

sevol treballador dolo Palees Catalana, 
olo eadeveniaenta dol Palo Baño han da 
oer-li eauaa d'usa reflexió a fono. 

«•yl gran nombre do qüestiona que os 
AJpodrien debatrà, TO lea ara eon si ae
rar la aegflentt 

Poden traalladar l'estratègia do 
lluita ooguida al Palo Baoo oon a eo 

trategia a oogulr on la lluita ala PaT-
ooo Catalana? 

Si traalladar, BO entenen coa a copi
ar, ooo) a initar l'eetratègia de 

lluita, radiealaent boa de dir que no. 

L«estrategia da lluita, eo a dir ol 
I oaai a «eguir, la postulació i la 

pràctica d'va proeóe revolucionari par 
alliberar ol poblo eatali, no eo pot 

• » (CONTINUACIÓ) 
uñ^ relrció sumària ), i tambe de 
tota la documentació clandestina 
existent, a mis de la realitzada 
expressament per a la campanya. 
D'altra banda, cal tenir present, 
per a la organització dels diver
sos actes i per a les orientaci 
ona i lea informacions que es ne
cessitin sobre el tema, la possibi 
litat de la col·laboració dels di
versos estudiosos i professionals 
(historiadora, economistes , peda
goga, juristes, oto. ) especialit 
sata sobre el particular. 

gy^üN AMPLI MOVIMENT DE PROPAGANDA I 
AGITACIÓ, a basé ¡Te les acciona 
neo diverses i de les quals sugge
ria lea pintades amb inscripcions 
coa ara "Reivindiquem Govern auto-

ealoar d'un altre procés, perquè depèn 
do la nostra realitat, 1 es l'anàlisi 
d'aquesta realitat nostra la que ha de 
donar ola oleaents justos por a dur en
davant la lluita. I la realitat baaoa i 
la catalana aón diferents. Això, doncs, 
fa aoooaaaria,diguem-ho un oop aóe, una 
eotrategia propia i adequada a lea ne-
caesitats de lluita als Països Catalans. 

Quina és, doncs, la lliçó que ano dó
na ol poble basc? 

En priaer lloo el coratge -ol qual 
ai que ens cal imitar- que tó l'a

vantguarda revolucionària basca. Això 
eonteaplat amb la dimensió, no de valo
rar ol fot que siguin uns lluitadora de 
aolta empenta -que tambó ho són-, si
nó en la forma i en el grau de militan 
eia que practiquen. 

Els homes de la revolució banca por
ten a terme una militància activa i 

permanent que els ha permès de forjar 
una estructurar** organitzatlva que, 
malgrat el desgast causat per la reprès 
aió i la duresa d'aquesta mateixa re
pressió, tó una eficàcia inestimable. 

En parlar de coratge, s'ha de parlar 
també d'aquest ampli aeotor del po

ble que, de les maneres més diverses, 
participa en el combat. La resposta so
lidària per part del poble èuscar és 
un fot evident. 

nom català", les col·locacions en 
llocs estratègics de cartells, 
d'escuts de la Generalitat i de 
banderes catalanes amb inscripci
ons, etc. Al mateix temps caldrà 
organitzar mobilitzacions de mas
ses que han d'expressar-se en dia
des de lluita pro-Govern provisió 
nal/pro-Estatut d* autonomia* 

Aquesta Ós, en síntesi, la campanya 
que proposem. Fem una crida a tots 

els sectors democràtics del Principat 
perquè, de manera corresponsable, inter 
vinguin en la constitució dels equips 
de treball i de lluita per a dur enda
vant les tasques per a la campanya 
pro-Govern provisional de la Generali
tat de Catalunya» 



Hem parlat del coratge. Ara ens cal 
fixar-nos, d'altra banda, en els fcè-

todes de lluita que la revolució basca 
està produint. En aquest sentit farem 
diverses constatacions: 
• La lluita armada és una forma vàlida 
i imprescindible per a fer anar enda
vant el procés de l'alliberament to 
tal. 

# La lluita armada no invalida el tre
ball de masses, sinó que el complemen 
ta i li presta suport. 

@La lluita de masses i la lluita arma
da són dues formes que en una fase o 
altra han d'aparèixer conjuntament 
i/o amb prioritat l'una o 1'altra se
gons el moment. 

d La repressió accentuada que pot apa
rèixer en utilitzar mètodes de llui 
ta més vigorosos coïa ara la lluita ar 
mada, no situa el poble en contra de 
l'avantguarda revolucionària, sinó 
que li augmenta el grau de conscien
ciació fins al punt que el poble ma
teix passa a estar involucrat de di 
verses maneres a la lluita i es cons
titueix com a protagonista-suport de 
l'acció, juntament amb l'avantguarda. 
Perquè el poble no rebutgi l'avant
guarda, sinó, al contrari, la considc 

ri com a cosa seva, aquesta ha d'apa
rèixer com una unitat coherent,serio
sa i responsable de los seves ucdona, 
com una unitat que íntc-rpreta i defèn 
sa els interessos de les ciñeses popu 
lars. 

rn altre fet iisportant que cal desta-
'car és que l'avantguarda patriòtica 

basca, a través dels seus plantejámente 
i de la seva práctica d'acció, ha desem 
mascarat i arraconat cada cop més totes 
aquelles polítiques que no són autènti
cament basques i socialistes. A més, to 

tes aquelles altres polítiques d'acció 
més tímida i menys audaç, les estan si
tuant per camins més compromesos alhora 
que es va forjant una alternativa con
junta d'esquerra. 

[em comentat alguns punt:? de la gran 
lliçó que ens dóna la lluita actual 

del poble basc en l'etapa àetual de la 
seva guerra d'alliberament racional í 
de classe. Bàsicament, però, en destaca 
un: el de la gran capacitat de solidari 
tat i de lluita per part dal poblo. ! 
entenguem-nos bél quan parlem da poble 
ens referim a les classes pop-alars, als 
treballadors d'Kuzkadi, que s&n ela qui 
en més alta mesura estan oprimí " 
per tant, són els més conej , 
el combat. 
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ñjüÁuá RJ 
Dilluns, 2 de juny, 7.15 de la tarda. Al mateix temps que, amb dues cadenes de 
quinze metres collades als arbres amb candaus, tallaven el trànsit dels car 
rers Muntaner i Consell de Cent, de Barcelona, en la seva confluència, un grup 
de militants del nostre partit col·Locaven, al mig de la cruílla i de manera 
ben visible, una bandera espanyola, i aete seguit hi calaven foc. Al costat de 
l'ensenya que cremava, foren col·locades dues altres banderes, l'una basca i 
1'altra catalana, amb l'estel independentista i amb la inscripció? "Solidari
tat Pals Basc. Front Nacional de Catalunya". 
Aquesta acció de comando, volgudament espectacular i de la qual la premsa es 
féu ressò, ha estat una acció més per a cridar l'atenció de tot el nostre po
ble sobre la situació de repressió brutal en què es troba el País Basc, sobre
tot després d'haver-hi estat proclamat l'estat d'excepció, i també sobre la 
identitat de la lluita del poble basc i la del poble català contra un mateix 
enemic opressor: l'Estat espanyol imperialista. 

Des de l'ocupació dels Països Cata
lans per l'exèrcit franquista, la 

col·locació de símbols i signes imperia
listes i feixistes ha estat sistemàtica 
i massiva. Banderes espanyoles, fletxes 
falangistes, retrats del dictador i de 
l'ideòleg feixista José Antonio han es
tat escampats pertot arreu. 

Ïfèpoca de l'eufòria de 1'"Imperio" ha 
¿passat, i amb el desgast de la dicta 

dura alguns d'aquests símbols (com els 
grans retrats murals del dictador pin
tats en negre a les parets, i les fotos 
que hi havia a totes les botigues) pràc 
ticament han desaparegut. Però encara 
en queden molts_altres. 

•T ,f· r Ef?·* ! 

**¿Vi»í—•*•'• 'i 

poden tolerar per més temps la pr£ 
Isèneia de la simbologia espanyola en* 

terres catalanes.Cada bandera espanyola 
hissada a un balcó o pintada a una pa
ret amb qualsevol pretext, cada "cangre 
jo" de fletxes del Movimiento a l'entra 
da dels nostres pobles, cada retrat del 
dictador col·locat en an establiment pú
blic, constitueix un desafiament, una 
provocació al nostre poble per part 
dels agents de l'imperialisme espanyol. 

És hora d'intensificar arreu dels Paï 
sos Catalans la pràctica de la des--

trucció dels símbols de l'enemic que 
oprimeix el nostre poble.Ni una bandera 

J 
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hissada, ni una bandera pintada, ni una 
fletxa, ni una fotografia, ni un sol 
símbol d'espanyolisme i de feixisme ha 
de quedar en peu. 

La destrucció de símbols no és només 
un acte simbòlic; és també, i ho és 

sobretot, una acció de lluita. ïïna ac
ció de lluita en la qual ens hem de com 
prometre tots çls catalans i que, en la 
mesura de les nostres possibilitats, 
tots hem de portar a terme. 

Ens cal netejar el nostre país de la 
petjada opressora de l'imperialisme, 

i ens cal fer-ho ja ara. Hassivaraent. 
Reiteradament, si els tornen a col·lo— 
car.A totes les poblacions. A totes les 
vies de comunicació. A tots els establí 
ments i dependències,oficials o no, que 
exhibeixin simbologia imperialista. I 
al mateix temps, boicotejar -i també 
"escarmentar"- les empreses comercials 

i els productes que se serveixes, d'a
quests símbols com a adornament d'apara 
dors o de façanes o com a complement 
d'anuncis i embolcalls. Això és tan và
lid per a l'Estat espanyol com, a la 
Catalunya-Nord, per a l'Estat francès. 

Destruint la simbologia de l'opressor, 
naturalment, els catalans no guanya

rem cap batalla. Però, al costat d'una 
acció activa de conscienciació, organit 
sació i mobilització als diversos 
fronts de lluita, una pràctica genera-
litsada i sistemàtica en aquest sentit 
ha d'ajudai', per una banda, a conscien-
ciar els qui encara no ho estan, i d'al 
tra banda, a posar ben visiblement en 
evidència, portes endins i portes enfo
ra, al rebuig del poble català a l'o
pressió nacional a què ens veiem sotme
sos i el compromís explícit de tots en 
la lluita d'alliberament.H 
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ralitat (1936-1939)" 
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Volum II 
" Sistema financer"(en prepara 
ció). CURIAL 

9 P. Bosch Gimpera 
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Ed. 62 
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" La Conselleria d'agricultura 
de la Generalitat de Catalunya? 
Col. üs+udis i documents. 
CURIAL"» 
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El procer número de 1«"ARA" serà un 
especial d'estiu.Un numero extra que 

inclourà taules rodones , entrevistes, 
dossiers i nombrosos articles de diver
sa temàtica d'actualitat. Aquest námero 
extra cobrirà els mesos de juliol,agost 
i setembre. 
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I «ARGUMENTS», 1 
j «JBJL PiàÉS VALENCIÀ, 1*3t~t939». 

EáUewíal UESÈ&ÍI Vatèncïa, 1974. 

#» rab el títol general "El país Valen-
MLoi.k% 1931-1939",ha aparegut a Valèn
cia, emparada per Editorial l'Estel, el 
primer número d*"Arguments", nova publi 
cació periòdica, de factura valenciana7 
amb col·laboracions diverses sobre te
mes científics, preferentment de cièn
cies socials. 

f-, mb una neta visiS de Països Catalans 
JTSki tenint com a col·laboradors joves 
professors i investigadors, "Arguments" 
constitueix, doncs, la rèplica valencia 
na -en el bon sentit de la paraula- a 
les dues altres publicacions de les ma
teixes característiques existents: "Au
nes" a Catalunya-Nord, també novíssima 
i també amb un sol volum publicat, i 
"Recerques" al Principat, de la qual ja 
han aparegut quatre números. 

quest primer volum -la temàtica del 
n.\qual, el País Valencià als anys de 
Kepüblica i durant la guerra, fa patent 
un cop més quines són les preferències 
dels joves científics catalans- es una 
mostra prou extensa i prou solvent del 
coneixement i de l'estat de la investi
gació sobre els diversos temes trac
tats, tots referents a un període cru
cial per al País Valencià i en definiti 
va per al conjunt dels Països CatalansT 

'~Z5er a donar una idea. de la complexi-
«KT tat de la temàtica abordada i de la 
diversitat dels col·laboradors , serà 
útil que transcrivim, íntegrament, l'í a 
dex del volum: 

"La crisi dels anys trenta al País Va
lencià. Una primera aproximació", per 
Ricard Pérez Casado. 

"Alcoi i la guerra civil: les colecti-
vitzacions", per R. Aracil Martí i M, 
Garcia Bonaf3. 

"El problema de la terra a Sueca", per 
R. Aracil i M. Garcia Bonafè. 

"Introducció a l'obra d'Híginio No ja 
KUÍZ", per Xavier Paniagua. 

"El moviment modern i el racionalisme a 
l'arquitectura i l'urbanisme valencians" 
per Tomàs Llorens, 

"Derecha Regional Valenciana? les condi 
cions de possibilitat d'un grup polí
tic", per Josep-Vieent Marquès. 

"El Govern d'Ignasi Villalonga de la Ge 
neralitat de Catalunya", per Isidre Mo
las. 

"L'ambient electoral durant les elec
cions de febrer de 1936", per Vivent 
Arrue i Asensi, 

"La primera Facultat de Ciències Econò
miques de valència (1937)"t per Ernest 
Lluch. 

"sobre la creació d'una infraestructura 
cultural valenciana. Nota del període 
1936-1939", per Alfons Cucó. 

"Ei problema nacional a 'Nueva Cultu
ra'", per A. Álvarez. 

"La poesia política valenciana (1930-
1939)", peí' Josep Iborra. 

Dotze articles, 
diferents -la 

de dotze estudiosos 
gran majoria dels 

quals, valencians-, formen un conju.it  
de 200 planes que constitueix una apor
tació inestimable per a la creació d'u
na infraestructura cultural bàsica. 

/?• rguments" -de la qual ja es pre-
^WifiXpara un segon número-, juntament 
amb "Recerques" i amb "Aïnes", Is una 
veu catalana oberta a la cultura univer 
sal. Al mateix temps constitueix un ins 
trument per divulgar, de primera mà, la 
tasca dels joves estudiosos catalans 
dirs el lent però irreversible procés 
del ressorgiment de l'expressió nacio
nal dels Països Catalans. 

A. Rius 

http://conju.it
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