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LUHTA SOLíDtRl» AL HALLAS ORIEETAL : OCORUCltf CE FÀBRIQUES 
A partir * 1 día 9 di novaabro, 1a aa]«r1a dais 800 treballadors di 1'encrasa 

alloantSrla 'Sttrlox» (d i «enteel6, Polígon Rlara Itarsl] l luiten acHvaeant en 
dafenss di las seves relvlndcadene labórala (5.000 ptas d'augaent aonsool, 40 
horas a la eetsana, 100 í da sea on caá da ealaltta 1 jubilaclS, 1 ana coeisslí 
di trebelleders que controli l'lncreoent del cost di la vida) eltjançant a l bol 
cot a las boroa extra 1 el treball a balx randlaant. El día 13 la dlrecclS act£ 
• I s a 5 treballadors. La raaposts foo loaodlataj vasa total i ocupació do la f l 
brlca. la d r e c d C ertdl lo p o l i d a , la qoal desallotja l'eaprtsa. Aleshores oTs 
obrars tantarán cap a l'esglísla di nontaalí Intentant ana nova tancada, cosa 
que foo lepedlt por l a policía, A dastacar la aarxa/oanifestad6 dala troballa
dors f ins a l Polígon, on os concontriren on oaoanda d» solidaritat. El dia 18 , 
dissabte, sa « labra onaassaoblea a l'església de Hontaelí. A la sortida, la 
p o l i d a desarà la docuaoetacK, essent detingut l'advocat Sr Solí Barbarl I taa 
bí ans 10 treballadora. (En Solí Barbera rest i detingut fins a l d!l lars, gra? ~ 
d e a a la intervendí dol Deot del Callogl dUdvoeata 1 d'altres quatre «tabres 
dl la Jonta.) Oespres dal *loek-oot" I de la suspensiC de feina I ota par * 
dios ( d i t 15) , oi dillans dia 20 ela obrars tornen el treball realitzant poro 
atars, boicot t les hores extra f baix rondiaont, 

A finals ^ectafart-coaoncaoents de neveabre, la oajorla dels 350 troballadors 
de l'eaprtsa 'Schappatax* (del roa t e x t i l , f i l i a l de •La Soda d» Barcelona' a 
Mollet) presentaren on escrit daeanont oilloros salarials (aageent eeaanal de 
700 ptas, prlaa f ixa de 300 ptea, no treballar dos dlovengaa de cada quatre). 
En no bevor rebot resposta, decideixen no anar a treballar a l dlvaenge dia 12. 
A T e n d n i , l'ooprosa asensos aob- cartes d'acodadaaent 1 acedada on troballa 
der por "beber faltado da palabra a on aneargede*. Ela obrers del prisar W 
paren daaanant la readalssK del sou eotpany 1 na abandonen la factoria, ET se 
gen tom se s o » a la vaga, a IMgeel que el tercer. £1 dear ts , dia 15, la s í 
toad5 no canvia: els obrers continuen on vaga ocupant la f tbr lea. El daacres, 
dia 16 , contlnoa i s vaga i l'ocapeclí. Hi ha una aanifestadS pol contra de Ho-
l l e t t l s er t ts d» "Starlw 1 Schepeatax vencerán!*, «Llibertat!», ote. Oarant 
aquests dies la solidaritat dl faatl lara I veïns ha estat paleta: ban portat 
als vaguistes aenjar, rtba, tabac, etc. Aquel) aatelx d a , a lot volt dol ves
pre, la po l ida procedeix, taabí violentament a l ' igual que o "Star lw* , a des 
a l lo t ja r lo f íbrlca. Al d a següent, d Jous 1 1 , la tajarla cels treballadors ~ 
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•capan l'església <a> Mcllet dit dl prisares hores del attf. L» poTtcla rodijl l'eegléeta 1 eenrinl als obrera a eue l'ofrtndwwln. Cl 
captllí parlaaanü aab la polida acenssgrfnt que * la sortida ne ht ragué* detencions. Al dia segBert, divendres 17, aa celebri aaa 
resalí a Sindicats sab la di recelé. Aquesta aeeaptl la raadaistii dil coopany eeoslsdst, cua as torni al treball al dia 22, 1« negocia 
el í da lat reivindicacions dits trsbal leders, part tarin» l'acaadadaaaat dala Jarata, can et» ala treballadora M eocectae, vtlent-
aa l'aapreea ebltgadi • far aara enrere. Continus la lluita par tal d'anellar ala expediente dala cajt herían sstat aeealsdats. 

Oaront la sstatr* del 13 al 20 da laejstfca, ta asjarU dita treballadors * «Pari sararí garlo» (da «entornes del talles) te decla
raren en vaga per lee tetes relT1 ndlcaci tot (aeoaent * 4.000 ptae el set, tataana da 40 horas, 30 dlee da vacances patjadat) 1 en et
i l dart tat eab •Schajwetaet». Ee tancaren Ans da Is fabrica ftee que f e m dtsalletfats par la pelleta. U resposts da I taqrte* faa dt 

t carta* añacea!adeeent. Els I J I decidiren torner el treball el dlltans, dle 20, per tel da eeojrir la l lalta dt* da l'tatarier di 
ta flbrtca. Centlaea ta llalta per ta reedei telí dels scesladsts. 

ACCIOKS SOLiritRiES 
Recalant lee seves rel t l ndl caci ans particulars, pare tastí en solidaritat sab ela treballadors d'aeasotts estretes, hi he bagat 

aévrt a •nreeo·, "Contaderas*. • • » P * l \ «FOCA»», «Vttalssl», •Slatar-llatal·, etc. 
Recente* di dintre: e V Institut (nEwenyaaent Mig dt 9ranellere, 10.700 ptae; e le flbrtea •Derbi', 2.800; a »P*H een-frt ser le», 

10.000; la CAC ("CoelsslS d'Activitats Cíviques*) del Valle* Oriental, 15.700; estudianta d'Historia e tallstarra, 1.903; estudiants 
d'Econtalqws dt le Central, 1.391; Taller 2 da "SEAT*, 2.008; ta COC fCoelssié Obrer* sec I anal de Cetalony**), 25.000 ptae. 

Intent da aanltadodí a Rallat al dia 20. Ra va ésser possible degut si gran aosbre dt pelleles I civils concentrat». Aleshores ee 
ve ergenltzer .ena aerifertaclí a la Llagosta, ta qoal fen dispersada par la palíela fent treta a l'aïra. 

Escaapades d'odarstea par port dt dl versos «raps polítics, obrers 1 cívics: Cosita Cesares! del PSUC (' 'Partí t Saclalltta Unificat 
da Catalunya1, si PC da Catalunya), "Bandera Raja" (oaolstat espanyolistes), CoelsHons Obraras (sis tres corrents: Local, Plstafarsts 
1 Sectors), Coaissians da Barrí, Cerfeslí d'Activitats Cíviques del Valles Oriental, I Ceeonttst Cristiana o* Hellet, 

I 
KSSmSA O'EÍSILAÇOS I JCRATS g LA TOEHgSCJS: PtATAfCR?» REIVtlO^TtVA • 
"""¡El é',z 3 de ajare**» ps'l tal?, va tañí»- h'cs, ata locels da ta'cls ¿a 2srca1ena, aqueste assenble* eab la parttaiperií dt efe de 

1.030 rtirsseïïtrata stnAcals, 1 da sa'ta sedáis... 
Mear va parlar el feixista Roye C'Sa, *cres1dsi!ta * la Conetroedo', qd ve tar ene sxpcsldí dt caler rete da la sitaedí. Tot 

ter-'lt hl bagué enes 10 Interverdens, tete* lee quals van esposar dssíncfas concretas: el desastres cenvenl signat a espatlles dais 
tr&balladsrs, 1'explotad S exístant en el rsa, el prestades*, si si «tesa da prisas, Iss hores extres, sis sed danta dt treball, 1 es 
va denuncia* taebí la ¿sEscíf.ca "ley Stneral ds Eéxaelfe", 

Els enllaços sís r*pr*jsnt$ttvs da 1 ras van l l adr 1 van dsfoacr* davant l'Aseeablea la platefors* reldcdleatlvs cars si proper 
cenvenl, la qual consta dt 10 peste: 

1 . - 3.000 otes de eslerl aínle eetssnsl per al peí I per 40 hores di treball. Escala sibil da salarla. 
2 . - Cenvenl eab dorada d'un any. 
3.-100 i dal salari resi en cea da ealaltta, accident 1 jebllaciS. Pensi5 a lee viudes par accident de 

treball. Assegurança per atar forçós. 
4 . - 30 «es e* vacances sab el 100 í del talar! res!. . 
5 . - 2 pegues estrés dt 30 dies sebre el 100 i del salari resi. 
6.- Paga ds beneficis del 12 % sebre el 100 * del saler! real, laeloeat-fal les pegues extras, des dsl 

prtaer dit da treball e l'aapreea. 
7.-15 dlee de prova per totas las categorías. 
8.- tspost os rendí sent dal treball personal (utilitats) a carree dt 1'eaprese. 
9.- Cret d'associada, de rendí I d'asseeblea. 

10.- Oret di vaga 1 autentiques garanties per els representants dels treballadors. 

Le ptatsferss va ésser aprovada per sslancié. Ea va dwentr le dtslsrií dt la Sécele Sedal dal Sindicat I es va plantejar 1 * ne
cessitat da celebrar aqesstss asssableee cada se* (la tropera par al día 3 da desastre). Una Intarvencií va evocar ela tata da Ylga t 
va dmnelar la repmslS pstrensl I policial tot exigint garanties sindicals. Es va dtaaner eplaaetanta par 1s l l d t a data • tarca 
a Vico: eplsadlssnts asesina dt 1'asesóle*. 

@E1 fet qse d'ea seta tafldal" n'hagi eortlt «na danínde wánia del slndcallsoa feixista eepnayel (CSS), ene arfas a d!r es» 
cenvindrla que cada cep fessin sa* frotjBacta astas d'aquest tipos, )s ene lopedtlxen ea* ata verticallstas de la CIS anguín far 

tt-aaqdl lacant i sense destorb sis seo* tal setal Isses. 



3 
•BOTPR igRiCA»: VAGA D'HPtS EXTRA 

le Y J M fes Inicia*- el dis 20 ri'octubra en recolzament de lat erigènc!*-: otreres f!» pMafe-sa reivindicativa di • " - . I . " foo rapro-

duTda a *kW d'octròra). 
Dtrant ta"«taana dal 8 al 12 da ncveabre continuava í^oal la situació, Asb tal.aotiu as va raoní r dues vegadas la direcció: seebla 

que M ha "dos bàndols*, el da la Banca ¡tes Sardft oue « t i disposat a fer concessions, i el da l'Opus qua as negaen en rodS • qualsa-
vol concessió. El gran problew qua té la direcció és el del llluraaent da tractors a Siria, Libia, Holanda, etc. segons lat dates * l s 
contractos. Per alxb caldria fabricar 60 tractors al d|a, pero a * la vaga d'hores «tres noaos se'n fabriquen 50. Cal datiacar que, a 
•as da les factorías da •R.l* al Pobla tai i .* la lena franca en yaga, s'ha a*#gft «na vaga da treball lent a la sonrsal da •B.!* a 
lrofla/P»eplona 'WSA*. 

A la setaana sagjOant la situaria s'agrattjS. Davant la declsf6 dais treballadors de dür ^espresa a ifaglstraturs, la dlraerií ia re
tirat la suspensió di faina i so» par 16 días a 3 treballadors sancionats. D'altra bands, Etxebarrla (cao de f i la del •blnoal* Opas) 
Intenta negociar oferint un aogaant del 20 i en un teralnl da 15 «es. Saabla aue aquest canvi de posld* as das al fet ana al alris-
tra d'AA^ÉE. Lopex Bravo asta presionan* parque s'acceotln lea reivindicacions obreres i oerqo* la falca rrtgrn! a la noraalitat, ja 
aue las «"andes fatas pals paTsos Vate no sois lapllquen Teapresa, slnó al aateix sinistre en persona. 

Al cap di 5 setaanes la vaga continua. Segueixen reslitiant-*e asseablees a algunes seccions. Aprofitant aguest estancaaent di la 
l la l ta , l'eapresa ha aplicat algunas sancions cos s6V, Vacoaladaaent os la secretaria d'En Piera (cap da f i la diVUndaT1 8anca Has 
Sarda) acusant-la de ser la gol ha difós les dissensions entre aabdós *bSndol5*; taabó ha suspls da sou i faina per 16 «Rei a dos 
treballadors. Mentrestant, a la f i l i a l "Bosuga* aue habí es troba en vaga d'hores extres des de fa 5 setaanes, la direcció ha sanelo-
nat 1 obrar aab 16 dies de suspensió de sou i feina, 'res dies després, d'llims ?C ncventre, f'ha registrat la resposta dais traballa-
dors: una hora d'ator. Has endavant la situació d'aquesta eapresa del Valle? Is de víqa d'hores extras i treball a balx ranelatnt. 

El dlssabta.aa 25 de noveebre. va tenir lloc * & locals os la CNS d» Barcelona coa reunió de 150 treballadors da • f U * per tal de 
conèixer la aarxa de les delibaracions. Continua, d'altra part, el boicot a les hores extres a les dues factories. El dia 2 di daseabre 

* va tenir lloc, una altra reunió a la C8S de Barcelona, aquesta vagada aab l'assistència de als de 200 treballadors. Un dala xordt pre
sos es refereix a deaanar als obrers de •fl . l" i de •Kosuga" coa assisteixin sasslvaaeht a la reunió que s'ha da celebrar al día t i , on 
as eoaencara a discutir les negociacions del convent. 

* 
SEAT; PER LA PRim I COSTRA l.A REPRESSIÓ 

Oesarós de la .signatura del convent {veure "AVUI" d'octubre) i de la vic'oHa que signiflcï per als treballadors, així s'ha traduït 
en aa|ors exigències dels obrers davant els abusos de l'eapresa: no s'accepten nous rltnes, s'exigeix an control di la prisa, etc. En 
aquest sentit, i davant les interpretacions aleatòries de les al11ores aconseowides per parí de l'eaoresa, els treballadors han passat 
a l'acclÓ per defensar les seves conquestes. Exigeixen -coa }a he» ¡flt-control de la prlaa, e? 15 f rf'augaent igual par tots els dl 
la prlea directa i prlaa síniaa garantida per tothoa. 

En el front de la repressió ca] dsstacar el projectat judici a Haglstratura el dia 1? de ncvenbre contra Felip González. L'eapresa 
arribí a la conciliació sense que se celebrSs f l Judici, ffn González era a la presó desprós d'haver estat detingut en ona aanlftsta-
ció contra els Consells de Guerra. L'eapresa volia aprofitar l'oportunitat per açoaladàr-Jo. ^4& h solidaritat dels seus coapanvs 
ha peraes la seva reintegració al treball.) 

Al dia següent, 1* noveabre, es van collocar a les pissarres els rendinenh i a l i ï gsa os cobraria segons l'eapresa. iaaadiataaent 
els obrers donaren la seva resposta; aturs, 'assenbleés, baix rendinerí ? Tallers i a T-eccions, que es crolongaren fins el dia 16, da
ta an gue es dora on teraíni de dos dies á l'asoresa perqul paguós Tins l'úUi sa pesseta a tot^oa,'Aquest aateix dta, a causa d» les 
plsslees condicions de treball, l'obrer Francesc JisSnez Caliere cau dins UP pou resultant greuaent ferit. 

» El dia 17 es reparteix "Assaablea Obrera", òrgan de la Coaissió Obrera de SEAT, que crida a seguir la lluita per ona priae fixa S 
garantida, 1 contra la repressió dels coapanvs Cortaos, fiarfn i Pérez íaeesiadats), i Silvestre, Varo 1 Vallejo (al TOP). Coa gue la 
C.O. gaudeix de prestigi i de la confiança "de solts treballadors, en dies nosteriors esprodueixen aturs a diversos Tallers (Secció 

* 120 del T 1 , 12*.i 12? del T 8, etc.) '"• 

« — • ; -

Resum lluita obrera 
ASSEHBL£ES,«A«IFESTACK)NS. i COCEUTRACÍOHS . ' 

f.. , . Institut «ental de la Santa Creu, Estruch, Tornltlaria Nata, TASA, Rivfara, uralita, Aiscondel, Maquinista, ¡ndo, SleaanB, Hospital 
• . Clínic, Roca, Contadores, Áraco, Coplsa, .Ncvcqar. Harry lélker; Faeaaj Gas 'é'tural. Residencia de la Seguretat Social, Solvay, Fenix-

bron, 8anc Àtl3ntlco, Banc Klspàno-Aaericano, Hanc condal. Sane Gulpuzcoano, 3aac General del Coseréis i de la Industria, ¡fenc de Vlz-
; cava. Sane Industrial de Cataluña, General Cable, Agut, Gassol, ftobba, 'WUH Gañera], 
I 
J - - -i" 

í ATURS .. .* 

Clspàlsa, Federación Faraacíutica, Petronsus, Encuademaciones 3orta, .'asa, Alcheal^a, Hylafcsr, Cursana, Starlux, Periaan, Facosa, 
\ Tri l la, Schanpetex, tb^lnlstá, Siewns, Cerbero, Laíorsa, Roca, íuru. Ate d Rivera, LSaparas Z, fdniuat. 

i . 
1 ' BMX REGIMENT ' 

. Correus de Barcelona, Sprir.tex, Talleres• fVidor. Cria, Freixa, Ignls, üisnano Hllvetti. 

\ BOICOT A LES HORES FXTRES • 
\ Bosugs, Piral l l , Tuparfn, Parímín, SA«, CoSi3 ¡ ç^i, Bas 1 Cuguern, Oapa, fetacüs, Toraillcrfs feta. Híspano Swiza, 



E^C^ACH) GENERAL, 
Repressió contra "Jocs Florals 

REPRESSIÓ" COSTO ELS HANTEN1TORS DELS 'JOCS FLORALS 197?' 
FI 29 d'octubre se celebraren a Ginebra, SaTssa. els Jocs Florals de la Llengua Catalana que d'ençà del 1939 tenen lloc a n punt 

de fora de Catalunya, la festa litar-aria d'enguany es va convertir en un acte d'afireaelÓ nacional popular catalana aab crits de *ll!_ 
bertat*, *Vlsca Catalunya"... 1 aab el cant de "fIs Segadors*. El representant oficial suís va fer «n enèrgic dl ecurs antl—fr saquista 
1 va saludar la lluita que porten a tarea els catalans. El consol espanyol a Ginebra va ésser expulsat di la sala. 

Aab tal aotlu els ha estat retirat al passaport a les següents persones: Josep-Msria CASTELLET, Alexandre CIRICI, Flllx CUCURULL, 
Josep FAULÍ. Albert HANENT, Joan TRIAOO faantentdors dels Jocs Florals], al cantant RAIMON Pellejero 1 a la Sra forta-fteta OLLER DE 
FAULl. al 18 de noveabre. 

{Veure a la secció PREMSA IKTERMCIOWL un article referit a aquest taaa.) 

Tostar!oreent, el 6 dt deseabre, ha astat tapetada una agita de 200.000 ptes per part del Govern Civil 1 aab el aetelx aotlu als 
anteriors, excepció feta del cantant Raleón I de la Sra Oller de Faulf 

PROHIBICIÓ* DE CONFERENCIES SOBRE L'ESTATUT AL C0LLEGI D'ADVOCATS 
La Coalssló de Cultura del Collegl d'Advocats de Barcelona tenia prograeades una sèrie os 'sessions d'estudi sobre l'Estatut de 

Catalunya" per part d'advocats especialistes. Les conferencies havien de cownçar a dictar-se a pertlr del 30 de noveabre, pari fo
ren prohibides pel Govern Civil. 

A continuació reproduí» el cartell de treball: 
I . - Els Antecedents: 1 ? . Del cooproafs de Casp al Decret de Nova Planta, Joan Regla. 2», D» les Cort» de Odis a la Prlaere RepàYil-
ca, Flllx Cucurull- 3*. De les Bases de Manresa a la Hancoaunl tat, Josep Benet- 4?, Dictadura 1 post-Olc tacara, Isidro W a t . 
I I . L'Estatut de Catalunya: A] Preparació 1 aprvaclÓ: 5«, De l'advenleent de la República a l'Estatut de Nfirla, Josep Andreu Abelló-
6*. Aprovació, a Catalunya, de l'Estatut de Núria: partits, aovlaent obrer 1 opinió pública, Josep Terses-. 7», L'Estatut a les Cons
tituents. Agustí dl Sealr. 8«, Aprovació 1 vigència de l'Estatut, Josep Soló Barber*. 

fl)Act1tuds davant l'Estatut: 9«, L'Església 1 l'Estatut, Joan Carrera- 10», l'Estatut vist des de fora 
de Catalunya. 
I I I . Anàlisi de l'Estatut: 11% Ensenyaaent I cultura, Alexandre Clrlcl Pellicer- 12?, Econoala, Raaon Trias Fargas- 13», QBestlons 
socials, Joan Revent.es Carner- 14% Qüestió agrària, EafH Giralt-15», Estructura constitucional I relacions aab l'Estat, Josep H* 
Vilaseca H»cet- 16» legislació de Dret 'Vlvet. Lluís Puig Ferriol- 17% Les professions jurídiques 1 VAdalnistraclÓ de Justícia, 
Josep Verde Aldea- 18», El Tribunal de Cassació, Josep Guardia Canela- 19*. Ordre Públic, Joan Arusí Delgar- 20», El traspàs do ser
veis. Anton Canyellas- 21?, El ríqle local, Josep M* Pi Sunyer. 

CAPELLA APALLISSAT PER PORRISTES DE LA POLICIA A SANTA C0LQBA OS GRAMENET 
A la tarda del dia 28 de novesbre tlnguó lloc una aanlfastació de veTns del barri les 011 veres, de Stà Celosa de Graaenet, en pro

testa pel fet que T'últlea parada d» Vautobós ós a 1/4 d'hora d» cantí del barri. Mossèn Lluís Martinet , capellà del barri, era « i 
els dels «anlfestants que desanaven que Vautobós tinguts una parada a Les Oliveres. A un aoeent donat, el cap de la Polida Urbana 
de Sta Coloea el va cridar apart, entretenint-lo parlant fredaaent. A la poca estona «1 cap de la Policia Urbana fou cridat pel Cep 
de la Guardia Civil, quedant aossèn Lluís sol 1 «entre la «anlfestacló s'allunyava. Aleshores s'acostaren tres individus de civil 
que l'agafaren i se Tendugueren a un lloc apartat d» la carretera. Alia, «entre un el tenia ben agafat, els altres dos caaonçaren a 
apallissar-lo: el van tirar a terra i 11 van donar puntades de peu per tot el cos. Mossèn Lluís intenti prqtegir-se coa pedía «entre 
cridava 'Auxili, socors*. Sortosaeeent, passava una dona que donà la senyal d'alaraa cridant 'estan! pegant un hotel*. Aleshores, un * 
dels guàrdies que eren a la vora va cridar als altres que agafessin als tres Individus, perí ningú no es va aoure, por estent que ele 
tres parrlstes puguessln escapar. Mossèn Lluís fou portat al Dispensari Municipal on el aetge dlctaalnà; 'Presenta confessió a la re
gió dorsal 1 al braç esquerra. Pronòstic lleu. La lesió ha estat causada per agressió segons sani festa l'Interessat*. 

MOSSÈN XIRINACHS; DETENCIÓ 1 VAGA DE LA FAM 
Mossèn Lluís Xlrinachs, rector de Santa Merla del Caeí 1 conegut allltant pacifista, fou detingut el 12 de noveabre durant l'aplec 

de Ripoll (veure «ós endavant Sepila InforaaclÓ d» Tacte). Aab tal aotlu 11 fou laposada una «uita de 25.000 ptes. En negar-se a pa
gar-la, 11 fou aplicat iMcdlataeent l'arrest substltutori a un convent d'Olot. Davant la seva actitud de resistència passiva, fos 
traslladat a Zaeora. coaençast des de la seva sortida d'Olot una vaga de la faa. En arribar a Zeeora i continuar la vaga, fou inter
nat a l'hospital on restà alleentat artlflclaleent fins la seva alliberació el dia 28 d» noveebre. Cal destacar que durant tot els ao 
aents es negà a parlar en castellà. 

ACCIÓ COOTRA LA «CATALANA DE GAS* 
A prlaer hores del vespre del dia 12 dt deseabre, un grup de persones, gent ]ove en general, es sanifesta davant Is seu dl "Catala

na de Gas* al Portal de l'Angel protestant per les recents explosions de gas I adduint el negoci que he fet la Coapanyla en no revisar 
les Installaclons, Els «anlfestants llençaren un cocteleaelotev 1 trencaren els vidres de l'entrada. 

SOBRE EtS JOWS DETINGIfTS A SW DELL ACUSATS DE COMUNISTES 
fn el número d'octubre d"AVl!|* infcraave* de la detenció de 17 joves a Sab3dell (7 d'octubre) sota l'acusació d'ósser eeabres de 

les "Joventuts Coeunlstes de Catalunya* 1 de que, 5 d'ells, havien participat a un saquleg de Teralta de La Salut. 
El dia 8 de noveabre. quan sortien del palau de l'Arquebisbe de Barcelona, foren detinguts als advocats Enric Leyra I Leopold Es-

puny per «esbres de la Brigada Político-Social, essent conduïts a 'Jefatura* de Via Laietans. Desprès d'ósser sotetsos a coaccions I 
a atenaces foren alliberats dues hores nós atrd. El eotlu de la seva visita a l'Arquebisbe Jubany ara d'inforear-lo de la situació en 
què es troben els nois de Sabadell -són a la *Modelo*- 1 dels càrrecs que pesen daeunt seu segons acusacions de la policia; haber-for 
rat un cercle de Joventuts Cowmlstes al Centre Cultural del barri de La Salut i haver llençat eoctels-eolotof 1 pedres contra diver
sos bancs. La policia sollicita fiances ds 5Q0O0 pessetes per cadB un. 
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5 
o r r m i f oc circ SUPOSES ANARQUISTES 

Han estat detinguts a] 16 de noveefcre, sota l'acusació de propaganda a favor da l'AnarquIsae, els següents: fzequlel VÀREU REY, 
Rosar PASCUAL MOIttLL, Artur RIUS GUASCH ( a h . t r e s de Mataró) 1 Lucia OLIVA CORPAS 1 Jesep-Llufs «ART IS 0WROGA faabdós de Oarcelo-
na), i aawdl atacant han Ingressat a la preso* "Modele*. 

LLORCA I GARCIA-SOtJ {CQSSELL OE GUERRA AL F.A.C.) TRASLLADATS I SEPARATS 
Pae»n Llorca López l Carlas Garcia Solé, suposats aasbres del F.A.C, {"Front d'Alllberesent Català"), que foren condaanati an Con

sel l de Goerr» a 30 1 20 any» da presó, han estat traslladats da la "Modelo" de Barcelona a Soria 1 a Guadalajara, respectivament. 

Arana i Besa al T.O.P 
JOOIC'I COÜTHA DOS EX-CAIOIDATS A "PROCURADOR EH CORTES POR REPRESEHTACI0H FAMILIAR» DE LLE10A 

Joaquií ARA» \ Joan BESA, ex-candldats a "Procurador en Cortas por representación faal l lar* seran jtrf ¡*ts properssvmt fen m pr in
cipi la data era el 29 de novettre, parí el jtHflcl va íssar ajornat) pel TOP acusats dt propagamfe Hlegal en si curs de la seva caa-
panya electoral d'octabre del 1 f 7 | , Oeaenen 2 anys da nresí i 10.000 ptes da sultà per cada un. Acodos havien sol l lc l tat la ¡¡resínela 
coa a testlsonls del Governador Civi l ds Lleida Aparicio Cnlvo Rubio 1 del Cap Suerlor o> Policia de Lleida Gerardo MogllnlM, petf-
c ! í que els ha sstst oanegada. 
PRES6 MODELO"! CADA PRES. U» ADVOCAT 

El mw director da la presa "Modelo* de Barcelona ha adopta! la ñsrsa * prohibir el cestu» vigent * q i * qualsevol advocat poguí 
v is i tar al pres que desitgi. A«b tal «otlu ha cursat una carta al QegS del Collegí d'Advocats ds P.Tcelon», coswnícant-11 que cada 
pres noces podrí ser v is i tat per un advocat. 

LÍDIA FALCÓN E» LLIBERTAT PROVISIONAL 
l'advocat Lfdla Falcón ha estat posada en l l iber tat provisional el 17 de noveabre desoris de pagar una fiança de 50.000 ptes. La 

Falcón havia estat detinguda el 5 de ju l io l d'enguany )unt ast e l seu eeepany Ellseu 9ayo, el fotògraf Racon Recuero i l'estudiant 
Adela TcwAs, sota l'acusació de "propaganda l l l ega l * 1 "associació i l l í c l l a " (càrrecs que posterlosent no s'aplicaren a Racon Recue
r o ) . Mentrestant, continuen a la presó Bayo 1 Tods. 
HOMENATGE A fRANCESC LAYRET 



L'explosió de gas a Sants. 
L'EXPLOSiÓ oc » s A SANTS (CARRER RAJOLERS) 

El dluaançe 29 d'octubre, a les 8,30 del «stf, tinguí llac «na explosió da gas natural al cerrar Raioffers I • l a * ! liaros"): 1* sores 
I 20 ferit», 68 persones sanee casa. 

La Cespenyla "CATALAM* 0E GAS*, distribuyera da gas natural, val elludir respenstbllliats quan hl ha proves d'aouaalies de funelo-
naeent a la zona, irregularitats en totee les neva* Installaclen», ate, l'AJuntaeant encara no ha reeoH la situació deis vaTns que 
s'han quedat sense casa. Priaeraeent ho volia arreglar donant-los una slaple 1ndesnlhacl6 por unes futuro» expropiacions, Üls andft-
vant «le han ofert un pis a la barriada da Oon Pastor, pero els vel'ns exigeixen pisos al aateix barri 1 a uns lloguers assegut bles, 
)a que la aajorla pagaven lloguers inferiere s les 1.00G ptes/ses, i ara els demnen lloguers de 3.500 ptas/ses els priears cine anys 
i de 4.188 deepres. 

O'altra banda, certs sectors han aprofitat el fet per a desviar la interpretació del cas de Santa Aallia cap el gas natural, pro
curant fer oblidar els enigaes que hi ha darrera el pis del Or Zunzcnegui 1 els seos "Gasrrllleros de Cristo Rey'. 

En la reunit del 5 de novesbre, a la qual hi assistiren el Ministre d'Indústria, el Goven«oor Civil , etc., es posaren en circula
ció aeserelone co« ara aquestes: "El gas naturl Is seny» perillis que el gas ciutat.,," "El perill resideix en algunes edificacions 
que no resisteixen les explosions..." "Les responsabilitats podien ísser denudes a elgun vef que s'havia volgut suïcidar..." "Cal, 
doncs, odoritzar el ges per Identificar-lo 1 «odificar la legislació' per tal de no perpetre la Instal·lació de gas natural en aquelles 
eetructvts que no puguin resistir les explosions..." 

El Consell de Ministres del dia 10 Ineistelx en els aateixos argueents, afegint-hi, encara, que si els perjudicis han calgut daaunt . 
Barceltne "t*S El PPBJ QUE CAL «GAS PEL PROGRÉS!" 

Ottrant la seisena del 17 el 24 de novesbre, s'han produït diverses fugues de gas al cerrar Rajoiers ' a zones adjacents,'La Coepa-
nyle de Gas s'ha afanyat a aclarir gue "sha fet el nat s'ha pogut* 1 que les fugues no tenen leportancta; ha estat deaanads, pord, la i 
orsssncla dels baabers... 

LA mOlFESTAClÓ I EL PROJECTAT ACTE llfORWTIU 
El dia 4 ds noveabrs, e les 7 d* la tarda, hl haguí una «anifestacié de 500 veTns d» Sents davant la dependeréis de la Ceeganyla 

de Gas dl la Csrretere de Sents. Els eanlfestants llençaren crits de "Indeenitziacions!" "Ho «és sortsl* "Seguretat'". No es produï
ren detencions. 

El dlusenga 3 de dweabre, en no ésser concedit el perefs d» celebracií d'un acte inforatiu sobre el gas si cíñese *Gayarre", un 
grup d'unes 2.000 persones recorregueren el barri de Sants des de 1/4 d'ome del «etí fins 1/4 de tres de la tarda, en protest* pel 
fet I en requeriment d'explicacions pertinents. *¥|ser anaren a l'Ajuntaeent on la policia els va dir gue el regidor Febrer no hl era 
pas ni teepoc cap altre persone que el» pogués donar una resposta concreta. Oasprís sarxartn al carrer Rajelers, A continuació a les 
oficines de la •Catalana de Ga»", on els veTne s'asseguren a les voravies del davant. Prop de la una del «tgdla es eomnlca oraleent 
que les autoritats estan disposades a tenir ona entrevista aab una ceslssló, la seteana vinent, per tal de fixar un nou dia per a ce
lebrar l'aete. Els veïns exigiren une notificació per escrit. Flnalaent, aquest coaunlcat <S fet 1 un advosat present en dona constin 
cle, 1 Is escollida uns coalssió. En tot «eeent els eanlfestants es conduïren pacfficaaent, evitsnt així qualsevol provocació que 

haguí» peral» a la policia la dissolució del grup. 

L'fiitlae notícia «rrlbad» « Is nostra redacció ens ittforaa d» la definitiva suspensió d» l'aete d» I cine "r^ys-re", Tet seabla in
dicar que es tractava d'une aanlobra de les autoritat», les guals pretenien en un prlaer eeeen* donar una ieotge "liberal". 

• 
d k L'EQUIP "AVUI" al tenir que incloure en aquest nuWc els DOSSIERS ESPECIALS R|pal 1,1 Per L'estatut es veu obligat » sutrlair en 
«W equesta edició les seccions ESPASA,OHIVERS!TAT(del« P aTs» Cata1ans),en propers nuWos inelourn los oseentadeo seccions alxfe 
coa les noves PRFKSA OEK03»TICA,!rfORKAC|íl IWERttCI0»L,LH8RES etc.. que alternaran vé les |s existen». 

En el nós de Ganar de 1.971 publicares el DOSSIER ESPECIAL "Els Afers Jordi Carbonell 1 Josep H» frlcall* 

BARRIS. 



COMARQUES. 7 

Sallent 
SWisT: MBIFESfACrò QEMIMT U» TÚHEl 

Oesprle * diverses aaseebleee 1 ñwñlona activadas pala continua accidenta «Hala (7 ao poc «rfs d'm'any) ona hl ha hagut a la 
can-atara d'Abrer» 1 Salivar, en passar par la cetonia "Potasas Ibérica S>* da le zona atnalre da Sallant, al dlweeng» 19 da w w b 
tingui llac ona «eni f estad ó d'una* 500 pariones aab pancartas ¡"Volea un túnel", *Ne aea aeris";. Aviat as va presentar la guardia 
c i v i l , la qual earregl violentasen contra als swlfestantt 1 taobí disparí trets a l'aïra; hi haguí contusionats 1 fartta par aabdoa 
bàndols. 

Relacionat aab la aanlfeatacl6 da protesta, fou detingut l'endeei, dia 20, el treballador Agustí Ruada, a la gual coaa van respon» 
dre ala elnalres aab un atur de 2 hores als dos pous d» Sallent al tom ai la tarda. FI dia 21 as va repetir als tres torna l'atur, 
El 23 foren detinguts Rafael Cawehe 1 Josefa Goaez (aatrleonl). [Is tres detinguts ingressaren a la presó *P"odelo* dota Vacutacié 
d"*agresslS a la força arada". 

EGOHOPA CATALANA 
Trias Fargas diu. 

TRIAS FARGAS A "Csahlo 16" 
El conegut eeorawisía 1 hom d'espresa declara que hlstoricaaent M haguí una proaesa etapa de plena identificació burgesta-eata-

lanisa» 1 nue ara "s'ha Iniciat una fase en que el «ovlaent nacional cosança a adquirir una base popular 1 proletlria substancial*. 
Després declara "daba denunciarse coeo falso el srguaento da que el catalán es el idloaa de la burguesía y el castellano el del 

pueblo.La actitud de cierta Izquierda docaótlcaoculta un teaor a la diversidad IdloaSMea de la península considerada por alguna» 
cono contradictoria con sus Ideas de rígida planificación cmtral"Oespríí continua parlant del seu llibre "Introdúcelo* a l'econosrt» 
de Catalunys'·on deaestra que una part substancial de l'estalvi catalí es troba en aans d'entltnts.els òrgans de decisió dels quals 
estan fora de Catalunya Is qual cosa produeix una segregació i arbltearietat en ejtmt a "'asignad! de recursos públics 1 a les 

Inversions priv^des.La faculta! da decisió queda radicada fora da Caialunya.t'aflnució del llibre que ha provocat ees escàndol í s 
la de que " de no tenlren coopte l'econoeia espanyola,In nostra econoaia Industria! hauria de canviar d'estructures i potear hau
ria de deíenlr-se riaalgracló.Perb el déficit, fiscal ' financiar per coapte '.Je l'tstat fspanyol desaDareIxerla.aeb la qual cosa 
els deses cocotes de la Balança ,COB el turisea,farien viable l'aconoala catalana. 

Las declaracions de TR1 *,S FARGAS toquen punts leportantíssies oartlcularsent ?n le part econonlca.l'ntae a l'esquerra le-
rrouxiste es plenaaent Justificat. 
LRÜllP·AVul" racoeana la lectura d'aquest llibre publicat per Fdiclons 63 d'inlr* la seva ca l j eec l i Llibres a l'Abast n*102 

ESTIiDI COHARQUSS GiROSligS 
L'econoeista Muntaner 1 Pascual,director d'un estudi econ'oalc sobre les cowrques glrori.nes.senyala el déficit d'iefraestmctures 

.sobretot d» comunicacions coa una de les causes ais laportants da l'estancaaant eceno*1c de soltes coaarqws de C a t a l a n a Segarra, 
el Bertjueda.U Garrotxa.atc) la Garrotxa ,par e*esp1e,6s definida coa a "Zona Industrial aab característiques regressives" 1 senté ' 
unes prospectivos de solució si les zones efeetades no pressionen coUeetlvaeent.r.l •Ministro de (tras Publicas" va declarar que 
"las carreteras que enlazan con Gerona y Ripoll estan en un estado de abandono Insoportable pero que la carretera Ranyoles-OJct- Ri
poll seguiría cono hasta el presente ya que no se ha previsto su acondiclonafstente'.Els Industriáis d*01at dren de colocar les se
ves inversions en altres zones aab eís atractiu flnancar.etc. 

A Si no í s aab una «utonoala de recursos.fiscals.flnancers.rrinversií.etc s'arira tendint a una despoblació Irracional de les 
W coaarques.una falta de llocs de treball crbneca 1 en definitiva a una regressió econoclca que per la dlhTWci natural ne 

tindrà cap aotiu d'existfr.U política centralista í s una de les causes eés directes d'aquesta recess ió I Mtancaaent.l les co-
sarques haurien d'obrar en conseiBencia. 

creixement demogràfic. 

i J ^ T ^ í í ' í í \ h "****"' fC0'*,1Ca * Cata'U"ya « W ^ t • W^edUa* ner 1e, cmaVes oficies de Ccaarc Industrie 1 faveqadS de Catalunya.. * 
A la part rio la poblad6 destaca Tlncreeent en un 30^5 d» la població en ía dkada de 60-*),el ais qrant índex de! seqle 

Aquest ós ur, eleeent clau del, próbleeas d'equlpaaad urbí en tets els «ratt.Murtanístics.sanitarls.educatiuc.d. transpÒrL" 

í " * w í " , f D ?í 1 6 ta P*SSat * , ??'5 ****** « * W e ' ' m 3 ÍÇo-4 8Í » W . I ^ » t a i ha crMcut en pobla- '• 
c 6 un 36,5^lrona en un 17, i * Tarragona en un 19.1? 1 Lleida en tMÍ.Barceïonafprevlncla...} ha absorvit un 90? del aovieent 
•Iqeotorl.U Interrelació entre c r e i x e n t de pobtadí í s .o ï t clar » íarraqorw que ha m a t d'una xifra negativa d. 8 388 per
sones a una positiva de 73.67?.1„ »,frei d*l«alrant, h. baixat a 1. eeitat del 66 en endavant an relació aab 1». xicres del 61 
af 5B, 



ESGLÉSIA 
"Just icial Paula!T.O.P 

f i Secretariat "iÜSTtTIA tT PUL" da l'Arquebisbat da Barceicna.El Secretariat 'Justicia, 1 PtuVvare ser condltuít el 29 
d fabrar da 19fi9 oer «onsenyor «arralo Sowalo? Kariin. ' t 

la finalitat d'aquest organlsa* ,al director I el sebdlrector d»1 qual «ón designats per !'Arouebisbe,és:Canalltiar ala esfor
ços da lea persones 1 da les Institucions Interessades en al (Ésewolapaoent social 1 acóntale dala pobles dintre d'un cllaa da 
Justícia,desvetllar »n altres persones la preocupad6 activa f«r aquestos qüestions*. 

Ela fets; 
a) f) 16 da Fabrar da 197? .L'Aaaaafcles 'Justicia 1 Pau» da Barca lona, dmpí «Igun» sitf*s deferolnats de violinci» 

en la vida social,va decidir de realltrar l'oportuna Inforaació.in Cealssió peraanant va sssuslr-ne l'encarrec, 
b) ta Coolssló pereanent dal Secretariat va redactar el docuoont.d'acsrd aab la injoneado obtinqudal el presenti 

a l'Assesblaa la qual l'aprova,prenent l'acord da traeotre'l als Sisees * la Prcvfncla larraconense I de fer-lo 
arribar a l'opinlí pública ettjançant els òrgans * coumlcaelí social il.de conformitat asb la legislació vigent 
aquestes consideraven precedent la seve publicació, 

c) Tot I rw haver-se fet ais difusió que la indicada,va !n!ciar-s» «1 procí»,a querella del Fiscal dtl Tribunal Stores. 

d) .Cridats a declarar d'vani al Vjat.el» cinc sonores de la Coelssií Peraanant assuairen la responsabilitat del i«tt 
d'acte». 

Contingut A;l Ogct'flent 
Tot i que /¿Tes conegut el tetx del doctwent.es 1* noticíela da que basicaoent es tracta d'una denuncia de l'actua-
clí da la força publica que en ela derrnr* anys.eoa a reapoíta a datara!nadas «anlfestac Ion* reivindicatives, ha 
ocasionat 10 aorta I noobrosoa ferits.en fer & de les ¡rees de foc contra «ultltuss dasareads* a Frandlo.íHneda, 

E1b¡r><Hd,Bareeiona T el Fsrrol.El docuaont.pol que es veo.parla taeb*" de les tortures,**! les detencions proloo-
gadis I dais eepresonaoer.ts tense sentencia Judlclalfda la repressió sisteeatiea que sofreix eot! <fl anaaent el son 
obrar! de la repressi6 universitari a ;de le* descríe! nación* 1 Haitaelóns continuades a las qualt es vewm sotoeses 
els diversos pobles da l'Estat Eapanyol.l que afecten tant els seus drets cfvics coi als cultúrale. 
Taobí es t í noticia de qpe el docuoent vol ser una aportaclÉ del Secretariat d» "Justícia 1 Pau** cara s contribuir 

a que es duguin a tere» de «añera concreta les resolucions de l'Asseefclea conjunta de bisbes 1 sacerdots.referents a 
una celia da <t»ets qt» r» ee veuen respectat» en el nostres estatjentre altres.e!» segSants: 

- veritable llttarW d'expre»s1ó de tota Idea que ne apunti contra l'autentica bé" coeu. 
- f>»t de llkve associació 1 reunió sindical I palftlca en m plursllsw s* i legftio. 
-Participació r*«c~sable de tots els cíutadants a la gestió i control de h cosa pública. 
•Respecte'1 trwue&i dels drets legítla* de les ainorias ètniques i de las pecul!ar1t»ts cultúrale deis diverso» 
pobles de lTstci Espanyol. 
• igualtat Jar*tis« real da tots e!s »espanyo!sadevant les lleis I sunresMó de les Jurisdiccions especials. 
- Dret a I'OBJCÍ/Ó de consciència per aetlus «¿les o religiosos, 
- Oret a rintsyltst física que proteejelrl l'hoee de ies tortures corporals o sonta Is.taabé" deis Intents d» «ac
ció espiritual. 

tqOKSSAltff 
"Tí·reeuitado'' de l'acte de procwwnt aflrea qw en l'etcrit redactat i difós per «esbrea da! Secretariat 'Justicia 1 Paa* 'as 
dan noticias Inveraces sobre dlvtt\\*i isas* del acontecer nocional que llevan a conclusiones Inexactas contrarias a! espíritu y 
letra de las leyes vigentes sin que paro, la edición y difusión de dicha texto se hayan cusplld» ninguno de los requisitos exigióos 
en la legislación de Prensa e Isprenta*. 

"OTA.- Olns aquesti «aíeixe secció Església pocMe* censídarsr Thoertlla de Rlooll.reprodulds a la secció DOSSIER ESPECIAL RIPOLL. 

- * -

LA VEU OE L'ASSEMBLEA B£ CATALUNYA 
Emissora Catalana 

• • . ' . • • . . - • ' • • • - • 

A partir del «et de juliol Catalunya disposa d'una enttsera qao conetituelx el portavet por l'essa! de la vau de l'Asseebls» 
de Catalunya. Lee essistlons reflectiren el treball que dtni a tares la Pereanent de l'Asseoblea 1 el seu Secretariat, I sárs re 
diades aab el títol d» «LA VEU OE L'ASSEHBLEA OE CATAUMtt». Teob< contenen aquelles notícies leportent» que la dlctadtra frañ 
quista segresta al poble. 

Les eolsslons són radiades tot» el» dlearts, dljao» 1 dissabte, da dos a tres quarts da dues di la tarda, en lee iones: 

$ 

14.5*5 kilociclos a »»6 aotre» 
12.270 kilociclos o 24'5 «otro» A n a « « « f a 
15.565 klloslcle» o 19'3 «otros O n < * « U r l a 
10.167 kilociclo» o 29{5 «otro» 

Eseolteu-li 1 foo-n» propaganda, tt on neo lnstrgoont Incoporat a 1» nostra lluita d'alllboraaent. 

Aquest h el text d'una «devota ojio ha attet dittrtbsfd» * diverso» Hace. 

http://il.de
http://doctwent.es


LA LülITá SEL" 

- 29 Jiovaabre.- "El Cens*]o Superior ja CoUníeis da Apareiarkiras dt E«*1a*hs designat un iutle Instructor ¡fe Taxptdlent obart 8 la 
iunta de Govern del Cel.lagl Oficial d'Aparellador:: i VqHoctn» tVcnics de Catsiunye.Mxó es prcdueU dasprft qut una Intenaa. cam

panya portada pels col.lagiats «I» 5ev»t 1 ecabdílus en favor de 1* g^stlS de la ¡unta aconseguís íer enrer» sis propòsit* oe peri 
tsr endavant l'expedient. 

•
Es tracta .donca.dVia contraofensiva d»! grup feixista encapçalat pel contador de la lunta.cenegut falanqlsta.el prepislt d 
del ^wal as tal lar la coapte de diners destinats ;< 1» conegudi 1 prestigiosa revista CAU 

FEfttfNDEZ SORDO;» Director ganara! de Preasa « a BARCELONA 
S'ha entrevistat aab la áa)or part dais director*!I propietari* de la prewa de 8arcelena.Fl seu objectiu era "llaaar s i orden" 

al poderos grup de) Coapte de God6 oue controla grar part de les publicacions da Barce^ona:l3*llaaada al *»«W anava especi.ileont . 
peí t í de TFlf-EXPRES poc oro- njjbernaaerbl.ract'jaclS antl-Ülxon de! radaetor en política ¡nternaclonalVlr.pei HontalbSn .Ftrrsn-
de? Sordo va "recesanar* el cese de J<wp rVliJ r táasl ' r s* ds política Internacinal de DIARIO 8AHCCL0SA par la «nva partlcipaclí 
als JOCS FLORAS fX GINEBRA 1 d» Alex J.KTISfS rsrf-¿tn- '•soortlu.acusat dt aantfes'ar en lea seves crJnlgues tendencias catalanistas 
, * f l CORREO CATALÁN* ha despatxat * cpl,lai)or'<dors taja santsw»! la ¡waina «eone»l'iua. 

ELECCIONS Al C01.LEGIT D'Att/PíCATS. 
Oue's cad!daturas ..la des&ratíca de ST.GÜRA Df LUÜÁ.l la "professional'' de COIL3ACA88A, 

E1 fet ais laportant de les elaccifins a siguí la «inca d'una c*>d¡ cfetura clara gubernaeantal,encara ot» aolts sectors crafasln <rja 
la "professional1 representaba els Interessos de 'Sindicatos' I el *Hovl«lento*.Per enreda ais la cesa PI Sunyer declara a *DESTIK0" 

,1a seva solidaritat aab la candidatura "prov is iona l 8 . . . sectors -^advocats joves apoyaren Indi acoti blesent la candidatura SEGURA. 
1.a victoria da COLISACA8RA,per escás sarga deaosira una vegada ifis la dssorlant3cl8 da ceris sectors.,, , . 

El DRET CAÍALA, El» PERILL 

FI Dret Català, Junt aab els altres drets especials d'altres terr i tor is de L ts ta t Espanyol estS en per i l l de desaparèixer,Ç1 govern 
ha presentat a "LAS CORrES..."un projecta de ncv* ra*.sr.!£ cel t í t c l pralialnar del Codo Civi l pal qual les noraas del Codi Civi l 
"Cspañol" s'aplicaran coa a nora» principal ( i no ce« a . rrea sujetar la) en tot #1 te r r i to r i . la tea? nua las coapiladons dt l Orat 
Català son la font del de dret 1 l'afetlçasíS en el íf·r.-ït·ar! ds Catalunya 1 no ei Cod! Civil espanyoHoue noaés opera cos a drat st»« 
pletort en allS que el dret catáis bo h^çí m$üïï } ¿¡••"..v.·ant an ouan no s'exposa a'f dnri eatalï)va sar defensada pel I I Congriï 
Jurídic Catall 1 par la declaració del Tribunal Soa^a* ORS la CospilaclS catalana *e$ derecho cosan en Cataluña y para las catalanes* 

kla rápida sobllització da les Institucions jur fdkuts Gallogues.Catalanes I d'Vago" fora iaportantísala per evitar aquesta nova 
acció unifemadsra 1 censalista. 

I I I JORNADES iTADVOCMS JOVES PC CATAtt'ÜTA I 3ÀÜA3S, 
La ponència aés polínica ha estat la <m feia reTíció a la independencia de l'advocat en l'exercici de la seva profaaslS.Ef van tt». 

tutflar liultacions políilques fíe l'advocat.la ur.ltat de iuri-dlcc'6ns.la l l ibartat tTcxívessií de l'advocat en qualsevol da la» l lan
ques da l ' ts tat Espanyol,les l«eoapatib11itats,atc,... 

•-
ENSENYAMENT 

ESTUDI SOBRE LA 9UM0RHAUTAT. 

i ' i ns t i tu t de Sociología aplicada ha fat un estudi sobre r ^ V / ^ l 
¡a subnorsalltat al districte 11 ÍHor.tluich.Poblc Sac.) / \ / 
aab xifres reveladoresiBl ha M subncraais profusos i i f& f a / - r j 

i » alnusvàlits.Noals 31 dels subnora» Is reben adacacíó f¡ ^fá ^f\ M p E L í > C O U A 
especial a Tascóla de Nostra Senyora del Port.La rosta 
ísncats a casa seva.t'escola de ?!.Sre.del Port 5s la 
•'nica de tot cl districte 1 es va crear per iniciativa 

•i'un grup de pares coa a Escola del Patronat Diocesà (Dtut* 
>-9rl avui,desvinculada Qairnbé totalaent de l'arfiuebis-
Sat.t í una situad6 ecnriJlca »olt f i f f c l l . 

Segons l ' l ns tüu t de Sociología Anllcadi * Barcelona e h s.ibnor»f.l> seaons cSleub aproxlMÜus son 11.000 delí guals noaés uns 1000 
;-aben algun tipus d*educacl6 espala!, 

^ Un problean a8s ha enfocar d'intr^ l'cmoiivawnt;coniuntaaent par pares educador* i aestres.ets.. i a f a l h de lloes «acolar* 
:sr^qu«st tipos <r*lu*nes 1 la s|tuacl6 •5SWk)l¿ta d'ai.^nes d'r,q,»stei escoles ÍCoa l'Alpi d^ospltalet on s'han reglatrat abusos 
da tota ana que no I-m sortit a la llua per qué l'escola M propietat d'un conseller da l'Afuntaaant (THospltalet)han da estar « l o 
íaaatlcaaant estudiats 1 denunciats, - . . 

( CmtTI«tt E«Sf«Y».NE«n 
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% E inris nu BAKKI n asi üinru 
14 ínt l ia ts culturals,socials 1 esportives de? barri de kmt Andreoencmçal.ides per l 'Tscola Act'va de '"ares" hat\ d i r ig i t un escrit 

al Í-Megat de Éfercelonadel "Inlsterl de Caucacló I Ciencia reivindicant diverses realH/xións escolars al barr i . l 'escr i t sèra t l la 
que el distr icte coapta aeb uní població* de 350.CO0 habitants! 31.000 nois I noies entre els t I els 1? anys i estlea que el 'ie>fïcli 
escolar is d'unes ir . l íO places.çalrab'' una tercera part á h poblaelr escolar de! bar r i . l ' e íc r i l ;caba deeanarit la creació de ?4üOC> 
notis Mocs escola-s entre e l le t un Inst i tut dTnsanyaeent Bítjàl una escola professional. 

•
Accié a seguir al'res barris per aquest o altres «itjans de pressió,quantsaís I «és diversificáis ei llar.Aquesta acció ve a 
a)unt"Jr»se a l'estudi 1 irrforeacló oferta al barri de poble Nou;a les conferencies òrgan! tjraoes oer l'Associació de ?*tfna 

del tí-irrl de Sant Antoni,per l'acció conjunta de velTns i «estrès al barri de la Trt r t tat ,etc. . 

Conveni Col·lectiu Ensenyament privat 
?A Seveenre.- Jo¡.iogui convocat oel Col.legit He llicenciats i l Col.ieglt d'Arquitectns sobro oi curs de les aenociaciém; del Conve

ni eol. leeflu de IsTntenywent no estatal. 
Assisteixen uns S50 ensenyant* . Es pesa de relleu U falta de representat!vi »at dels enllaços I iurats oue estan negociant al cotv 

,«ju» no troperdomm irrforeacló soure In seva earxa ni defensen els interessos dels ensenyant*,"/acorda que el dlee-
m vagi eesslvMtnt als locals del sindicat a exigir Infórmelo I a presentar un escrit a * la rlatatorsa rei vi nd! c i t i va «fls-

cuMdri r-reviaaent t>cls ensenyant*. 

^ ^ "c/M^H/acic ieportant porgue es tracta de la prisarà vega* we els ensenyats der.-incler anssTvaaent cl cnvenl i presenten u 
^ <m plataforma -eivindlcalivaelaborida deeocratlcaeent.Cal estendre aquesta accIÓ en «1 terreny slnd'cal.doncs.c^ teñir en 
conree íue exlsle'txen a Barcelona.ur.s ?8.C0C ensenyant* privats. 

ru •u'mifTs rtn¡€\m LA *n RgtwsEifrATivirAT PEL JURAT A SINDICATS 

'-veabre.-fs fe l í la MRtiHtm reunlS de les negociicions atl Conveni Col.lectiu de lTnsenyrtspnt :-rlvatí provincia'"de 3 arce lena) 
"• $ ; ",¡ «estrés I ll icenciats van anar a sindicats a exigir 1nfori«aclS,i a denunciar les condicions de no re;resentativi tat i«b que . 
el c o c i a el convenf I a presentar un escrit on constaven els orinclDals punts reivindica tics discutits I aprovats neis nrofesclo» 
nals de I'enseny^nf-nt.aspres d' unes quatre negatives va sortir Kart! na* Snlioas,president de fa I M l <te Treballadors ', Tècnics de 
l'ensenyauen* i •rocuradors en Certs.Se 11 va dir que l'abjecte de Is visi ta era fer eorstar SJMJ abans de la f i res del Con"çn1,en el 
qual els*represert»nts" dels treballadors no defensavenels Interessos d'aquests calia fer yna asa*ft>laa a la aufc assistissin «estrès 
i llicenciats de l'ensenyaBeM nrlvat.ts proposà el dia 6 per fer aquesta asseeblea al Sindicat.ireserós es oassS a denunciar lee 
condicions en que es negociava el conveni (s'havia oït que els Veoresentins'dels trrsfnllr.dors «íens-arien un salari afola de 

tat, i estaven oVfansant un de 8.50G nts'.Es var "fer sort ir els vocals i snís va exnossar ¡es reivindicacions nresentades pels 
treb^'adors: 

- aijgaent de sou per tots de 7.000 pts sofera la basr actual. 
- desaparició de les categories dels entres segons el minero d'a luanes. 
- conveni ner un any. 
- sapress'ó de l 'ar t ic le 19 de l'ordenança laberatfflue oerwt sustituir un tr«tallador ?cr un religiós o 

aarent del propietari, 
-Assegurar la seguritat en el treball en v'stes a la raceneertll de centres 
« En c&s de sentencia favorable de fegistrstijra tenir oàctl a la raanrisió. 

\cció laoortant oeriüí es 1*» nrleara que es fa reunint «estrès i lllceneiata de cara a ores io-wr en les negocinciónn óel convanl 
laboral i s'inscriu en el caef de ia senslb! ÜtaéclS dels professionals de l'cnsenyaaert oV cars a la l lu i ta síndic»!. 

Què pretén ésser 1 I " a v u i " 

W . UN MITJÀ HMEST n»INFOR!'AC!Ó I DE OOCU&NTACIO AL SERVE! DEL "OBLE 0f CA^ iLW. ; . 
B B a k • "Hi SECOPILACIf1 QROEW» I CLASSinCATJA LTIS rSDEVEKIMFNTS OCORREGUTS, TRINT CC? A ^S IS LES rfs niVFïïSf" J _ . 

% PRCCEnTciFS -"LIGÁIS» I CIAW1ESTI*S- PRCOSlAtrr SEIWE unilT-'An LES ffS SIGSES ! FIARLES; M 
W\ W RESPOSTA CÁTALA* A TOT DfTFIfT V[W5m*mUWCto 1 WIPUtAClí; Ui tfS HRPWCWS; W 

™ • m mm vwmctè DIRECTA W A mim SCHRE FETS oris TATSCS wkm> vs®* », sf mw* i vi' ^ P 



fi 
EUZKAD1 

. i i i » 

REPRESSIÓ A EUZKADI NORD '., " 
j.Ur 1barri,L.Araeane,J,Irlerts tan estat cesoenosts a 3 efesos da pre*f par un tribunal de Bayene.Hav'w. est»t dstlngute el dlvenfns 

día 3 neveabn a la capaila da l'esglesia da Sant AnaVeu de Guyana quan participaven en un aevlatpt de proteste ceñirá les aosores da 
conflnaaent 1 expulsió" pren contra sai refugíate bases d*Euiked1-$ud. 

(Es laportant daaondar en cap ees 1'entes» Frenco-Peapldu per a 1» reureedS di las lluites (Talllberaaent nacional dTuzkadl 
1 elt PaTsn Catalans. 

Ull AUTtKTIC ESTAT DE «ORA A QgmOl S8D 
Oaténclí a Sant Sebastian (Conestí) ¿"«anual ifcateloeafldl Zabaleta de A5 anys.L'aeusen da ser en alliberat al serval d*E.T.A. I que 

servia cea a cala per a praseetssr 1a frontera,» e¿« coa Ja as costea en aquast caaes ,1a polida espanyela que preem d^aclertr* teta 
els*actes subversius*!! ha «trlbuTíen en brillant servei tot un conjunt d'acta* (robo d'exnelslus.atracaBent a la Caixa dfetalvls dl 
Fuzondo,ete...)Taabfi han estot detinguts ConcepeU Reconec Irlbsr.Santlsge Labwu Villar Araaendl 1 Ángel Haría Tallarla Ataaandl, 
tots tres d"Hernan1 acusats d'haver aaagat el prlaer detingut. 

Es evident que la policia espanyola t f cca un deb objectin principéis Is deserti celad í dels dispositius que percate*, la 
fuq'.da 1 els lluitadors bascos un ep» s'ha aconseguit que 1'astada a la tone nord (ftuzkadl a cause de lee eesMMS Trancases 

siguí aolt ees perillos 1 di f íc i l . 
Fa uns ancos a Euzkadt tapare un autèntic estat de guerra olns 1'estat d'excapdS peraaiemt del ragi» franqelsta.Cal denunciar 

per tote els sitiaos aquest estat de terra* . 

• t i EL SEO OLTIH DISCOS OIU "GARICASO* LA L T J L HA StDD CESAlTICUlAOA. 
LA E.T-A. COSTESTA ATACA» LES OEIEQACIOMS SHC1CALS DE tfSÍfeWCT»£llERm« 1 TOLO» 

Una vintena da ceaandes de E.T.A. arests de beabas ,o*tra11ete$ 1 pistolas asalta a la satelxa hora 1 e entre poblacions diferents 
les dslognclons sindicals freaqulstes, 

jrfin: es colocada «na bsebt per wt coeenrJe.es svisaéi tote la gent perqué es poseí n e resguart. 
Renterla;quetre eeaendaa areats de pistoles f eatralletee .pesian e resguart ele fundorarle he Incendiar! aac •cáetela aelatef* 
Tolos»; cinc coeandes areets de plstelaa.possen a resgnsrt funcionaris 1 2* sluanes de técnicas libérale 1 volen l 'ed l f ld . 

Hernán!; quatre coeandes areats r/arees eutontlgees ,regen les 1nete1ad6ns sindicals aoh varies llaunes de gssollns 1 fea 
-•'—'•"' explotar explosius. 

Resultad de reparad i ; 5.000.000 pts de destrossa a Slndleats.1 desoetrar una vegads ais que E.T.A. pet <1 vel donar el cap, 
sense cap sena de baixes. 

yuga 
HEBABOES A MAGISTRATURA DEL TREBALL 

Vigo.» Deeandat a la Magistratura del treball per acoaiadaaent de i? treballadors de Var»se,1 de Citroen,? de Ferq»s,9 Astilleros, 
.Actualaent hl tan 130 ecceiadats (d'entre elle 30 carrees sindícale),78 readaesos 1 29 que serán procesaste peí T.O.P.LIIbertete 
sindicals condicionals: q Segundo Rodríguez Soabeta g * 10,000 pie da flanca.FmrcIseo Lores Senteeecllle .Pedro Karno,eatge cal 

S.0.E.;üanue1 Pérez Pérez,Jurat (feapresa de Citroen Hispan!a.aquest sense flanca.Tres sea aab 25.000 pta: Isidro Gesez Montee líder 
obrer de le Cltrofn.Joan Benavldis I Josep Eloy Mosouerra.Quedan encare Ç treballadors a la preso;un d'ells Manuel Fernandez Nedrafle 
,qua s'ha presentat voluntariaeent despria que la policía no conseguís local! tzar-lo. 

10 noveebre:La Magistratura dona 'ia rrae e Citroen en el cas del acoaiadaaent di 10 treballeders.Alxf Ja sin 33 sis abrers despat
xats aab raí segons «1 tribunal laboral,Per aquest evtdinasnt no h! he n! indemltzedi posslble.Segons Pesad» Cacho el scu gran 
*«xU ha estat que de 289 despatxats nods n'han confinat 130,una alca aenys del Mocosa de fot si es t i en coopte que en la vaga 
de aalg la presslé dais treballadors ve aconseguir l'onulaeli de totes lss sancions, ara es confina el trleerf di la Ifnla dura par . 
part dais eapresarls 1 de l*hose bo\ Aquest cop es vel "donar una Uleí" 1 atacar lee estructures organitzat Ivés auntedn psls tre-
fcsllídr» durant lss lluites aateríon. 

•C¿.kT,V&:- LA REPRESSI6 U-BORAL 

• (-¡'Ama la rapressl'o per per dels tribunals laboréis,'/ eceatadaaents declarats procedente di Taapresa .Manuel Alvorez ,2 de 
Fo-cas dsl ^ , ::«* seran Indaanlzats pero no readaesos 

30 esmabra: quatn acoaladwents precedents de A càrrecs sindicals de Cltrofn Híspanle. 
Ûn cop «és «s nosa ce nl leu la real existencia del Ulure acoaledaaent que afavoreix naturaleent.els Inténseos dils eepre-
rv\i. 

U.P.8.(Unión do Pobo Galega) Infero» "Un ees da roproeelfi e Qallct». 
LVganttz*cié elanoesilna ,ne .nacionalista 1 revolucionarla U.P.3. ha fet en galleé , un Inforee di 30 plglnae sebn la brutal re-

pnss!6 del 'franqutsae sobre el seu país. 
S'hl esposa en un llenguatge planer 1 objectiu el següent saBarls'IntnduccIón.Ferrol asesinatos e ferióos os bata.Kaloa tratos 

arbitrariedades xurldlcas.Vlgo Sol1didrtdBtlpopular4tepresa11ac patrones. Mal os tratas na coalsarla.Outroe logans.6runa,Lugo,)jro-
vocaclón da Falanxe.Morrforte un datldo.Santtago Sendo» acadealees.Sandee getarnatlvas.Posaa di URXEiCIA PRA OWiS ASESINATOS. ' 

D.P.íl. te coi e ob)ectln:*Jn Bloque nacional popular galego que encadn a teda lee fems políticas antifeixistes e entta-
llgoroutnaes,.., 0u» peída conseguir o tntnfo final di pobo galega efter dea seus enaetgee: o fdxlabsa e a olorgírqale etpañle,. 
\fo desticeaente eraed» es* apele cada en des aevaaentea e leltse d» easas... 



I ITWIP'AVUI* E S g U » 1 «ev t r i a r 1 segín noSSIERS ESPECIALS el priaer sobra la Ola* d'Afireaclé Nacional de Ripoll I 
• ) w i f r sobre Vestatut" aquast segín COK twa aportarte aí* a la Caapanya da la Parwnwt de 1'AtsMelea da Catalunya de 

«Parqua 1*Estatut (TAt/tonoarla de Catalunya» 

r-DOSSIER 
introducció. 

Coweca* p-r un tetra prea • la fY» Snttó da la Peraanent è l'Aeaaable* * Catalunya (octubre # » • * v» celebrar a Rlpell 
1'aete coessaoratlu de la prtaara «ásalo da l'Asaaafalea da Catalunya (7 rnveabre 1971). Aquest* ueMlItíaelo" nogalar v* estar acoa-
psnyade d'uns «apanya egitatorls previa, reoordant la eelabraetS da la M a m Sesslé de l'A * 6, l # car altra banda, dea d'on pant 
da vista legal se convocava un aplac da sardanas anunciat per diverso» diari* barcelonina. 

Ünat 3.000 personas as van concentrar a Ripoll utilitzant autocm, tren , cotxaa particular», sfe. En al caaí da Ripoll hi lovla 
dlvartes p1nt..dts tais coa «VI3CA CMAfiKYM», «ESTATUÍ", etc. totes alias aab las quatre barras 1 Vestal reV» -característica del 
Partit Socialista d'AllIbaraaant «adona? dale PaTso» Catalana (P.S.A.H.K A las onza del aatf la OnVaJI* Civil coeanra a eeborrer 
les pintada», 1 7 ]eaps * «verde* arribaran a Ripoll 1 ocuparan posicions estratègiques. Alguns autocar* van |»$or desviats cap a i -
tras «recetor» 1 feren presos ala Watt da les personas que havien llogat els vehicles, 

A las 1? del atoóle va coaencar t'aplec. [1 pabla va quedar prlctlcaaant ocupat d'una sanara pacfftc* pal» assistents 1, en un prl 
aer aoaant, serna aanifesiícions polítiques explícitas. HI havia una oran tenelS degut a la presencia dtgran neabre da aaabree de la* 
8.P.S. ( M o a * P«mico-Soe1*l: la ae l td i política) i da guardias civils de «als!. La polida *a far gran quantitat da fotografías. 

A les dues de la tarda, en Intantar pent^ un aura! pintat, va guardia civil va raocelonar lawdint-he: la gant que Intentava aques 
ta operarte as va tancar al «añonar. A las qyetra, unes t.SQO parsonas as van concentrar davant t i «oaasttr, cantant-** diversas canT 
con» catalanes 1 republicana». £1* "verds" v3n prendre posición» par desfer la concentraclfi. U pascar da les cençona als crlts de 
«IL.HERTAP». «VISCA CATALUNYA!», «VISCA LA 1» SESS10 DE Lt». da C.»«, va entrar en acclS la quVdJa «ttf l enviaf,t una gran part dais 
qu1 esteven concentrats a l l í <¡n aran aparcats els autocars. El* civils aorrtaran lo» aatrallates 1 a» produïren diversos Incidents: 
tractaren da detenir diversa» paraonas. cosa qua fou lapedlda per la dadle I da postura dais aanifwtaata. 

fn un aoaent deter*lnat lo» esspanes d»l Ronestlr van tocar a sosatont, f«t que va ser aplaudit par iolhoa. La concantraelí acató 
q.jen la guardia civil obliga als assistents a pujar als autocars, algun» dels quals amaren aobracarragata. la resta dais aenlfes-
tants va ser dirigida uns qulloaetra» a le» aforas del pobla. Es registraran 3 detencions entre elle* la da Hessln Xlrlnachs (veure 
IK-ORmCIO GENERAL d'aquest rwuero). 

•
l'acte de Ripoll ha estat w fat laportant, del que cal assualr 1 traure diversas conclusión». Acta» d'aquest tipus han ds pro
liferar ja que paraste* rautttr gran noabre da gent, I taabé divulgar aapUaeort els objectius de T'ASSEBBLEA DE CATALUNYA. El 

que no es pot far és trloafsllsaa: p» tant, cal dir qua, par una banda, l'organització' da l'acte va patir cPalgones deficiència* da-
gudn seguraaent a tractar-sa d» U arlaer» vegada; d'altra part, cal afegir que no n'M ha preu aab actoa d'aquest tlpu», sinc qua 
cal ootanclar a a h la lluita d» la» classe» populars catalanes des de la aateixa ASSEH8t£A DE CATàttffYA. 

• • * 
PEPfflCUIH 

A continuarte par el sau veritable ínteres reproduïa dos doewaants sobra aquesta diada l'un h Crida del Secretariat de la 
Asseablea de Catalunya al pobla da Ripoll I Coaarque I l'altre l'hoatlla llegida a les església» da Ripoll 1 eoaarca el dluaan» 

ge següent als fats. 

Missatge al poble de Ripoll i comarca 
*1 dia 12 de mjvaabr» as van aplegar a Ripoll aliar» d» persones vinguda» d'arrsu de Catalunya par a coaaeaorar al prlaar aní versa 

r l d» la ca1ebracl6 da la 1» Saaat* ca l'ASSfN&EA OE CATALUNYA (7 rmveatre 1971). En afarta, acótate data rapraaanta al prlaar pa» " 
en un llarg procés de eonverglocta 1 coordinació dMnatltuelona, antltata legal» 1 paraleosli, ¿argent tiaelons polítiques 1 da e s * 
asa, aactor» profaaslonals, aén « 1 treball, uní varal t # t s , ete. El» 300 participant» suscribirán as prograsa da convargíncla centrat 
en el» dreta fonasantal» I en la* llibertat» nacional» que Catalunya reivindica enfront da la dtrtadw» franquista. 

El passat dia 12 da novaabrs l'ASSEnBlEA DE CATALUNYA aní a Ripoll aafa la voluntat «pressa da celebrar una fasta papular, d'exer
cir al dret de lliure reanlé 1 «xprawln 1 da sensibilitzar aquella zona par tot e! qua l'ASSENSLEA DT SWALUaTA «ignlflea l procla-
as. 

Vo»altr«s, ciutadans Hpaltoncs, vàreu eentaaplar aab als vostres propis ulls coa al nostre *»1*e pacfflc es responia aab la 4 a 
dura repressió wr part da la* forca» que estan al servat d'un rtqla qu» ens vol eaaordaçar. 

Vtrau veure les aras» apuntaos» contra nossltree, contra fasfltas «anearas asa artaran a Rlpall m aplec popular. Varas eonteaplar 
la dítaneié brutal da personas Inosfanaea que aren sondaros* eo» crlalnal* sota '̂eaenaça os laiaatrallatu, Vüreu sentir al crit pa
pular que rsclaneva la seva llibertat. Véreu veu)* taabé coa una hoass araats aasnaeaven aquella aultitud que dsdfllava an asrxa pa» 
cfflca I voluntariaaent silenciosa coa a es.ores«lo d'un silenci laposat durant «és da 30 any». Ptri taabé vireu veure coa al pabla a* 
aanté fera 1 decidit en lea seves ral vindicacions par una Catalunya deeaerltlea. La caapanya Iniciada sobre «l'Estatut d'Autanasla de! 
191?" n'és un» prova evident. 
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rlpoll: hoellla predicad» el i)lu»*rT.je següent •' fíe 

Helfss d» les converses d'aquesta setaena » h nostra Vila han girat a l'entom dels fets ocorreguts dlu%»nge pasat. F's ceaenta-
rl» han aatat »»ll variats 1 n'M ha hagut par a tois ais mistes. 

Ce» QUfc, en cert asnacte, ens he» vlst nft o aanvs «aplicats en aqueste fets, ans te seablat que avui wfav esperar-ne, a * tot 
el dret, la nostra oclnlí. Par ilxo, us presenta» aquesta reflexió que hea fat con)untasent els sacerdots da la Vila, F.ns agradarla 
de coapartlr-la aab vosaltres en altra* «oaenU. 

fea prtaer un brtu resa» dels fa*»; 
Dluaenge passat, un oran ngebre a» «jrrt, en qeneral }ove, es ve donar cita a 1» nostra yila. fe dita tac «1 ao+iá era eoaaeaarar, 

a travis d'nctes populars 1 fotttlMes, propis de trobades da ¡ovent, l'anlvarsarl de /la celebrad»* da la «rilara aacsló de/ l'Astea 
blee de Catalunya, 

Excepte algun petit Incident, a! mH transcorreguí aab aolta naraalltat. 
A la tarde, la qant e'anava treaawt \ eantava a la plaça del Konestlr. Sens» conelxeeeM nostre, la tarea rfbllca havia fet tancar 

els claustras. El» qui volien ocaaVal quedaran estranyat* I aolestos, Entérate d'aquesb ¡vwealls, varea far obrir e!s claustres: 
en principi no podías adaatre aue ea'le barris el pas. Els claustres s'obrlan al aattlx teaps que es donava }*«rdre de desallotjar la 
plaça 5, d'una sanara espectacular 1 a*fe torees que creies exagerades, /la guVota c iv i l ' s'ac¡¡afanyava la gent cap els autocar» que 
els havia p^fat. 

Durant aquest recorregut M produiran dues detencions* un sacerdot /aossen Uufs X'rinach»/ i B» java. Un altre sacerdot, veí da 
Ripoll, tjue ani al Quarter da la liáVdla C|*M i Jiterassar-se afer l» sort da! seo ceapnav, fou retingut a l l í aatelx. Teta tres ha
gueren de fer declaració 1 foren portat» h aatnlxa n>t i! Sovem Civil * íiirona, f i dilluns a la nit feu dnlvM en llibertat el 
jaeardot veí nostre. Els altres dos «1 elaarts, desoris dManosar-los una anlta governativa 'Iveure a "Inforaoció íleneral* al que l i 
^ia«sar a nossan Xlrlnachs)/. 

fins agarf ela fats. Aquests esdavanlaants ens porten a una reflexió sobre la vléi de 1> nostra societat, fals soalaa una societat 
perfecta, una coaanltet 

ari la convivencia pacífica d» diferents «tentalltats tigui possible; 
on tothoa pugui expressar lliuraaeot el que pensa; 
on els drais de tots eln noses siguin respectats I oMensats; 
on l'autoritat, seapre necessària, serveix! i ancaalni les a sancione leaftlaa» e» tel* els beses; 
on 1» pau provingui, no d'un ordre extern, sinó del recoreixe·r'ot universal de la dl'j"! tat huaaro; 
on la unitat no afagtl la riquesa d'un plurallsas de foraes ben legítia, 

SerS lartessibl* nadar vlur» així? A pesar del ¡r-sl, « ' preat que hi ha en l'Njae, no vel**» ni poda» creure oue siguin purs soanis. 
Aab l'esforç 1 bona voluntat «as es deuen poder donar passos par caalnar ca,; aquest ideal. T's fets da l'aHre dia, ne ens Indiquen 
oue tenia aolt caef par córrer? 

I lea vist que: 
• s'ha donat solt» laportimda a l'odr» extern, reorlmlnè BMW formes 'J'mt pressió peraut fte «ve^ la» nficialnent re

conegudes; 
* s'ha Intialdat l i gent asb un despleq.iaent de forces que cralee atexprai i aab unes forae* que creien incorrectes; 
• s'ha detingut 1 retingut s'unn «mera arbïtrSris i sansa cop cxpllcsc».' ultarlarj 
» s'ha obervat, per tetes brindes, una aanca d'Ififoraacló tfttal. No ajàfea sfià !»siwva. So crtiati iiue aqunsta «anca 

dfnforaaGiá aborta, no -jolrmerit en aquest fet, guo alguns poden tenir jor aneedític, alnó ün aaltt altra» 1 
graus. Is el que ens fa ais aaï, perquí no sabe* nal cop Jtstfar, aanoat» eo» astea d*elescnts ríe "¡udicl? 

E» pot estar o no d'acord aeb el eoaporlament d'uno t alires, es poden donar aolta»! expllcadana a aquests fets. El que ningú no • 
pot far is aaagar el cap sota l'ala coa $1 no til hagués cap prnbleso par rtwldr». 

les lecturas qaa hea llegit evu! efes parlen d'allunyar de nosaltres Iota rancióla, de lreb;<!!ar paí» h unitat Jfls kaatt 1 de 
l'esforç que hea de fer pergal els valors que ftfu ens ha doa->t no restin Inactius, 

No ens nuedea aturats. Hlraa <fe daavetllar-nes per veure las dificultats que presenía avui !a nettra secietat 1 per aportar-M el 
nostre esforç » f i que la convivencia estigui nós fonaanfada en la justícia, h llibertat, l'ansr I la veritat, 

'íue aquesta Eucaristia ans faci trobar, per dawmf de las nostre* opinions, estils de vettr» 1 aanere» de fer, una saieixa coaanló 
en Crisi 'iue ens ar.lal a construir el veritable regne de D5u. 

íïlpall, 19 d» noveebre de 19/2 

Humor... 

fítm 
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PER L'ESTATUT 

col·laboració especial 

PER QUE L'ESTATUT D'AUTONOMIA,AVUI 
UNA «ICA 0' HISTORIA 

Quan al H d'abril de 1931 el pobla eahlà as pronuncií 3 favor dfina Rapubllca Catalana era evident que et pronunciava contra la f l r -
sula de govern monàrquic però is «alt clar que al awtelx tegps reivindicava t3«bs la tornada a «ans de les f jejww populars cata la
nes de tots aquells Instruaents (É govern, instruaents econoalcs, polí t ics, «ociáis 1 culturals que et pafs havf3 anat configurant en 

, el cura da la seva historia 1 que l i havien estat arrancáis per dret de conquesta. 

Reproduïu! aquí alguns írageents de 1» introducció històrica que encapçala el l l ib re £1 poble de Catalanya 1 la 3epúbllC3 espanyola, 
davant H s t n t u t . Col. Papers de Treball 1 d'Inforsació n« 2, seteabre 197?: 

"£1 tr loaf de la '¡«pública desplaça el poder r w l f l k de sans da la gran > 
burgesia regionalista -que fins el darrer nomeni ' « $ l i carta «marqui-
ca- 3 «ans de les classes populars catalanes", "l 'er-serrida d» l'estruc
tura polític.» oenVquk.i espanyola era un"> conquesta :k les classes po
pulars, r w a Catalunya anava estrst*aení lliqada al rriner assaig d'au-
todetersi nació cat slana, f i reroibUcanlsne espanyol rrfus'i (aquest assaig) 
1 a«b velades pressions convertí la Rupúbllca Catalana en Teneralltat da 
Catalunya establint 'us s'elaborés un avantprojecte d'F-stptut d'Autcno-
!Rf8 que haurien d'a<>rovar les Corts Constituents de la ?npúbliea Espanyola". 

Aquest Estatut va ser votat aoè un SI «assiu (RO fj ne) poble Català {nz-
Jurals 1 Inmlgrats) 1 fiflelajaat les Corts Constituents <jn la Rapubllca 

l'aprovaren (.193?) <*b re t ' l ï s eolt laportants:, (feixant ben clar que la 
sobirania de Catalunya corresponia )! Parlaeent esnanyo' I no al noble da 
Catalunya tal coc ho fixava 1' Estatut votat pel roble catïla en el seu 
art icle ?, on diu: " f i poder de Catalunya eaana de! poble i el represen
ta la í ienwvüht " . 
En efecte, tal ce&i diu la abms «endonad; Introducció històrica " «entre 
l'Estatut plebiscit?! raioritàrlaaent gal poble dB Catalunya, esperava 
1' hors de posar-se a la consideració de les Corts constitucionals espa
nyoles, boa es planteja la fora» que hauria de adoptar la República, 1 i s 
rebutjada ( . . . ) un« solució federal a l'astructura de l'Estat .AIIEO ]a fa 
presentir les dif icúltate que en un "Estado integral" (art ic le I de la 
Constitució) haurien d'afrontar les aspiracions de les nacions peninsulars 
a l'autodeterminació". 

Després da noltes obstruccions I d'una intensa caapanvn en contra de l 'Es
tatut feta sota ei lema de "CAstilla, siespre Castilla se aba contra la 
afrenta" finaloen!, el 9 de seteabre del 193?, é's aprovat l'Estatut. En 
reali tat el text, nue s'aplica al «arc rntrut del Principat, no responia 
als Interessos de les classes populars catalana». Les liaílaclóos en la sobirania política havien de portar dif iculta!» en la gestió 
legislativa de ! 1 ílereralltat que perastrl; a la dreta catalana recorrer a Madrid quan II convenia als seus Interessos (en la l l e i 

d» Conreu per exoaple). 

Malgrat els Importants retal ls I aodl f i racions, derivats sobra tot de les diferencies fonaeentals establertes )a des de! orinar ar
t ic le que consldora Catalunya coa una regió autonoaa dins l'Estat aspanyol en lloc d'un Fstat autJnoa eoa ola l'Fstatut de! 1.331, 
«algrat això -deie»- 1 les conseqüències r^im porta en aatàrla de llengua, poder de fer l le is , ensenyaaents, declssló sobre els re
cursos de què disposarà la hisenda catalana, tribunals, etc.etc. l'Estatut d'Autonoala va rearesantar una araa Important par al re-
draçaaant de l«s classes oopul:r» catalanas, f'n r lg la d'autonoala l'·elaborl: 

el pobfe de 
cafalunya 

f la república 
espanyola 

davant 
l'estatut 

* 

PAPERS de TRFBAU { D'ÍNfORMACíG 
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- una organització d'enaanyeaent qratufTi, única. público I catalana das dtls prlaars r •« fin» a la Universitat iutenoaa da Bar

celona. 
legislació laboral al sartal dais interessos di la classe treballadora que arriba fins a las eol.lecttvStzacions di las aa -

crasas durant el per loos^pi guerra. 
- una divisió territorial d'acord aab le realitat social 1 aconoaica da las coaargues. 

- teta retara» xgrlrt*,qut tendH a acabar a * els anacrïntes eontrsetes tf\arrendas»mt ! oarcerla, 
- una plaolflcoelí dais recursos i. de la prodajçió |et* des. de Satibwjs». 

Ourant el per toril da govern di la Qanaralltal, s'obrí. dañes, un aere polític di llibertat» foraais f in* altane*** desconegut I es van 
aconseguir progresses socials i polítics Indubtables coa la Llei di Contractes da Conreu que afavoria ele pareara, rabassatms 1 arren
dataris en centra dais t t t r atinente, I , M general, la sortida di la clandestinitat de les organltiaclet» obrares que ven peder cosen* 
car atxí una taat? regular de conocíentfoció 1 organluaetó. Aquest progrés social cultina tarant la guerra aa un autèntic canvi revo
lucionar! ioa es concreta en «asures cw el Decret de Cel.lectlvttraclons pals quals lee er.prese* passaven a aans drls treballadora ; 
el decret suprlalnt la carearla 1 arrendeaant de terrea, la aunlelpalltracló de la propietat urbana, dilt sérvela col.lacttua, le re
estructuració di l'ensenyaoent, etc.-etc.. I obrí un proco» revolucionari durant «1 que! la classe obrera catalans prenia progressiva» 
aant la direcció total del poder acènòatc t polític. 

El *> d'abrl 1 de l.'Jfe apareix al "Boletín Oficial del Estad»" dil govern di Burgas e l decret aWrint l'Ettefait ri'Ayioneela di Cátalo 
nya que entre altres cosía dlu: *la entredi di nuestras glorioses ames en territorio catalán plantel el problea* esVletaaonte adai-
nlstrat1vo...di restablecer un rógiaen a> derecho publico que, di acuerdo con el principio, d» lavrafrta, devuelva i eqtellas provin
cias el honor di ser governada* en pie gs igualdad con eos heraanas del resto de España*... 

m QIC L ' ESTATUT D ' WVm&r*M 1 

Reivindicar avui l'Estatut d'Autonoaía aa as una qDsstló basada en le nostalgia i el passat. Se aa tracta d'una temada al pastat, 
coa ti aquests galrabé 40 anys que han poaoat aab tetes les transfonwclons econBalgues I sóclalt que t»{acttvoxont han ecurrogvt 
alt Països Catalans no haguessin esistlt. 

El fet és que avui existáis «na situació clara d» oaseoonoelcló òe) regia franquista, que ó» eolt evident le tapeesl MU tai d'aquett, 
aab el dictador o aab el seu continuador Joan Carlos, da donar sortides polítiques coherent^ais grata ¡roblóte» del país, si no é's 
par la violencia \ l'assassí nat, ànoesta situació esta petant cada cop ees al descobert la necessitat per part di ! aoviaent obrar i 
popular de contraposar a la dlvtstó i al caps da les classes dominants la IMITAT POPULAR per a l'acefeteat j j la dictadura 1 la lo» 
plantació d'um estructure deaocratIca adequada a la situació actual. 

Així ho van comprendre totes lat orgaftttftafrlone reuní des «1 7 da noveabre de 1971 en la I Sessió de l'AtMatlaa él Catalunya, L'a -
cora en 4 punts aprovate en agüella eoeorable ocasió és el reconelxewnt de la necessitat üolítlca que íts «lateas populars catala
nes tenen de "l'aconsecuclÓ d'una «anlstla per a tots els presos 1 oxtlats polítics, de 1'««arele! di lea llibertats democràtiques 
fonaaantals: llibert it de reunió, d'expressió, d'associació, espaclalaent sindical, de eanlfestaeií T de vaga que garanteixin Tac
eos efectiu del poble al poder econoatc i nolític; del restablieent provisional de les Institucions i dtls principis configurats a 
l'Estatut riel 1932, co» a expressió concret? d'aouestss llibertats a Cataluoya 1 coa a vía ner yrlbar a.l ple:exercici del dret d'au» 
todeteriilnacló; de la necessitat, par f l . d'una coordinació de la acció 5 tots als pobles nenlñtuíart en" la lluita dtaocrSHca1. 

Dina aquesta perspectiva di llibertats ojeoarals. l'obftctlv polftic per a les clnsses populars «telons» éa, dones, la consecució d'un 
poder oolítlc catalS partint de la basa k 1'Estatut d'Atonoaia, coa a punt de partida neeesarl per « la resolució dels probletet ece-> 
noeles, socials, polítics 1 cultúrala específica que té plantejats el nostre poble. 

Ot t .BB 3EPRESEOTA3IA DISPOSA» ARA ff US LLIBEWATS AUTOWPHIQüES 7 
• ii»i •• eje» !•• i . i i - i i • i i •imim ii • i i"n «i jejas aaaataaeeeei ¡je. i i — n i i • • m . n i tummm 

Serla tenir 3 les anne uns «fniet brgent de poder per tal d'eaprenore la transfotoaeló social que t i nostre país, en funció oele In
teressos de les classes populars catalanes necessita: 

En el pla general de les llibertats I <Hts deaocratica garantirla el dret a Tatsoclacló polfHça* ftrera I sindical, el dret e 
la vaga, a les llibertats de reunió 1 dret de aanifastacló política, a la llibertat d'expressió, espeelrlaent de proas» 1 dils altrtt 
altjans de coaunlcació social. 

En el pla econfalc I social representariaj 

Mapa- -disposar d\ms òrgans propis de nlaniflcacló i control deis recursos t de la producció que ens pamtorlen d'enfrontar-nos aab 
eficacia ai ce«trallsoe aue ests ofegant dia a dia i d'una aanera visible al natural creixeeent. de 1'oconoaia catalana 1 enfron
tar-nos al poder creixent á> la banca i dels grans aonopolfs espanyols 1 estrangers. 

—a>> -ostablliruna laglslacli laboral sobre la basa de les necessitats ees urgents que es presenten 3 TectusUtat: escale aobll de 
aalarls, tetaana de 40 hores, tou total en cas de aaleltle 1 lubllacló, supervisió directa par part dels treballadors di la gea-

tló ejapresarlal... 
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•j» -reversar l'estructura del canr eliminant els conir>íc'es de preer i - i ¿'nrrewciíHitrt I e! -<<3er aetusl iteis '"i'pr*ediarls i cisis 

monopolis de proveïments. El control <te les inversions peraeteria la faci l i tació de crèdits públics, ^ i xc ió d'uns nreus minias, 
formació de cooperatives etc.eic. 

-elaborar un pis general d'urbanitraci6 i d'ordensaent del te r r i to r i sobre bases racionals tenint coa a tmnt de partida la rea l i 
tat coaarcal i procurant al aaxla la dlscentralitzaeió de serveis. Liquidar al mateix teaps l'esoeculació brutal « 1 sól i de l 'ha
bitatge actualment iaperartt. 

|» -transformar l'ensenyanent i altres instruments de comunicació i fortaeló socials d'Instrument ¿**r*s-,ió social i nacional que 
són avui en orgarisaes al servei dels Interessos de les classes populars catalanes (catalans d*oriqer, o d'adopció) de aanera que 
disposaríem de centres d'ansenyaaent en tots els graus unies, gratuTts en molta part, públics, que ¡par t i r ien uns coneixements 
que analitzarien a fons la reali tat eebaica 1 social, la historia, la llengua i la cultura catalanes. fte l'alienació actual qui 

<• ' »s"patéix~ais a»ií dubto són les classes populars, en especial In claase obrera, sobretot ei els seus sectors issi-rats perquè 
no els peraet o els dif iculta la norsal integració al pafs on han vingut a viure. 

« f e » -transformar totataet els servei* col·lectius tías <aa la sanitat, la seguretat i provisió socials, els transports, l'esport i 
les diversions. 

No es tracta de pensar o bé gas un Estatut d'Autonosin -roduirTa de per sf el miracle d'acabar aab iots ais nostres oroblews, o bé 
que aquests problemes trobarien justa i adequada solució en el context d'un centralisme que no fos hMein ces ! ' « tua l sino democrà
t i c . Una nació que no es pugui qevernar amb les seves c:racterfstiuqoes i necessitats tendeix a sor objecte d'un :>rucés d'onressió i 
daspersonalització nacional 

flolts dels greus probleses que tenen plantejats e!s Països Catalans venen de la i «¡possibilitat que tener- els noses tae hi viuen i hi 
treballen de donar solucions als seus probloaes d'acord ast la seva realitat i les seves característiques prònies. 

• • • 

•
L'EQUIP "AVUI".- considera aquest treball una aportació interessant, pero no es fa responsafeie de fa total i tat del tax i . 
Esperes poder oíerir altres treballs aobre "L'Estatut" des dB altres perspectives. 

C fi ff B A T : Per la Coordinació de les forces Polítinuer dB Catalunya. nús.A desembre 19?? 

La reivindicació avui de l'Estatut és alhora la proc'saaeió del nostre dret col.lecMu a l'autogovern. A ' s drets individuals de qual-
sevol persona que visqui a Catalunya, i punt de partida oer a que el poble cata 12 ougui exercir cl dre! a l'aatodeterni nació. 
En aquest sentit, creiem que la untí entre l 'afirsacié de la personalitat catalana i b democràcia, tm la**a Vis í atot ós avui un 
element profundament revolucionari, vàlid no selasiert ner als catalans, sinó r.er a mplsevol ciut ida de 1' Es'ai espanyol iue desitgi 
per al seu- país no el govern autocràtic d'una oligamuia, sinó la participació responsable de to*s. 

T R E B A L L ? Òrgan Central del Partit Socialista Unificat de Cataionya. nfia. 349 , 5 de ju l io l de 1.9'? 

L'Estatut del 32 no Is una idea o un projecte diffe» 1 d'imaginar, sinó una experiencia histórica que va ser viscuda pels que tenen sis 
de 40 anys i que pot ser estudiada pals «ós joves. 
Avui aquesta proposta coaporta que la vigència del Govern Provisional d'àmplia coalició en l'estat esnanyol haurà d'anar acoapanyat de 
l'establlaent a Catalunya d'un Consell Provisional de la Generalitat representatiu de les diverses forces del noble català; que l ' ap l i 
cació de les l l ibertats polítiques sense can discriminació coaportari l'autogovern del poble català en el «arc legal ds l'Estatut de 
1932; que el Període constituent general enclcura a Catalunya l'elecció d'un Partaacnt catí la, l c elaboració d'un nou Estatut que res
pongui a les necessitats ! aspiracions actuals de les nasses i l 'exercici nel poble caíala del dret d'auíodefern·inrtció. 

li I 1 í) A D : (Vgano del Comte de Barcelona del Partit Socialista unificat de Catalunya. Año XXI nua. i . 25 de agosto W? 

Esta ca¡ paña de explicación y movilización f . torno a cor qué el estatuto del 3? significa esenci ¡laenie «1 nlantaacionto de la nece
sidad del cambio deíaocrático. de la alternativa, con referencia a la insfitucionaüzación nrovisional en e! «wecta ¡Se tramlcién {y 
en el «arco imprescindible de la conquista de la democracia en el conjunto del estado española de las normas contenien an el estatuto 
ioplantado en Cataluña durante la I I República desde 193?, coao punto ds partida para el tileno ejercicio <a>¡ aeree'o de nuiodeterrina» 
ciófl y del desarrollo democrático en Cataluña. 



A S S E H B L E A OE C A T A L U U T A ;Portaveu d» la Cositsió ?araaneftt.nua 3 Juny 197? 

La peraanent aprovi llençar una aaplia caapartya que sota el t í tol •Perejil L'Estatut * 1932\cobreixi els seçuarrtt objectius: . 
• Oenar a conèixer auplawen* quins són els principis I les Instifadóns «nflgarades en el Estafat d'Autonoaia dl 1932,el ree-
.tabllsant de les guale s'exjgelx tn el 3 er. pont d» la declarada d» l'Asteablea. 

- Plantejar 1» lluita per açuest objectiu co« ona activitat de tasses present en la lluita dl t r i í . 
-, Propiciar la coaprenslí d»l oae put Issar el període Inaadlat a l'endwrocaeent oel regia. 
- Explicar l'objactlu de l'Estafat osa a punt aínia de ceiverglncla que peraatl arribar al pla dret d'arioo·terainade' de Cata

lunya. 

- Deixar ben clar « n per Catalunya na fs deaecrítica 1 per tent no le valida qualsevol possible sottldi de 1'acfaal regia polític 
que no reconegui , C M a fet efnis Indisccíible ,el restaollaent dels principis 1 lea institucions cooflajCtdM ea I t t ts fa t del 32 

L L tl.t T Ai Pertantvau del ftrtlt Sodaltsfa 8'Alllboraaent llaclonal dels PaTsos Catalans . míe 22. abril 1972 

En prleer llec si Catalunya disposa durant la República d'un regla polític autora» no fou evidentsant pas perquè els polítics llberal-
burgesos espanyols estiguessin dlsnosats per graciosa concessió a reconèixer l'existència de diverses nacionalitats dins l'Estat espa
nyol 1 eenys els drets d'aquestes nacions a la seva autodeterainació. Les «íniees llibertats aconseguides asb l'Estatut d'Autonoaia 
van ésser una conquesta de les classes oopulars catalanes. Redordea, a ees cot a fet Indicatiu que Hacia va proclasar la República Ca
talana coe a estat integrant de la federació ibèrica hores abans que fos prxlaaada la República Espanyola a Madrid I aab ubes atribu
cions d'autogoven/i eolt efe Sepiles que les que després concedí l'Estatut totees a l'aprovació de les Corts espanyoles. 
Convertida la República catalana en Generalitat de Catalunya, s'elabora un projecte d'estatut que fou pleblscltat aflraatlvaaent per 
una ora" «ajeria l'agost del 1931 I que desprís passa aab grans dificultats el vist I pla» de les Corts espanyoles ate M efectué ls -
portants aodlftcaelons restrictives. 

A partir del 1931. dones, f per oritera vegada des de feia tés de dos segles, Catalunya coaptava aab un brgan çropl (aneara que aab 
fortes Haltaclons) per a 1'aplicad6 política, social, eeonèsJca 1 cultural basat en forces socials que presslonaven vers una trant-
foraadó progressiva del regia econoaic i social. 

A C C I 0 : portaveu de Juventut Obrara de Front tedonal de Catalonya. néa 5.1.972 

En acceptar l'antic Estatut de Catalunya coa a punt de partida del perfod» provisional I coa a base «fniae de la nostra reivindicado" 
naclonal.no fea altre cosa que a l i ï q » van fer Tnmwt nací! 1 el poble de Catalunya l'as» 1.932,qcaB ,a caavl del veritable Esta
fat que tot el poble havia plabisclfat.els foren efe-is dinou articles ose el Govern de la República va creara eportons.„. . . .„ . . 
El que ens urgeix Is l'astabliaent d'un oeríoce provisional deaocrStlc dins ei qual siguin representats els drets dels hosts ce» a 
hoaes 1 coa a aaabres d'una coaunitat nacional 

Oi apaent benvinguda 1a General!tat.aab el seu 6ovcrn,e1 sou Parlaaerrt I el President que aquest elegelxl.l a partir d'aquí tot on 
caeí.tot or, procle.El precís que Is la raó de la nostra exlstenda.polftica 1 huaana. 

0 E T E R PI I n I i Publicat per Mnlí Desccratica de Catalunya nóa 19, aalg 1.972 

S l ^ h C ^ ! ? Í , ^ 0 M * « i a J L T r t Í T ? W ' ? "*$****** * * * * * * * * que aresta «apanya par «L'Estatut» * • 
lapossibilitat d'obrir un aapll debat I m I n W , * de ponts de v i . h sobre la visió d» cot s'ha de concreten .1 Zblrmmi 
artogjwn er. elsolstin, aspectes que recrecen les lnstífadons pclítlques d'on poble.Crale» aja serl be que cada Ideologia I ca-' 
fcgrup polític doni els a » , punt, d. yjsta , , < • „ „ „ « ^ , j , t ^ ^ ^ el pobla anar orientant l w s«*e*pr«farín-

Blblioqrafla actual sobre l'Estafat de Catalunya' 

D E T E R H I I I rPubÜcat per I M Í OeaocrStlca de Catalunya, núa 20 Jcny-Jullol 1972 
n.r.- tolt Interessant pel seu breu pari aolt ben ctmsegalt procel històric. 

• PER QUE L'ESTATUT DEL 3Z»:publ1cat per el Coalte Universitari del Partit Scdallsta unificat de Catalunya. 

• nSIATUT DEL 31": publicat par el Deparfaaent de Publicacions del Partit Socialista <mi1aara»ant Nacional dels Pafsas Catalans. 

• El POBLE DE CATALURTA I LA REPUBLICÀ ESPANYOLA QftVAKT LTSTATüT,:Papars de Treball i CTinforaacIó nus 1 seteabra 1972 
n.r.- llibret tolt Internant dons a «Is d'una Intror^jccll històrica,tll tstafat de 1 31 1 el 32 coaparats I L'estatut de Reglaén 

Interior de Catalunya.que vare ser oficial s Catalunya. 

• 



OSCÜMENTS 

SOBRE L'ÍJS PUBLIC BEL CATALÀ 
Aab l'extensió del seviaent pol í t ic 1 del aavltent da tassa, un fat es veo acvlnt replantejat: l 'fit pfiblle del català, tant en la 

propaganda cos en les asseablees I actes pocllct. Serta Innecessari de f t r - M referencia si no fos pensa) ela satelxas que fingeixen 
un total desinterès en l'ordre lingüístic sen a 1e pràctics els sís aferrissats defensors da l'espanyolista, da la atí l i traci ó abso
luta da la Mengos dal leparlo*. Cal , doncs, posar a l descobert aquestas posicions d'alqcn grjps que, ta t a f i n a n t feraar part da 
l 'oposicl6, o f ina 1 tot reconeixent teorlcaaent el "dret a l'autodateralnaclÓ", portan a Is practica em polít ica centrarla a l 'es 
pí-bllc dal català. 

Diverses vegades la hea coeentet aquesta actuació coa a lògica conseqDenda dels llargs anys d'edueaeló franquista {ne és estrany 
a aquest fe t l 'origen basicatent universitari dais ses aroants espanyolistes). 

Que tinguin e l clnisae de disfressar les seves posicions sota la capa d'un pretès "Internad orni I see1 no ens in de sorprendre. És 
ja un proel dl sent tradicional en el xovlnlsee opressor 1 que ja fou denunciat en el seu tesos 1 en el sec context pel astelx Lènin re 
fer int -se al xovlnlsee gran-rus /sobre les altres nacions «is petites da l'taperl rus / . 

En e l cas que ens ocupa es tracta d'un f e t se's concret, 1 les argueentactons són d'una pobresa encara els gran, 1 deacsiren on grau 
elevat d'oportunista, de refortlsee 1 una confús?6 tàntal realçant alaraants. 

Per als qui 'encara' es creuen en la necessitat de Justificar la seva actuació, argumentaran la seva oposició a l 'ús pfiblle del ca
ta là sisoleaent aab raons "d'eficàcia* 1 da "sentit pràctic", o bé" cot a tanlfestacló d'una actitud confosa que és.ds f e t , alhora un 
paternal 1 set t a l a l t í s 1 una tana d» tasoquiste cotplaent o de "renuncia expiatoria" a Ves de la llengua propia. Tetes les actituds 
portaran a la practica a tantanlr la pol í t ica d'opptssió lingüística dal regi t 1 prolongar-la.en e l t t l l e r dels casos, f ins a l "futur 
taglc" del "desprès" de la "seva" revolució. 

Retis l'oportunlsw «Ss descarat pot pereetre de conjugar aquesta practica reaccionarla aab la propia "teoria del dret Inefable a 
l'abtodeteralnaclS"! 

Notés e l refortlsee aès aesquf pot plantejar-se e l bandajatant da la l l u i t a de tassa de tot plantejatent que no eloti e l sltpletent 
econotlctsta, I pot reduir les qüestions polítiques 1 socials cot la lingüística que ens ocupa, a un sltpla prebleat d 'e f tek ta ! 

En re tut , doncs, es tracta d'actituds notés cotprertslbles en el context de la dictadura espanyola actual I que finicaaeht poden és
ser Interpretades cot e l reflex directe d'èna "tala consciència burgesa* ds certs dirigents Intel·lectuals d1 ericen burojís, aa junta-
sent aab un tesoquiset producte de la Ideologia cristiana tradicional /inculcada a la força durant els estudis pr i tarts I secundaris/. 

l a confusió tental fa taabó oblidar f ins les conegudes panules de Lènln a aquest respecte en reelatar e l dret I la necessitat de 
1'agitació en la llengua propia! 

Ooè pot representar, doncs, per a nus setblants grups al proeSs revolucionari? 
Què cal esperar de la revolució que diuen proposar-se, d'ona revolució en què la l lu i ta actual estarla en eentradíceló t tb les be

ses del futur que cal construir? 
Quin esforç en podat esperar, d 'al tre banda, d'uns opcrtcnlstes setblants da cara a l 'aplicació futura d'tro pol í t ica lingüística 

1 cultural adequada a les necessitats reals d» l'estructura nacional? 
El prevlnciallsts 1 l 'alienació nacional, la tanca d'una teoria revolucionaria arrelada a la rea l i t a t , els preludiéis d'origen cr is 

t lano-burgès.. . , tot ve a contribuir a fer - los l lu i t a r contra e l procés histèric de superació de les alienacions 1 a l l l b t r a n n t de l a " 
subtlssló 1 d'expansió social dal cátale cot a llengua nacional atb plenitud dadrets. 

Nosaltres, tenia la nostra concepció del f e t , ben diferent. No tenia prejudicis espanyolistes ni eeaplexes dfnfer íor l tat . l l s i tea 
per l 'ús públic, l 'ús social de le llengua nactonel, sense e l qual tota llengua qued?. tancada de sentit I r e c l o u en la vida del *pa-
tuès" faa l l i a r ) (pr i ter objectiu de l'opressió lingüística de tota nació deeinani). 

El procés alliberador de la llengua catalana, eottnçat atb tants d'esforços pel nostre poble, t l , doncs, coa s objectiu principal 
aquesta dl tensió social 1 col·lectiva. 

No volea f ixar atb alxè una única forta rígida d'actuació en tots els casos, perè sí una l ín ia bàsica d'actuaciÓ en aquest sentit 
cae ha d'lnforear tot grup revolucionari t ínlattent coherent atb la seva teoria. Concebea la revolució cot art precís en e l qual es 
va gastant l a futura societat: el pa r t i t , les organitzacions de tassa, les diferents accions... tot e l tcvltent revolucionar! 4 tas
ses ha d'estar d i r ig i t en els principis que hauré d'aplicar: la deaocracla, la representat!v! tat , la cr í t ica Interna, la solidaritat 
de classa, . . . l ' ú s I el redreçatent ds la llsngua nacional. 

laposet, doncs, ja en la l lu i ta actual l'ús públic 1 social del català. OtstruTa 1'opressió de les forest feixistes 1 burgeses. 
Aeabea aab els prejudicis, esborrat els coaplexes, suporta les alienacions. 

Treballes a la universitat: 
Contra e l degestí sa» 
Contra t l xavinlstt "gran-espanyol" 
Contra els tòpics revolucionaristas 
Par una polí t ica arrelada a ia rea l i ta t 

PER UN ENSENYWCNT POPULAR CATAlX PER UN ENSENYAMENT POPULAR CATALÀ" 

•
Aquest f u l l , redactat des d'una visió polít ica d'extret? esquerra, tracta e l problew de l t llengua enfocant-lo aolt especlal-
tant a la Universitat, tot 1 que alguns aspectes serveixen en altres fronts da la l lu i ta ant i fe ix ista; barr is, caaarqets, ce-

tlsslons obreres, l l u i t a professional, propaganda 1 publicacions clandestines, etc. L'equip "AV1I1* crida als secs lectors a que ence
tin discussions sobre el probleaa de l 'ús públic del català en tots e ls aspectes, 1 que, naturalaant, posin an practica la t conclusins 
a què hagin arr ibat . 



PREMISA INTERNACIONAL 
SaSuieec 30. XI-1972 

Point de-mire. 
Et nul n'empéchera de chanter les Catalans... 

Mals qiíil est diffieile d'etre poete! 
l.t-s J eux floraox de la lanjritr r.it:i!arr ont en lie» ' ¡ y a quelques srmaices 

a «.enere. Ce eoncours de pnesie se déroule den ais Ï9JS» Bar te r te d'exil. A ce 
propos. Ir consola! itencra» d'Esparno á Genèwc nttsu a ádrense une leMre, sisnée 
par le charcé dn serviré rtc presar. <>o il rs.t dlt n u t a m m r n t : 

« Votre jou: -tal a affirmé que la lanrrue e&tal&ne est inlerdite en Espume 
drpuls 193U- Je t i rns à prrr i»rr qur si la seale langue officielle en Eüpagre est 
la laníruc e s p a ñ o l e mi eastillane. les aniñes lanirne.t pat.rlées ¿Ans le tercitolre 
national. catalán. basque et s-lii ¡en (...) s i n í p.ïrlailrTne»it rccnumtes et d'usajre 
courant (—) ». 

D"aa<re part. - par rmuri de 1» vérité ». le conswlnt nous demande de poUHer 
les precisions sui»antes : 

. T̂u prooitrUoti de líeres en lannue 
en ta lañe repróbente 3*"» r)u total il'Wi-
lions eéptugitólrs. 

» Une chaire de btftHWP et Httérotiiro 
i-nu,!»ro íut créée à l'Universüc- de 
Rarcelone après la cui-rrc civüe il'Fs-
paijpe. Récemment, en octobre 1S71, oa 
íi celebré K1 cnnootm- pmir l'établisse-
ment i «¡ne chaire simílairc rinns la 
nouvclle Ua iv r s i ' é tío Rarcelone 
(Sant Cudat-Bcllaterra). Días (sutes 
los universités ospagnoles ou en peut 
obtenir l.i lircnre en phUoïo^ie ro
mane, on donne ausxt des cours de 
ianp,ue ralnlattf*. 

« D.rní :•- Institut d Estudis eata-
!.'tis iw facilito I v-nsí lftw-ment de la 
láñente, <ie 'a littéríttiirc et de rh!sto*re 
de !;. Cataloitnc liimiis plus de 60 
afis. 

» Un hchdomndaire et plusieurs re-
vues car ulanos sofst públics et, une fois 
par rnoís au mein.*, il y a un pro-
gramro.- en catalán a la televisión. Les 
prnevamnw catalans a la radio sort 
plus fréq':oni.s. I,a lanpuo cn'alane es! 
d a n tisofíe retirant a !a menso. 

» Kn ce qt;¡ dwi- rm- le théfitrc. de 
nornbreuse» represvntations sont don-
fiées en catalán. A R^rn-lone existe la 
«Escola d'Art dramàtic; ad>ía cual» 
tíepuis 12 ana. qui s'occupe dt» rceher-
ches et esthctlcjtio* th.'-iUralor, atnsí 
que des expérímentations de nouveaux 
textes, acteurs et direeleure Ceit<-
compagnle a parcouru tonte l'Espagn". 
ainsl qus* la Éraiíce et 1'ltalie av*»c des 
piècca du rípertoire catalán, casttllan 
et MranRer. ti eKlste d'antrca groupr". 
thefit.aiix qut se consaerent » la re-
prtseitlation de pidecs <•« i-at.ilan 
comme le ^ Teatre experimenta! cata-
la », le * rtruo de teatre Independent », 
I" ' CJrup d'-studis teatrals d'Hort i ». 
- ni^ joglars». ot<:. Kn dehors de H;-r-
t**lon*'. il oxistf atís^i de nonti»r«-!ix 
cnsembles ihW.rntir qui ne se serví nt 
que de la lanttue CErtatane. 

» DariB lo terrain de la char;son. in 
v!|foureux mouvement intitulé «Nova 
canco-» existe depuis 12 ans. y.on 
(iiantp s'étend à tous !• ' thèmes : MI-
eúMiX, polítiques, exi*-teetlets et r* ! i-
Rif»ns. Parmi les ermu!» tirs on I.anfcUtf 

.••ne plus i'ii^. on p"tit 
les nentü de Joan Mrmuel Serrat. Pi de 
la Serra, Luís Llat-h, Ana Maria Dra<. 
Nuria Feliu, ainai quo eolui de Raimen 
qui víent do BC produiré à OerMNrè, t,o 
cinema amateur on lancue catalán -
oceupe une place de premioe plan dans 
le cinema de ee nonre j e ruim do 
Lorenzo Soler est le plus ctinru. » 

Xoax aeeoelllonii eeíte mlxe ao pntn< 
d'autant mieux qn'rllc confirme ma^ni-
flqnement ce que enus ivnm errit ihio. 

• La Sirlsse > d« 21 octobre dernier. son* 
le tltrc : « Nul nt rempéchers de chan
ter . . » 

Sieualon* nour'.iní qne nous n'avon» 
Jamáis écrit que la lanffar catalane éti»it 
intorditt· m Kspaane. En effel auenne ',M 
n'interdit dr parícr le catalán, ce qnt 
íior.iit d'aiUrnrs bion dlfliciir á apptl-
Qurr- Kn rovaiirhc, nous avions dl* qtie 
le catalán ctaíl en traln de pereer la 
báillon qn'on lu? appllqu^ en 19:»$, prin* 
clpalojnrní en supprlmanl l'enseicne. 
ment dsns oette iansne, ainsi qne la 
presse qootldienne. Relevons cneore que 
les precisions da consulat méritent 
d'étre preeisées : 

I. Oes chaires de catalán «ni été réln-
trndMÜes dans des «nlversiies esparnole» 
ou l'on peut étodler la tanitue et la 
llitératwro »u mime titre que d'aatrea 
'.*ni!i!=-s «J-trínKeres. rilalien par exem
ple. Oes chaires straUaires existent dant 
miatrc nnlrersitea ünlsaes. 

J. I/« insMtut d'Estudi» catalans ». e»t 
un instituí privé. 

3. Camine nous l'avions dit. l'édition 
CBlil.»ne. üvtes et revues, eennait un 
rejtmís>aot essor. Mals il n'y a toujonra 
pas de otiotldien. Le prmcrammr tnen-
sin-l de (R te!, visión »» situé à une bcure 
d'croute partiealiérement maavalse, 5 
hi-nr H de raprès-mtilí. 

4. l e s (troupes de théatre ellís el-
dessus n«- sont pas snbventiennés, l*la-
sieurs ont été en butte a des traeaase-
ríes. 

5. Quant a»i-c chanteors, certalns ne 
peuveot se produiré oíi ils veuleat. Pour 
m;onoire. raopeteas que Joan M.usuel 
S.-r-̂ aí n'a pas eté «Heetlnnné .á un 
tlrard Priv feurovlsion parce ttu'll n'ac-
ceuiait de eitanter ftu'en catalán. 

K.niin. si la poesie cataiane peut s'ex-
primor líhreniení, ttu'nn miu* dise pour-
nuol, á la sulte des Jeux floraux de 
fíenc-ve, six des jurés du eoneoart, la 
femme O'i seerétaire de ee eonesoes. 
ainsi que le chanfeor Raimon qui aiT.it  
chanté a t<eie%e, se sonl ros cogvoquer 
par la pólice et rétenle ieurs passe-
porls. 

Qu'il est diffieile d'etre porte, si l'on 
ae peut falre chanter ir mot liberté..* 

P i e r e o COUU.ERY 

Humor... 

http://aiT.it
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