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HNAIG IMADA mi LLUITA l*MAI(i 
SEAT, UN PR1WER DE WIQ El LLUITA: 
L*E«PRESA EN VAGA t TAKA» PER 7 DIES 

En la (feta (fel la r . de eeig d'enguany, 
la factoria SEAT (fe Barcalona (2*.eXX> t re
balladora) estava tancada a conseqüència * 
da les l lu i tes obrares. 

El divendres 27 d'abril els obrers d'a
donen, en el sosent da cobrar, que la paga 
ha estat dlsalnuTda en 200 ptes, en concep 
te de les noves nemes de descoserte de la 
Seguretat Social. A ees, aquest aatelx ola 
Teaoresa reparteix una edició cel conveni 
en la qual es oot l legir que la paga de be 
neficls de 5.700 otes, Igual per a totes • 
les categories, "estl condicionada* a que 
durant tot Tany M hagl una "coanleta ñor 
eal l tat laboral* 1 a que els accionistes • 
obtinguin C M a sínia un 10 % de beneficis 
( ! ) . laaedlataaertt eenencon les assaablees 
1 els aturs als tal lers. El dissabte per I 
la tarda, la vaojR és ja quasi general, ha
vent estat despatxats 2 treballadors, I el 
di l luns, 30 d1 abr i l , la vaga continua i es 
produeixen eítlngs a l ' Inter ior i es fort» 
una gran aanlfestaclé, a la qoal s'hi su-* 
•en per priaera vegada sis d'ofici ne j , que 
va passant ser tots els tal lers anunciant* 
que es va s celebrar una Asseablea General. 
En arribar al T.1, són coaelnsts a abando
nar Ta factoria a travis dels altaveus,sen 
se atrevir-se a fer-bo cara a cara. Pacífi_ 
casant van sortint els obrers, passant en
t re rengles de policies que han voltat la 
factoria, decidits a continuar la l lu i ta • 
al di l luns, ? de m\q'r quan Teaoresa tor
ni a obrir les portes, doncs uns altres • • 
120 treballadors han estat acosladats. 

CONCENTRACIÓ UNITÀRIA OE 7.000 PERSONES A 
SANT CUGAT DEL VAÜÍS 

El dia 1er. de Maig va tenir lloc una • 
concentració unitaria a St Cugat, HI assls 
t i ren diversos allers de persones (entrí 7 
i 8.000}; Tacte havia estat convocat pel 
Secretariat Persanent d» 1'Asseablea de Ca 
talunya. Es tracta, doncs, de la sanlfesta 
clS del 1er. de faig ees itportant haguda* 
a Catalunya en els últles 35 anys. 

Durant la aatelxa es va l leg i r , per veu 
del Vicari Episcopal par Aablents Obrers,* 
1'bonilla redactà pels bisbes catalans de 
la provfcnia eclesiàstica Tarraconense (en 
la qual es fa referencia al XXV Aniversari 
de la Declaració Universal dels ürets de • 
THoae 1 al X Aniversari d» l'encíclica"?* 
CEH IS TERRIS" de Joan XXI11, fent allusia 
al dret de reunió 1 associació professió-* 
nal per a la defensa dels propis intereses. 

sab l l ibertat d'estructuració, eovisent, * 
Iniciativa i.responsabilitat,) Taabé Inter 
ventrón un «eabre de la Coaissló Obrera fa 
cionel d» Catalunya, un obrer de SEAI, etc. 

Al f inal ds Tacte, que es va oesenrrot 
l lar trenquillaaent tot i la nodsresa ast 
s'encla vigilant de socials, grisos 1 c i 
v i l s , es va cantar "La Internacional* i • 
•Els Segadors*. Al poc teaps d'haver-se ** 
«Assolt, els "eleeents de l'ordre" es van 
atrevir e entrar en aecií 1 van detenir a 
• persones. 

Una vegada sís, l'equip "AVUI* esveu 
obligat a condswrar enírglcaaent Tacfua-
eló antl- inltarla í opertuni -;ta del grup • 
"Bandera Roja*, el qual, en un intent f ra
cassat d'Instrumentalit?ar Tacte, aprofi
ta Tocasló per difondre les sevss consig
nes particulars aitjançant octavetes, pan
cartes i c r i ts . Cal afegir, pero, que la • 
rtsoosta dels assistents davant cuesta ac 
tuacló fou unaninaaent de repulsa, oer ha^ 
ver ateaptat contra Tesperit derocrStic • 
de tota «enlfestació unitaria. 

L'acte de St Cugat, cos el de Ripoll, * 
són un bon inttrusent per fer avançar la • 
l luita-unitaria a Catalunya, en el ««re de 
l'Assemblea de Catalunya. 

ALTRES HANIFESTACIÜNS A BARCELÓ» 

El 27 d 'abr i l , al vespre, va tenir Hoc 
una sanlfestacló popular que,8rrencant da
vant l'Hospital de la Sta Creu I St Pau,va 
baixar per l'Avinguda Gaudí -fins l 'a l tura* 
de Còrsega. H! Intervingueren unes 3.000 • 
oersones, aab pancartas I banderes, que * • 
van desfilar tot llençant octavetes 5 pin
tant les parets. La policia arrib? quan la 
aanlfestació ja s'havia dissolt. 

Aquell raatelx dia, vers les 9 de la n i t , 
ur grup de persones es aanlfesti uns e l - * * 
mrts Raables aaunt, dispersant-se abans de 
l 'arrlbadi de la policia. 

Al carrer hajcr de .Gràcia-seVva regís 
trar una al t ra, en la qual foren detlngu-* 
des 8 persones. 

LA «ANtFESTACIÓ 0£ L I 0E HAIG A L'HÜSPITA 
ÜET 0E LLOBREGAT 

A dos quarts de dues del-elçdla del dl» 
Prleer de %ig es van concentrar unes 3500 
persones en la cruï l la Avinguda de fesnou* 
Carrer La Florida de L'Hospitalet, t ' s « -
nlíestants oortaven pancartes 1 bandires • 
roges 1 anaven escaspant octavetes. Quan • 
va arribar la policia, un grup de 100 per
sones els va fer front, arnats de barree • 
(fe fürro. aedres i còctels-— '*!"• - . >-. '• 

que la policia va fer alguns dispars a Ta1_ 
re . ?to es van produir tteteiclons. 

USA-BOWAL POT D'ESPLUGUES I CQCTRS-
H0L0TÜV COSTRA r I Í 3 COrlPAíiYIES AÈRIES 

A últina hora de la larda del 27 d'a
b r i l la policia va descobrí- una "beaba* 
al pont d'Esplugues. Ourant 2 hores es va 
ta l lar la circulació, tesos que es va t r i 
gar en treure la "beaba*: una cantIsplora! 

En la tarda del 30 d'abril l 'oficina de 
la coapanyla britànica d'aviació *BEA* fou 
atacada ansb coctels-selotov, produint-se • 
un petit incendi. 

Qos dies després, oi 2 de aaig pel ves* 
pre, va ésser atacada, taabé a«b còctels-* 
molòtcv, |a companyia sir ia nordaserlcana* 
•PASAN'', produint-se un petit Incendi. Un 
dels enpleats resulta fe r i t en tallar-se • 
aab els vidres dels aparadors. 

FRONT NACIONAL 0E CATALUNYA LLEGEIX UNA AL 
LOCUCIÓ, PER M.TAHEB, A LA PLAÇA ST JWl·lf 

A darrera hora de la tarda del dia isp, 
de Halo, centre s'estav? celebrant una ba
llada de sardanes a la Plaça St Jauae, es 
va sentir, a través d'altaveus, un.frac-** 
sent ¿'"Els Segadors* í a continuació unes* 
veus van l legir una precia* en nos de FNC 
("Front üacional de Catalunya*): 
•Catalans: Avui, Prisar de Haig, jornada • 
internacional del t rebal l , volea denunciar 
públicaaent l'opressió 1 1* repressió cons 
tants que el regla franquista exerceix da
munt el nostre poble català, sobretot da-
surrt els sectors pooulars í en especial h 
classe obrarà-,' 

Aquest Priaer de Xaig no Is uns sesole Jar 
nada coanenoratlva, sinó que SBtl inseri t* 
dintre les l lu i tes avui en aarxa an e! oro 
cés d'al l í beraisent nacional i social del • 
nostre poble. 

acordes les l lu i tes reivindicatives de Si 
Adrià del Besos, asè l'assassinat d*sn cos 
pany obrer que va ocasionar una enorae ra-
pulsa popular i iue ha coísporíat un avenç* 
cap a la vaga general. Aquests dies rateix, 
els nous coobats ds la SEAT, de Láaparas Z 
! en altres eroreses de la Zona Franca evi 
dencien coa Ta l l u i ta avança dtàridaent. 
Oavant les nostres reiviídícaclons, el rï£ 
gla feixista nesfs té una únics rís^cstn ; 
la repressió b rub l de la policia, que as
sassina, tortura, persegueix i «nrresona,! 
anulla així les nínia»? Ulbertatï desocr?' 
tiques, 

fnfront de Lot aixè, los forces antrfran-* 
ojistes del WflCfBB't * Catalunya s'han •> 
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agrupa! «n una plataforma unitària; l 'As-* 
sesèlea de Catalunya, que ofereix un pro-* 
grasa polí t ic que possibi l i ten <?1 retorn* 
de la descerada al nostre país /cátala/.* 
L'Assesblea de Catalunya Ss ur pri ¡aer pas 
cap a l 'all lberasent; alliberament que no
nes serà total quen el poble cátala es * • 
constituirá en un Estat indeoendent, deao-
cràtlc 1 socialista, 

Cosoanys: Cal que ens organitzeu! i quellui_ 
tes en un aspli 1 dlnaalc sovinent d'esan-
clpaeió nacional català aue sigui el que ** 
ens econdeueixi cao a la cosoleta l l lber - * 
tat . 
Endavant asé la l lu i ta i el co*a t ! 
Visca la classe obrera \ els sectors popu
lars! 

Visca Catalunya l l i u re ! 
Per uns PaTsos Catalans independents, deso 
cr í t ics i socialistes! 
Üs ha parlat Front Nacional de Catalunya.'1 

Á continuació es va escoltar, sencer, * 
l'himne nacional català "Els Segadors", I 
a la poca estona, tsesbres del "Cuarpo de * 
'•"ozos de Escuadra de la Diputación Provin
c ia l * van trobar i ret irar la instal lar ió* 
acústica. 

Es calcula que passava del railer el nos 
bre cte nersor.es que van oir la proclasa en 
un respectuós si lsnc'. 

CR10ES PER AL mm OE HAIG 

Sota el t í t o l "L'Assenblea de Catalunya, 
asb la classe obrera, cap a un lar de Haia 
de l l u i t a , oer les l l ibertats polítiques i 
nacionals", el Secretariat de la Coarissió* 
Persanent de l'Assenfelea ós Catalunya va * 
publicar una octaveta, datacfc del H d'a
b r i l , en la aual diu, entre altres coses : 
" t ta l'assassinat ÒB l'obrer de CQPISA, Ma 
nuel Fernandez 1 !§rquez, la l lu i ta de la 
classe obrera, al capdavant de totes les * 
classes populars, ha assolit un nivell que 
ha de portar a ona gran mobilització en-** 
torn d'aquest ler de Maig. L'Asseefcles de 
Catalunya vol que aquesta diada es conver
teix i en una gran jornada de l l u i t a , on el 
procés de discussió obert a partir del Oo-
cunent Cap a la I I g Sessió Plenària de TA 
de C ( . . . } • , 9esprés de parlar de l'actual 
situació de repressió, (fiu: "L'A de C c r i 
da a tots els pobles /de Catalunya/ a la • 
creparació i a la realització d'asseabtees. 
reunions, accions sectorials, de barris i * 
de cosarques per tal d'incorporar la ners-
peetlv3 global del canvi desocrMle /o s i 
gui els >i punts de la I* Sessió/ a cada ti
na de les l lu i tes concretes ( „ J basses a 
¡'acció rebutjant la Hlegell tat feixista* 
i I«pesant l'exercici de les nostres l l i - * 
bertete deaoerStlqaes. ¡.enuncien el gever-
nsder c i v i l de üarcelcna «Pelayo Ros- cos 
íi agent executor i s i criminal de la polí

t ica repressiva del govern franquista, is» 
pulses 1 sstsneo la solidaritat polític?, i 
econosica ari; la classe obrera. ( . , . } * 

Dl la "Coordinadora Local ét 
Obrere* de Barcelona*, depenent 

Obrera Nacions! de Batelón) , • •* 
sor1i r-ne una crida que diu, entri bree» 
casc : '-'. este contexts /de ora» l l i t 
actes* i napes/ la Hoelçi l e w are-
ce coso aloe, que es posible ya de: r 
ra (.. .) A la vez, la participació.. ¡ 
soeyo de sectores no obreros a sueett tu
che, al i ésta una «ayor extensión ioni-
;»:• su sislasiento convirti andel i l e w 

t deuna gran corriente de esos 
la (Satadura. Los objetivos fina -
runes d» estos sectores i» ten oí-- ' I — 
tes con los de la clase obrera, pero, t 
h situación actual, la eafsetdenc a 
|HLt lasante en la necesidad de acabar 589 
!a dictadura. Es aquí ttende adquiere s • 

'ícaao la Asaablea de Cstel i . . ) * , 
Després de parlar de la eaYIebracté i * 

I ^sseablaa de la Cosissió B r « 
sel áe Catalunya i de reproduir, ma vsga-
- i•%, la Plataforma SelvirdScsti/a gene-

ral de CC,O0«, afegeix: " la íuc-s po 1 " 
llbtrtedes políticas /aparece' cees 
soya consecución está I oH sesenta 
!a ;>-n3uista de nuestros aeree1. s Es e r e 
sentid] la Asaablea de Catalun-, cea ao ** 
proorsaa «fniao /oi qual rsprartjvI: , s * 
UP gran paso adelante. Ante este i : oe 
yo debesos plantearnos con fuerza todas *» 
tes reivindicaciones a través * reuní saa», 
y !saableas, en les centros ds trebeja 
en el Sindicato, Que cada centro * ;r- - -
|e labore su plataforma, gue M ñ i* 

la necesidad de la WUlSTiA, de tes I I8TR-
ÍAÍIS SÍRCALES Y POLÍTICAS, que i 

,.,-«i fes concretos para apoyar 
.-. • reivindicaciones: documentos con lr-« 
BES, colectas solidarlas, plantes, boléate, 
paros, huelgas, sanifestacipr.es decididas* 
en asasèleas. Y el 1- de Hsye saleases al 
casco, donde dlscutasos la sianlftcación * 
del día, las necesidades actúale-. 
ya el llaeaaíento de la KAfWfA OE - r ' :"• 

v!V; & 1 e ï MAYO!". 
i'1 altres crides que he« vist • 

dels 'CAE^Coaites d'Acció d!tr.sr-
Ia. qsel fe interessant perqué fa 

<h\ Isr aa ^aig a 
Mstd 

étfñ 

sassinaí -o execució- de 5 obrers de 

-',.} naís. ser acabar tiioeHt-wo» 

i A !'actual feuresai Ictedera. 

:«ns de Barri de 
di nadara ílenartl de " 

espanvoi -. etc. 

La pressa legal 
erase accions a 

'l·lè'He - ?oi fcies de 
l í es-

•?ryç' 3«é sotiu del 1er da Ssfaj: "edreg.'-: 
eent 1 eteaspade d'octavetes davant u 
cursal de la Caixa d'fsialvis a " ;c is ; r,a-
nlfes+sció, asb pancartes, banderes i rf~* 
partició #oetevetes a Valladolid; 11 
sent de coctels-roletev co ~ur-* 

sal del "Banc da ¿?nl" wrtra ana ** 
cruï l la de vies ríe tren :- en d!a¡tres in 
drets de València, a«b diverses «an; 
ciens i penjades de banderes roles; 
festació a lru58/Pas*>íona, etc., t i c . 
Però alIb que cal destacar és la sort d*8H 
oellcia a Badric, a aans d'un coicndo for-
aat per gent dei ERA0 ("frente ^evolucien-i 
r io Antifascista y "-atrt iota9 (?!}*]l i de 
la "Liga Comunista Reveladanaria*, ¡ 
diu la nreasa legal. Si bé " ii oet • 

estar d'acord ?-: 

l lu i ta d'ETA- coe un briç araet 
relaelfi asé 1? l lu i ta i 
estar gens d'acord asb act 
''sü'v^tgisiae" (nrsar un? eabosc: 
l l c ia qualsevol . 

a coas de porral, per exeu* 
S Í -coe ha succei "¡anU 
festacions 
Hñdrid i Barcelon -

ï s feixistes, 
fn total , a Madrid es van detenir V ** 
rwrsones. Serèïa que la pelleta tenia or
dres de nc usar les sev?s arte* de foc ar
ree de 1'Estat espanyol. 

(En el proper núnero d'"AVUP parlare» es* 
tensasent dels actes terroristes ge l'ex-* 
trena dreta esrWB/ola centra 'flepraaii 
•Editorial Nova Terra" 5 el •Secretar 
ds la Catequesi de St Servas!*. 
t« araparani un ffcssisr al reaw 

i pet + 

MI INFORMATIVA CE L'EQUIP "av I 
* Aaè la publicació d'aquesl nf '.ença una Teva coWeccio cte "Suplasents 
ciáis d'"AVUI"", els qua aran joore teses aonagrafics 1 sortir • 
fcáas en a\è els'esdeveniaenfç W ieisanlr, o quan calgui publicar '-' -^-** 

de i s , docu«ertsf texts, etc.. -••*• per la seva extensió no tinguin r 

núaeros no r^ l s . 
• L'l.-rfori» Especia! "UN! ::e-.-,-Jb - . . . . . . , - . 

i 'uniísrsitarls extern al ••AVBt", re: ' la lea» 
rie la (Ini versi ta i asfc e! s 'u t iü tz . «r si ain usjt 

1 

http://nersor.es
http://sanifestacipr.es
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ELS FETS DE SANT ADRIÀ 

i casa RSCSft ("forces Elèctriques de • 
lunya, Ss') fa encarreoet la construc-
! artailaciS i swtatqe * la nava Can 

ls -ubicada a St AdrlS 
^reses gue Indi recta-» 

- d'el la: "•OPI'» {"Constructora 
• ' - . i , V " ' , SAOE {*Sociedad Argentina 

lsctr«BDC3?ica*] i 'Control y Aallca-* 

s1.73S treballadors en »-
«••vreses 5, coss veure* a£s avall 

seva Pletaforea Reivindica 
, l 'explotacií a que son sotases és * 
dirs. 

I V t I H C t f l * DE "COPISA», 
"?0L YAPUCCïffitS" 

In de -feta tenps bl havia un cert m-
í tar orstrr els obrers deguí s les candi

da la *e!na. Així, al 77 de rarç, a 
'entrada d? les ( ires, es vsn renartlr ec 

s les ouals cridaven a la celebrado 
tseleea » f i , d» discutir ona Pletafer 
i nd i ca t i va conjunta, H sffgfijRa es 

va celebrar una reunió a la qual hi assis-
:1re.i uns *00 treballadors 1 en Is gue es 
mm N e t * diversos muts, meeenant-M * 

; ¡ss'ó "i» cl?, batria de posar per * 
escrit . 

Ai dia segiient, a l'hora de diner, t i n -
oué lloc um altra assesfclea, aquesta vega 
éi as* la participació c'urw 800 *reoe]la-
dora, en la qual s'anrovl la següent ï iai;a 
feraa Reivindicativa conjunta; 

b/ a.ÚDO Ptè*. por ta ts , I 
•-,/ tOO r de! sou en cas de aalaït la, ac- i 

cide^t „ jubi lado; 
' W l a c l í de1?. centï»stea en blanc (e 

.«•iualsl i fixos er planti l la al " 
¡ e l - dies ¡ie treva; 

i»' _•' '.'' («post sobra «1 .Rondi «ent del I 

l'any sobre el ¡ 

ta» «enriáis per! 

• * « r e , aquesta Ptataforaa es 
', de la Plataforne del . 

% CC.OO. 
I i, els re'jnlts van decidir dc~ 

"sr. el aigdia del dl l 
•eqas l'enorasa respongui i i 

ü t dia, en entrar a treballar, leé 
dtraceloM de les 3 anpreses van fer col l¿ 
car uns cartells segons els quels es nega
ven a reconèixer els seus delegats elegits 
detiocrltfcaaerit, Ls respota fou unSnlsie: * 
es declararen en vaga. 

3 ElS FETS (XI DU 3 1 L'ASSASSÍ riAT D'EN 

MMEl FCRlAUTEZ I KXRQUEZ 

. | .!-. enjrs; 
lfclea; 

Is 1 dutxes. 

El 3 d 'abr i l , els obrers, en arribar a 
les obres es troben aab les portes tanca-» 
des: les egreses havien declarat el *1eck 
mi". A aós hi ha m cartell que els infer 
sa que han estat suspesos de feina i sou » 
per 5 des degut "als greus actes d'Indis
ciplina coaesos al dia anterior3, i , "per* 
si de ras*, taabé ban cridat a la policia, 
ls qual astS pelï voltants. 

' petlelí de la saj or! a Hels obrers, se 
esleirá lejaedlataaent una assenblea devent 
l'entrada, ¿Bcidir.t-se entrar i ocupar les 
üorss, sonso fer cas d'un policia qae e l l 
volia intimidar, i guan estan a ount de * 
forçar ', porta, asuest oatalx policia els 
datase ojee na actuïn vlelartttBent i cus m 
tir, aooent els serà oberta la porta, Aïxb* 
dura ans ainbtt, tesos gue és aprofitat * 
per ia resta dels policies i per uns al-»* 
tres ena h»n arribat de reforç per carra-* 
gsr l larrotades contra els obrers, ¡'1$ • * 

reculen situant-se a l 'a l t re cantS * 
d» la via del tren, ílesfxres, ans 400 ó 
50C treballadors expressen al?, seus conpa-

M no estan d'acord ?jfc la decisió de 
torra- a intentar entrar a les obres 1 seV>. 
van. 

Els qui es pueden coaeocen a avançar, * 
^eríj ao» Que la policia dispar» a l 'a i re * 

. t rets, tornen a recular darrera de* 
les vies, ssesent en qufc passa un tren, el 
qual s'atura Ispedht que A obrers puguin 
arribar a 1'altra banda d» les vies. ! ren 
tre els seus cowpanvs fan baixar del tren* 
a tothos -con van dir els dUr is - i l'aó»-
créguen, la pol ida e l i ratal-e 

aínt i se'ls e«»orta è·'ü-.iu^'i, 
creefs «oaent el tren arrenca pernetas! • 

reare • ••-.•• • :ssaí. 
•.t'ores els surers, ar-isats de pedres, 

• l leta que es veu ¡¿ligada a 
dalxar er l l ibertat als 4 detinguts i a fu 
oir sarrents, sentre ¡-«ben una pluja de pe 
d^«s. "eré al poc es qlren i coaencer, a t i 
rar a l 'a i re per acaoar tirant contra sis 
obrers, ¡klrebé irsediaíasent cauen a ter
ra dos treballadors: RMM& FERNASO i HAR 
QffiZ fe r i t da eort al cap i SERW-'I V1LLE-* 
6AS i ¿mm fe r i t sota ima clavícula. 

Els dos cossos són recol l i ts per la po
l i c ia , «ert-» els seus co*panys narxen en 
aar.lfestació cap r St I d r t i als cr i ts de : 
"HAH HAfAT • ' « • , "POLICIES ASSAS-* 
SISS!S 1 «OtCTàMA A:>3ASJ!NA'a. tn a r r i 
bar al Polígon de La HI na, fan sonar H si 
rana i organitzen una aseeflblea Inforsant* 
dels fets . L'atur és total 1 innedtat. *és 
gent í'afegeix a 1?. sanifestació 1, gtBÍn * 
s'a-riba a St Air'* , Isisortants eortingens 
ds policia rodeíi" ç.- aenlfestants ! els 
disperses a ijarrs l * ' l s , deten!nt-ne a a l 
çats. 

En üanuai Fernanda? 1 Ifirguei tenia ?J 
anys, estava casat 1 era pnre de (tos f i l l s 
patita. Havia rmcvÇ, z \ i Poble de L i l l e t , 
Mrceiona, i troballava t •COPIS**. 

En Serafí Villegas i .''A^mt t í rb anys 
5 is wtural de Barcelona; treballeva a * 

"Control y Ao11 caci ones*. Fou intervingut* 
çdrúrgtcaiKn' ? la "Residencia de la Sequ 
petat Social" i ja es troba fera de pe r i l l , 

i;n terç*!'' obre»*, el "PIS dsl "¡usi ars és 
«fessoiíeout, taabí va resulten fe r ' t lla»-» 
sent, 

Segons la prensa, ^ egents os la pol l - * 
eia guedw-íw contjsionfttí, C;JO d'ella pari 
l.lesastmt. 

k m EITOSAlfal 0»MK«lt.. 

Abans ¡te que pasaesetn les 2A hores cua 
assenyala la i "¡ei, a les 8'30 del satf dt-1 
dia A d'abril en Manuel Fernàn'Ssí fou en-* 
terrat ai CenentlH Fsaar <k Oadslona, io t 
1 que residía a St Adrià, Coa que l'acte • 
fou dut 8 tenw una hora abans del .que es
tava previst, noses hi assistiren, a sís a 
sí* de l'esposa i faal l iars, uns tOO es»-
perys del treballador assassinat. El Cenen 
t i r i estava totalaent rodelaf r*r lepres-» 

• nts f<me$ de ia pelicle. Ha es va ** 
coduir cap Incident, 
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d'ença l'entrada oa l'Opus al Gavam: 

1 FERNANDEZ ELORRIAGA, assassinat p*r la polida durant ora aaalfesiadó contra ía 
eontaninaclí stscrRrlcs a Erandlo (EUZKADI), al 28 d'acta-* 
bre da 196S. Obrar; 

2 URTEA®, assassinat par la policia el aatelx dia 1 per Igual «atia al aafelx lloo. 
Obrar; 

3 HURUETA, assassinat par la policia al satelx dia, per Igual artiu 1 al aatalx tr-
drat que els dos anteriors. Obrer; 

4 ANTONIO CRISTÓBAL ISAfiEZ, assassinat per la policia àrant ona «anífestacSó dala» 
treballadors de la constricció -en vasa» da Granadí (ES 
PASA), ei 21 de juliol da 1970. Obrar; 

5 HAÜJEL SÁNCHEZ MES»,, assassinat per la polida el aataix dia, per igual aotia i • 
al anteix Hoc. Obrar; 

6 ANTONIO HUERTA REMIGIO, assassinat per la polida al oatelx ladre* par igual ao-
tiu aquell aataix dia. Obrar; 

7 PEORO PATÜO TOLEDO, assassinat per la polida aantre repartia oetevetee a Iteerld 
{ESPASA}, el 13 da setenare da 19?1. Obrar; 

8 ANTONI RUIZ ! VILLAL3A, assassinat per la polida durant una aanifestadS aab ac
tiu d'una yaga a Barcelona (PAÏSOS CATALANS), al 18 d*oc-
tubrt da 1971. Obrar de la •SEAT"; 

9 ROBERTO PÉREZ JAURE3!, assassinat per la polida durant una aanifestaeió contra • 
al «Procés d'ETA a Burgos» a Elbar (EUBGM»), al 3 (va ao-
rir el dia 8] d» daseabra da 1971. Obrar; 

10 DANIEL IIEBIA GARCIA, assassinat per la polida durant om aanlfeatació aab aetiu 
d'una raga a El Ferrol (GALICIA), «118 da anrc da 1972. 0-
brar; 

11 AMADOR REY RODRÍGUEZ, assassinat per la policía al aateix día, per Igual antis i 
al aateix lloc que 1'anterior. Obrar; 

12 YON 8Q1KCETXEA ELORRIAGA, assassinat per la guardia d r i l quan pretenia fagir de 
1'Estat espanyol m m pgat ^ 0 6 + * » ' entra Eajkadl-* 
ferd 1 Eurfedi-Sud, el íes ds )any da 1972. WHtarrt • • 
d'ETA; 

13 JCXE-8E8IT0 MUGIKA ZÜMETA, assassinat per la guàrdia civil en aa enfwtaaent aab 
aqueste a Lekaitlo (EUZKAOI), el 2 * tetaabre da 1972. 
Obr-sr 1 all 1 tant d'ETA; 

14 YON-MIKEL ¡WTIIE OE NURGIA MEND1ZA8AL, assassinat per la guardis d vil al as-** 
talx dia, per Igual wtia t al aateix ** 
lloc. Obrar 1 el 11 tant d'ETA; 

15 JQSEBA-ANDCBI ARANGUREN RU6IKÁ, assassinat per la guardia civil en un enfronta ••* 
asnt aab aquesta a Urdax (EB2KAGI), al 21 di se-
teabre da 1972. Estudiant i all!tant d'ETA; 

16 XQSE K* FUEIfTES FERNANDEZ, assassinat per la policía quan da «atinada caatnave • 
pels carrers ds Santiago da Ceasestela (GALICIA}, el 5 
ds daseabra da 1972. Estudiant; 

17 MANUEL FERNANOE? I MÁRQUEZ, assassinat per la policía en una aanifestadí durant* 
una vaga a St Adrià del Besos (PflSOS CÁTALA»), al 3 
d'abril de 1973. Obrar os TJPiSA»; 

18 EUSTAK! HENDÍZABAL BENITO, assassinat per la polida quan fonia d'una persecudó* 
a Alnorta (EUZKAOI), el 19 d'abril da 1973. WHtent • 
¿'ET*. 

En mnys da 4 anys la Dleisdors ha assassinat, en enfrontaaents pacffies o arnats, 
a 18 personas, dels quals t* pertanyen a les nadons eprltidas (EmkadS, Salida 1 •* 
PaTsos Catalans) 1 tots ells ceaponents dtl Noviaent Popular (obrara 1 estudianta). 

5 LA PROTESTA POPULAR: ATURS, MANIFESTA
CIONS, ETC. 

Ens es laoGssIble de far essent da to
te» loa acdens dutes a tara* en solidari-
tat aab le lluita dais treballadors de St. 
Adri*. A continuació tnelnla alguns dels * 
actas ais laportants 1 significatius; 

atos-eiBrs-ntors-aturs-aturs-aturs-eturs 

S'han produït atura da diversa durado' 
an el període coaprts entre el 3 d'abril* 
1 el 21 del aateix aas a ees do 150 eapre 
sea de tot Catalunya abastant a ais da •+ 
108.000 treballadors. Oastanaea-hl a; 
SEAT, Pagase, Barry «alker, Sbaruln W1-» 
Haas, Esesa, FECSA, Sleaans, Ruarte, Las 
paras Z, Faena, Hispano Olivetti, Lavis,* 
Flaalnatra, Resal sor-, Iberl a-Radie, Bancs 
Central, Ibérico, Catalana, Urquijo, At-* 
líntieo, 3ulptttcoano, etc., Hospitals C1Í 
ntc, St Pan, Infeccioses, Institut NantaT 
de la Sta Creu, etc., etc., ate. 

aani f estad ans-eaní festaet ons-aad fastacl 

Cea an d'altres ocasions laportants •+ 
(Preces d'ETA a Burgos, assassinat d'Anío 
ni Raíz Villalba a la SEAT, Preces del •*" 
FAC a Barcelona, etc.) atiera 1 «llars de 
persones han sortit al carrer a expressar 
la seva Indignació solidarla contra elt * 
crian da la Dictadura. Destosan les aanl-
fastadons aaojBente: 
Cerdanyola, en s'aconsaguf la vaga gene-* 
ral a tota la poblado (6 d'abril), regís 
tmnt-sn diverses aanlfestad ons, la ais 
laportant ds las ájale estava foronda par 
aaa da 10.000 pareónos. Polígon La Mina,* 
aanl fastacl 6 da ana da 3.006 personas el 
aateix día da l'assassinat (3 d'abril). * 
Manifestada d'ans 3.000 estudiants al ** 
aligarla del 4 d'abril., etc., etc. 

arias rellgioaas-ectes religiosos-actas r 

Quan parlaa de lea posicions ¡rases di 
vent enuest nau assassinat ds la Dictadu
ra ens referiren a la nata Infamativa fe 
ta punllca pal Carcansl-Arquebisbe da Bar 
caloña Rnsr, Jubsny (censurada pel Gover
nador Civil). Ara ens volea dedicar ais * 
actes religioses proaoguts par parroquias 
0 crups da erfents. D'entre les diverses* 
aisses celebrades, destaquea aquestas 2: 
Dianenge 8 d'abril a l'eeglísia da Cerda
nyola, aab 1'aaslstlnda d'snes 2.000 par 
senes; es va llegir la nota da MnarJubany 
1 un obrar va parlar als assistenta; a la 
sortida hi haguí aanifestade' silenciosa. 
A St Josep Oriol, de Barcelona, al 9 d'a
bril; 1'aagHata ara plana da goa a goa;* 
taabé hl va parlar un treballador; 1'ee-* 
gllsle era ceapleteaent voltada par la po 

l lda . 
Al Caaantiri da Badalona on esti antarrat* 
En Manual Fernandez, es va celebrar el dia 
aenge 3 d'abril un acta en le seva aeaoris. 
Mes de 2.000 oaraones acudiran al Caaanti
ri -hi havia aoltet dones i algunas crista 
res- portant rana 1 enronas de flors. W • 
va parlar on dirigent obrar; es va cantar* 

la Internacional 1 as va sortir an aantfes» 
tac!j silenciosa, sansa g e oís iioafaoaua * 
contingents ds pálida s'atrolssla a tetar 
venir. 

6 PRESES DE POSICIÓ 

Donada la «aceitad i la lapertancia *""• 
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l'esdevenlettnt, Interessa conèixer l 'op i -* 
nió (fels grups polít ics en la clandestini
tat forçosa, poro tsjfcl la de personal1-»* 
tats 1 entitats legals, vm a sostre de •* 
nus l'oposició a la Dictadura c.-da vegada* 
abasta esferes «és amplies de la nostra so 
p.ietat. Coaencaren per aquests úl t les: 

el governador c i v t l censura una nota de 

"nsr Jubany 

La premsa barcelonina del 6 d'abril va 
reproduir una nota del Cardenal-Arquebisbe 
de Sarctlona, Wnsr Jubany, en la qual es • 
fa una reflexió sobre «Is fets. però resul 
ta que apuesta nota havia estat censurada* 

jrevlaeent pel governador CivlT, ^elaye *• 

?os... 
Lo ocurrido es orava y manifiesta con 

•ioçuente. evidencie que lee relaciones so-
dale» —espaciauneme en el campo ¡abo-, 
ral— todavía no están ewflcMntemente fun
damentada» en ía' verdad, la lusticia, al 
«mor y te libertad. 

Ante talea hachos, «ate ArxoWsoado da> 
. ciara lo s'guJeste: 

1. Exprasamoe nuestro dolor ama lo ocu
rrido y noe> unimos «i luto y a Jos euM-
mientes) físico» y morete» de todos los afec
tados, de sus familiares y compañeros. 

2. Por principio tlay que rechazar la vio
lencia: «ti violencia no ea evangélica ni 
cristiane» (Paulo Vi). Pero no ee puede 
condenar con ligereas te violencia ahí ana
lizar con seriedad tve cauta*. Hay situa-
cionee injustas que oprimen a impiden el 
l*re ejercicio de loe -derecho» mis Se
mentales. 

3. Ciertos choques y violències podrían 
ser evitado» si lee reforma» neceaertea 
llaçaran a tiempo, la (ásetela ee une con
dición Ineludible pera le paz. 

En efecte, en aquest extracte que beB • 
renrodult raes anunt, en 1'apartat 2, hl • • 
nanea l 'ú l t iw- f rase, , que dlu< 

•HAY USA "VIOLEICIA INST ITXIOfSALIZAW*" 
"Otlr PfWVOCA LA VlfUFtCIA TUMUtTtJOSA OE LAS 
•••*»•$•, LAS CUALES, EN CIERTAS C1RCUNSTAN-* 
CÍAS, CAEN FÁCILMENTE. EN LAS "EXPLOSIVAS • 
DACIONES OE LA DESESPERACIONS PAU VI.» 

Oes d'aquestes planos salude» acuesta • 
oresa- de-poslcró de la Jerarquía Catalana* 
enfront els actes crlalnals de la OictarJu-

collegi d'advocats 

... . En una netsrpublica* el día 5 es dlu: 

l e junta dau-ao-
.hierno de* Htre, Cotegiode Abocados de
Barcelona, atenta a tos deberes que le Im
pone le función pubHoa de la abogacía con
sagrada a le defensa de toe derechas hu
manos, en au reunión del pasado dia 3 del 
actual, adopto per unemmidad loe eiguteo-
tea acuerdo»-

C« Manffestar-su honda-preocupación por 
la gravedad de los acontecimientos ocu
rrióos en si día de ayer en San Adrián 
del Besos, en loe que resultó muerto una 
oersona Y "Herida» otras verles. 

2.o Constatar con peaar la reiteración 
con que se vienen produciendo hechos de 
'céntfee gravedad a la sonetada, y que han 
dado lugar, en otras ocasiones, a manifes
taciones de esta propia Corporación. 
" 3 * Resaltar lí necesidad da que, a l » 
mayor urgencia, se proceda a una nueva 
regulación de ios supuestos de hecho que 
están en ia bese de lee consecuencia» de
nunciadas, de forme que queden suficien
temente garantizado» los derechos y liber
tades de la persona. 

associació d'a»!es de l'CWJ 

Va redactar un escrit en el qual se so
l idaritza a * les declaracions del Carda-* 
nal-Arquee!sbe 1 asb les del Colleçi d'Ad
vocats. 

carta conjunta de diversos collegis profes 
si erais-a la Presidencia del Govern 

Poc,després de la l letra del Colleol •• 
d'JUixocats, els Colleqis d'Enginyers Indtis 
t r íate; Aparelladors, Arquitectes, Doctors 
1 Licenciats van signar una carta conJunta 
adreçada.3 la Presidència del Govern, en • 
la qual deien, entre-altres coses:'%*'lfes 
tes la.coostatació nue les relacions en el 
caep laboral no-estan suflclennent fonawn 
tades-en els principis de reoresentativi-* 

- tat^. iastícla 1 l l i be r ta t . . . . . SoUlclte»* 
la regulació dels drets d'associació sindl 
ca l , da l l i u re exnressló i reunió. . . . 1 ' a -
dopcT^de les mesures adients per tal 4' 1B 
nedlr que l'actuació policial pugui a r r i - * 
.iar a orpduir conseqüències de caràcter i r 
reparable. . . . També sol·licito® la imaedla 
ta actuació dels Tribunals Ordinaris a f i 
d'aclarir els fets I dictar responsabili-* 
tats."' 

15 «ssociaelòns de veTns-de bareelooa se 
solidaritzen asè els collegis professi o-

-na-ls. t.-el-seu.document •-*" 

3e sao que 15 Associacions de VeTrs de* 
Barcelona han fet arribar una carta als *• 
Collegls "rofessionals en la qual se so l i 
daritzen esfe el -seu escri t , denunciant no-
yaaent l'assassinat d'En Fernández Márquez. 

els nrofessors no numeraris (PfíN) d» la 
Universitat de Barcelona condemen l'ac^-. 
tuació policial 

.Els-Professors.So Jiuiseraris de ïa.!!ni-* 
versi tat de Barcelona han redactat un es
c r i t en el qual "manifesten la seva tota l* 
condemna- a Táctuació po l ic ia l , que va te
nir com a conseqüència la sort rle.l'obrer* 
Hanuel Fernandez 1 Karauez, mort que obeex 
a causes profundes arrelades en.la prboia* 
estructura social 1 en l 'Estat, el qual • • 
protegeix la dita estructura*. 

l'ÜPPSICjf!Dr.»!raXTICA:- 1 EL SECRCFARIAT 
OE LA cmiSSIG- PSSWEB OE L'ASSEMBLEA OE 
OE. CATALUNYA 

-cl Secretariat de la Comissió Pernancnt 
de l'Assemblea de Catalunya va fer una no
ta, datael 6 d'abril 1 escaapada en fon» 
d'octaveta, en ïa qual diu: 
"Üe nou un obrer hi estat assassinat per * 
lá'oolicia.-Lamort de Xanuel Fernandez • * 
'íarque?, obrer de la construcció, ens '^os

t ra , una vegada nés, el veritable rostre • 
d'un regia que ha de recórrer a la repres
sió sanguinària con a única aria ce t ra h 
classe obrera i contra tots els que " l u i - * 
ten-per les l l iber tats. 
El tflisarts, ' ; d 'abrí l , a la Centra' ' f~- :-
ca de St Adrià del Besòs, «'s obrers me • 
s'enfrontaven a la Drnvació -vatron ! I r-
1 i efaca. .sabien noli.bé Derqui l lBftawn.ts 
insultant la verslü d'una certa pressa se 
gons la nual *üe 'ni havi'> reivindicacions* 
plantejades neis obrers*. K1 havia -H ha
uria platafarea reivindicativa Dlanteiaé),*-
iue.concreta la nlataforna unitaria del • 
ram de la construcció, defensada per Ics • 
Comissions üb-eres i nuclis d'obrers de •-• 
«és de 370 esnreses ,de.l ram. Plataíorsia u-
n i tV in que, d'altra banda, ha estat pre-* 
sentada reiteradament a les empreses i a • 
h CNS. Hi havia -hl--ha- així mateix, -In • 
reivindicació fonamental del dret d'assem
blea, del d-et a discuttr -denocrMiçasient* 
1 -a etetjir uns representants autèntics. Es 
a dir , la reivindicació d'unes l l ibertats* 
-fonamentals que cl rèql» nega. 
La reacció nue l'assassinat del corapany de 
St Adrià ha provocat és molt .àspHa. Les* 
iranifestacions, ois aturs, los diverses •* 
preses- de DOS! et ó ès "íultlpliquen.. La, . in
dignació és irwensa. La mort de Manuel Fer 
r^ndez ffirquez, que ve a afegir-se a la |a 
llarga l l i s ta d'assassinats d'Erandio, Tra 
nads, Eíbar, Hadridj Soat,-El-Ferrol, San
t i ago de Cooposteta-.-ís la tragí ctreense-* 
güencia de la incitació a la violència fe
ta pel ministre /de la Governació/ Garica-
no ñoñi en el seu últim discurs a "les •+• 
Corts".. Gar i cano i tot el jovcrn-sónres-* 
ponsables d'aquests üiorts. Cos resnons^ble
es taabé, d'una forera.directa, l'executor* 
deia política regressiva a Garcelpna: -el 
governador Civil Pelayo ;los. 
Estí nerfectament clar que la. regressió, + 
per més brutal que siguir-no fa altra cosa-
rjue estiaular i -potenciar la l l u i t * contra 
la Dictadura, cacfe-vegada rés .dèbit i aT-** 
liada. 

'erouè crete»aue la . l lu i ta dels trebalia-., 
dors de St Adrií PS tanèé la nostra l lu i ta 
-la" de. tots els sectors $wVen novirrent • 
ner les reivindicacions prenies i per unes 
l l ibertats .cosunes- he» de-isultiplkar, -*• -
ra, els nostres esforços vers una ^anl i1 • 
asoMlHració de tot el-ooble. 
El Secretariat de la Comissió °erranent • 
de HAsserablea de. Catalunya crida.a èots • 
els sectors on l l u i t a , a tots els homes i 
dones de les ciutats l,çpmarfiues de Cntalu 
nya: 

--A LLUITAR TOTS BHTS CONTRA LA í?i,sÍESSIP, 
CfflTRA LA BRUTALITAT DEtfffiEr?, ¡3GHTRA * 

. rLS JUDICIS ^¡TI-!ïlG'ERSÜ 
- PER LA LII3ERTAT ÇI.fDICAL I EL DRET ï • 

- PEI ?RU!G DE LA -1LLEGA! ITAT FRArO.llSIA! 
- PF" I.V-Sfi! ¡:%"!TíT ACTIVA m Tui: ELS * 
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HOatüA DL L'AcftT OE HOMTSERivNT a LA HISSA.0Í DtJOOS m m 1S73 

El 19 á'abrtl, D! Jous Sant, l*Abat d» ílontaerrat. Pare O M Caadl Just, va Prvm 
d a r ans hoallia dnrant la celebrado- d'una Hissa, de la ota! n'extrsiea «1» pera-** 
çrsfs següents; 

siv«l he record», pradsaaent, qaao, «1 dijous sant de fa 10 anys. Jet» XXIII,Ja 
w l a l t , peques setaenes abans ds aerir signava i'enrfellca *Pace» in Terris*. Ara *• 
wldrta que ens pregontésda tota: Que n'bee fat als cristians del seu ensenysaent?* 
F* pocs dies «1 cardenal Jabeny oVava ena nata sobre els fets de Sant Adrll del Be
sé* que han culefnet aab la aert vlolrrta d'an obrer, halgrat aquest advertísent,he» 
de constatar pábllcssent qea no ss posa pas resal ais probleees coe 1'arqaaMsbe de-
aancva ! ou© continuen tajant-as dtjans que hem de repuüsr decfidldanent. Quasi tcts 
sabreu el eas del Jove universitari de 18 anys /RlqueKioaep Andutg Aldea/ que estl 
gravfssla: drant 4 hores va ser íoriurat tan fortaaent en una codssaria, que t í *+ 
l'ergantsae desfet. Hl ha peques, poques probabilitats que es pugui salvar. Coneixia 
altres casos de refinaaent, Inconcstlbles (fins el ssrc d'ona situadí que es yol •* 
cristiana. Tot alai es vol anegar, i « 1 fsr-he conèixer: 1'oplnlÓ publica ha de pe
sa* perqué no es torni a repetir» A ais, la pressió sobre els poders Judicials és •• 
far. forta que resulta solt dlffc',1 la seva actuació en aquests casos claraaent de 15c 
t ías, A ai sa fa «clts pana pensar mm són hoaas batejats i practicants els resoensa 
bles d'squasts disbarats tan greus. 

Encara vull reecríte- una eolia d'hoaes i de dones de diverses parròquies qae a-* 
oussts Sitias dies han estat detinguts 1, algans d'ells, fortaaent apallissats: sia* 
planant Intentaven d'ajudar a fesTüas necessitades de presos. Jo voldria far ben •• 
present el seu sefHaent en aquesta Eucaristía I deaanar-vos a tots, encara que pen
se» diferentment sobre la so luda ccBsxeta que cal donar als probleaas tan coaplexos 
ÓUO té plantejada 1« nostra societat, descnar-vos - d i c que cadascú des del seu lloc 
faci tot el possible par tal quo fets r.oa aquests -tan reprobable»- no as repatalxln 
/e*V.» 

REWESALIATS i , EU PRIHER UOC, AM ELS 0-
9RERS0E UTERUSCÀ!! 
£1 Secretariat de l*A««sab1es de Catalunya 
erl da a recolzar tatas las Iniciatives de 
l luita selicBrla, 
Fta, * traves da la nostra aedó a tota e* 
als nivells, que la «cbtlltradé del pe-* 
bla d» Catalunya d g d raalaarrt'general, * 
avsnd i progressi eona^antnant, an la ** 
perspactiva de la vaga general 1 del pro-» 
gra» unitari da VAseeablee da Catalunya: 
ajnlstla general; ewre id de les l l lbar - * 
tats daaocratiqsas fenanerrtals -d» reunió, 
d'expressió, d'associació. Inclosa la sin
dical, de Ranifaatadó I dret de vaga, que 
carente!xin l'accés afectiu del poble al • 
peder acones!c t jwlftle¡restablí«ent pre
visions! de l'Estatut d'Autonosla de Cata
lunya, coa a via par arribar al p]t aWNtf 
d del dret d'astodetarainació; coordina-* 
c l í de l'acció d» tots els pobles peninsu
lars en la l lui ta deaecrMIca.* 

2 L'ASSBSUA PETWASEST DMNTELLSTuALS 
CATAUSS 

El 1 * d'abril va tenir lloc la segena * 
sessió plenària da l'Assaablta Peraanent • 
d'Intellactuals Catalans. {La prisarà reu
nió fou celebrada durant al "Procés d'ETA* 
a Burgos", desastre 1971, quan la la faao-
sa tancada a htattsrrat, entent-ee aleshe 
res un coaenlcat çenegat per "íbnltaet d@ 
Sontserrat*,) W conanlcat d'aqsesta sego 
aa sessió planaria n'erirdea als següents 
fregaants: 
' /Aval/ 1A d'abril , aniversari de la pro-» 
clsaecíó de la Repacílea, /ans han reunit/ 
I creia» necessari demudar als fats se
güents: 
1 . L'assassinat coa a «etode cada vagada * 

ais freqüent par reprldr el emrtnent * 
obrer i popular en l'exarcid dala leg | 
tías rV^ts de reanié, aenlfestseló 1 es 
sedado. Se es fraeta de feta espora-* 
dics sinó d'una política deliberada i * 
sistemática ( . . . ) 

1. El procés in ida t contri Caaacho i els 
seus / 9 / eoepanys . . . ^t feta que an * 
altres tfflTses sin no solaaant legals,** 
sinó que estan protegits par la Consti
tució / ( l l iber tat «Indicat, dret de va
ga, e tc . ) / . 

3. La practica sistemática de la tortora * 
par part de les forces repressives, que 
en alguns cases -cos el de l'estudiant* 
Andtrtg Aldea- arriba a posar en per i l l * 
la vida dels detinguts. 

*. L'actltad d» las espreses que, coa sn * 
•1 cas de C0P1SA /de St A(Hà del Besos 
1 en la que treballava Ferníndez ! I9r-
quez/, dsaanan la Intervenció de la po
licia en els seus conflictes «aè els ** 
treballadors i són, oer tant, ele pr i - * 
•ers responsables de la recessió anb * 
totes les seves conserfi^ncles (iarts, • 

ferits, detingtria), 
5, L'eirtlntie estat d'sxcapcló que, aab la 

presencia psraanent de la policia, re-
gslx la vida universitaria ( . . . ) 

8, £1 projecte de l lei que pretén regular* 
les activitats dels Cellogls ¡Víassio-
nals, per tal de suprialr en aqüestes • 
lnstStudons qualsevol vestigi de vlria* 
desncratica. 

Davant d'aquesta situació, t'Assaablea ha 
nrss els sagUants acords: 
a/ Adreçar una carta oberta als ebrers dl 

CC?!SA. SAOE, Centre^ y Aplicaciones 1 
VICO. 

b/ Preaoure ana caapanya de solidaritat e~ 
conoalca aab els raprasallats d'aoues-* 

tes (papresas. 
t! Far públic un dacunenf sobre la repres

sió a 1'«nsenyaBant. 
d/ Fer púb)ic un docaaent sobre la 

dó contra els advocats Albert Fina, *• 
KsTitserrat Aviles i Assoapdó Solé. 
»/ Osner la elxlaa difusió publica al *Dee 

s!«r sobre la repressió", 
finalnant, l'Asseoble* es creu en el awire 
da fer una crida a Vepiníé p&ll>ja pergal 
slçai sril ida responsabilitat crialnal al 
sinistre de la Governació /Saricana 8sñf/, 
ai governador Civil / cekyo S»s/ i als au* 
ters estaríais d'asstsslnats 1 tartures. * 
Taab¿ crides a tots al$ intellcdv~ls i ** 
professionals dsl ncstre país /cátala/ a » 
dasentrrotliar les sevec prinies lluites «• 
ees a *cr«s ws idònia expressar ja ajea 
ao1ltSartf*t ¡eb la classs íbrsr».- nobratst 
en la partpaetíva del Crisis* w Kaïç, Cre

ies que aquest és el caaf ser arribar a *• 
l'enderrocaaent de la dictadura 1 al resta 
blleent de les llibertats dtaocràtiques i 
nacionals.* 

3 coHiss¡6 mm SACIOHAL OC CATALWYA 

El aatelx día de 1'assassinat /3 d'a- * 
b r i ! / , la Peraanent de la Cesissló Obrara* 
Nacional de Catalunya va far córrer una oc 
taveta en la gual, després de condeemar el 
cris 1 d'eenarcar-lo en les lluites de tét 
tipos que s'estan proddnt, cíu: 
•HAKifL FEMNOE? « « « 2 , ASESINADO m * 
OEFEfCER 'S SALARIO 01(310, POR EXIGIR U * 
fSDUCCICS OE LA J0R8AÜA GE TRABAJO, MR • 
REIVINDICAR «i a«ST0 OE TRABAJO FIJO, PCR 
TOÓOS LOS OEKCBÜS Y LIBERTADES 0F. LOS TRA 
3AJA0GRES, DE TODO EL PIOLO! 
Cóao en Qraneda! Cóao en SEAT' Céao en El 
Ferrol! La sás aaplla l generalizada res
puesta al crinen! La aás aaplia y decidida 
solidaridad con las vcitiisas de la repre-* 
ata»! 

PtR TOTAS NUESTRAS RIIVIIOICACI0KS! 
A3AJ0 LA BICTAOSRA AStSI»! 
Li^RTAO! 
YI¥A LA HUELGA Gf ¡«HAL!" 

* PARTIT SK1ALISTA lltFICAT OE CATALtiYA 

D'entra els diverses fulls escaspüts *• 
oer aquest partit , reoroétl» uns extractes 
de l'octavab siona* pal *Secr»tarlado *• 
del Coeit? Central del Partit Sodall i ía * 
Unificat de Catalunya*, la qual port* data 



a 
del 4 d'abril; 
•La repetición an t i otilas t1**?« ?h loa 
iieslnatos de trabajadores per la tuerza • 
pública y la vileza con quo har procnfldo* 
•n este cato la» autoridades í'·wniïeta*.,* 
ex!gen la réplica aasiv» y contundente da 
todo el pueblo. ( . . . ) 
El Wm NO DEBE QUEDAR INPUNE. 
Es urgente hacer etntlr al Gobierno que • 
los trabajadores, t i pueblo entero, no es
tán disouestos a par»lt!r ees asesinatos • 
de obreros. 

En todas partes daba reclaaarse el castigo 
de los asesinos y la destitución del Geber 
nador, Pelaye Ros, responsable lnesdlato • 
ds la «uerte de Hsnuel Fernández Márquez. 
Hay que exigir q>» la fuerza pública no 1n 
tarvenga en los conflictos laborales, out 
te legalicen el derecho de huelga y las M 
>artades sindicales y políticas. 
Todos los aetños legales y extralegales de 
-•cc! ón I escri tos a las autor! dades, ^ttun^ 
cüubs a la prensa, alnutos de &llenct% pe 
res, ¡ssMtestaciones, etc.) han de ser «ti_ 
i Izados para Incorporar a las diversas ca 
oas de la población a la protesta contra • 
t i criaen del 3esós, desarrollar la acción 
por las reivindicaciones propias y fundir
la con la lucha contra la represión y por* 
\m libertades deaocratlcas. 

MK HACIA LA HUELGA GENERAL! 
m 0E?0S RESPIRO A U DICTADURA!* 

5 PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERA&NT HACIO-
NAl DELS PAÏSOS CATALANS 

Extractes d'una d» les octavetes: 
*Aqwst és un non cria a afegir a la llar
ga llista de la repressió del regí» capità 
íista-feixlsta espanyol contra el «ovlsent 
obrar cátala 1 de tots els pobles que te * 
sotsesos. ( . . . ) 

Mxf es coa actua un regla ¿'ASSASSINS que 
es senté al poder per la força 1 la violen 
ela aés brutals contra le classe obrero 1 
tot el ooble. 
L'estat franquista, fidel instruaant do «• 
les classas doalnants (capitalistes 1 ter
ratinents) protón esclafar un aoviaent po
pular que el ata, cada cop asb tés força: • 
PPOU A LA DICTADURA!» 

• $QL10AR!TZE»-NQS a * els obrers de la -
Tertlca del Besos! 

• ORGANITZEM ATURS, ASSEJS8LEES. f'ANiFESTA-
CIOHS I PIQUETS POPULARS: 

ANEU A LÀ VAGA!! 
- Pel trioaf de la classe ubrera, acabe» • 

a«b la dictadura, 
- lee-osas les llibertats deaocratiques.sin 

dieals 1 nacionals, 
- PER UN PODER POPULAR CATAliü 
- FEL SOCIALISSE i L'ALL18ERA«ENT NACIONAL 

DtCATAÜBIt!* 

I I 

6 PAílT IT PtWHAR Di CsTALUUYÁ 

Haas acf ais extractes d'una octavóte: 
"Datant les continuades agrttsions dt la* 
dictadura %ctual per tal da tuprlalr qual-
sevol relvlndcació que ougjui alterar h * 
ceaod!tat d'un govern sansa oposició, 1 ** 
tanta auténtica participació popular extr-
eioa par l'ús de la deaocracia directa, o 
a l f i l : par sufragi universal, 1 que aquett 
d*** I» culslnat aab la aort de l'obrer de 
¿i tays Remiel Fernandez, hea da aanifet-* 
tsr la nostra tés rotunda protesta. ( . . . ) 
La violencia repressiva nonos pot ser td*-
guadsaart contestada aab una actitud rae-* 
pasable. Una actitud que par aolis pocH* 
áster una actitud dt violencia revolucionà 
ria activa, I par d'latrea continguda. Pa
rt en aquest darrer cas sort le força out 
ena ha dt pereetre assualr enargleaawt * * 
las nostres responsabilitats. ( . . . ) 
lita -. de ser responsablts. I la ratponsaVl-
l i tat eaaporta uns drets i unes obliga- •• 
dons Els nostres drets creien que els sa 
baa, pero sobnrtet oblides let nostrat o-
bllgaclans. 

Cal otllitzar totes les vies que estiguin* 
al nostra abast par tal de responsabilit
zar-nos. A travis del treball, a treves ** 
dsla illçaas que uneixen als diversos 1 • * 
tan variats sectors de la Gran fejoria Ca
talana, Ko soiaaent els aés dlnaaics, sinó 
tots els sectors d'eapleats, de dependents, 
de lat profetslons liberals, de la pagesia, 
del petit esserç i la petita* Indústria no 
explotadora. Aquests petits centres de col_ 
lactlvització popular. 
Cal far costat a tota activitat solidaria* 
pnngraaada i respondre a tanta violencia • 
asi la nostra incorporació efectiva a 1* • 
lluita pel retorn de la dasocracia. Per la 
llibertat. 

CAÏAlÀSS: L'ASSEHBLEA OE CATALUNYA US ESPE 
RA! OES O'ALLl HEU DE DONAR LA NOSTRA l f £ 
POSTA!» 

7 COMTES D'ACCIÓ D'ENSEhTfAMTS 

D'ena octaveta repartida aquells dies: 
"...Sttaltres, els ensanyants, cora la ras» 
ta dais treballadors; ves« santlr-not ieae-
dlataatr-t solidaritzats aito la lluita dalt 
treballadors de la construcció, parque la 
seva situació d'opressió es fetba le nat-* 
tra (...)/nosaltres lluites/ er. favor d'on 
ensenyaswnt per a tothoa, gratuït, lligat* 
a la realitat nacional catalana, elaborat* 

' ' ' ' ' ' « • • 

1 posat en practica per aettre;, pares i * 
altanas. ( . . . ) 
Cralaa que evui tot el pobla sofria de la 
aateixe falta de llibertats laposade pel * 
regla capitalista feixista espanyol i que* 
el cr1a d'avui ens na fet veure a tots la 
necessitat d'acabar ara aattU aab el rè-* 
gis dictatorial. 

EXPRESSEU LA NOSTRA VOLUHTAT D'WOSAR LES 
LLIBERTATS rjEMCRATIQUES, SINDICALS 1 NA
CIONALS SU»NT-N0S A TflB ELS ACTES DE * » 
TESTA POPULAR { . . . ) ! * 

8 D'ALTRES 0RGAN1TZCIONS 

Tasbó bes vist octavetes condeanatcrlet 
de l'assassinat, signades per: 
••Coaitá Provincial de Barcelona de la Li
ga Coswista Revolucionaria", trotskista. 

•*Coaltó de Universidad del Hoviaiento Co-
•ur.ista de Esca?»*. 

••Coaltó Universitari© de la Organización* 
Coaanlsta /de Barcelonaf Bandera Rola". 

«"Coordinadora de Sectores de Coalsionet * 
fJbreras". 

•'Grupos de Acción Carlista1', etc., etc. 

7 SOLIDARITAT A LA RESTA DE L'ESTAT ESPA
NYOL 

D'entre les dl versat accions que s'han 
realitzat a la resta dt l'Estat espanyol* 
(aturs, aanifestacions, pintades, etc.) ,* 
en relació asb l'assassinat de St Adrià:,* 
creiea Intere-aant publicar uns extractes 
d'una carta adreçada pels encertats en el 
"Sueari 1,001% Caawhs i altres 9 dir?-* 
<3«nts de CC.fX1-,, a la slasse obrera de Ca 
talunya des de la Presó eadrllenya de Ca
rabanchel: 

*La clase obrera de vuestro pueblo, y sus 
CoBlsiones al frente de ella, están dando 
un claro eieaplo de creatividad y de cía 
rldad de Ideas para aglutiatr a los diver 
sos tactersa de la sociedad catalana en * 
«e objetivo insedisto y coaún que es i a-
poner LA LBSCRACIA. ( . . . ) Nos solidariza 
•os actlvaaente con vuestro dolor cotb3ti_ 
vo y hoy, día t /d'aferil/, heaos realiza
do, junfatente con el resto de los coapa-
ñeros políticos tj(tjf detenidos, m día de 
acción solidaria, ( „„ ) Este crinen se su 
sa a las peticiones penales que se pidan* 
para los obreros de El Ferrol, eonstruc-* 
cíón de Madrid y coapaüercs de la USO.así 
cooo a nuestro expediente (el 1.001) en • 
el que a 10 trabajadores se nos quiere lo 
poner 162 años de cárcel; y hace necesa-* 
ría la Intensificación de la lucha contra 
la represión { . . . ) * . 

8 LES DETENCIONS HAGUDES DURANT LA PRO
TESTA POPULAR m L'ASSASSINAT 

En total han estat detingudes varias'* 
dotzenes de persones, de «alts de les ** 
quals no se sap-el noa. Destaque? el cas 
de tres obrers: LECRARD FARRERA ! RODES,* 
FERRAN LOZANO I REVUEÍT0 i JOSEP HQREHO I 
RIBES, detinguts el aateix día 3, 1 que • 
seran sotaeses a Consell de Guerra par • • 
"supuesto delito dt Insultes y a<r«s1ón a 
la fuerza araada* a St AdrlS del Besòs. 



í) 
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En el darrer número (PAVUI", datat de 
2? de març, escrivíem dient que Eustaki • 
Mendizabal, màxim dirigent d'ETA-V* Assem 
blea, havia escapat de la oersecució de • 
la policia espanyola a Zuoarraga (Euzkadl 
Sud), lialauradanent, ara ens veiea ob l i - * 
gats a parlar del seu assassinat a sans • 
d'aquesta mateixa policia que, dies abans, 
havia assassinat l'obrer català Manuel ** 
Fernandez i Márquez a St Adrià, 

Les informacions han estat extretes de 
la prensa esoanyola que s'edita a Euzkadi, 
per la qual cosa no és massa segur que hi 
sigui dita tota la veritat. 

QUI ERA EUSTAKI MENDIZABAL, (A) "TXIKIA"? 

Eustaki Mendizabal Benito havia nascut 
el 9 d'octubre de 19AA a Isasondo (Quipus 
coa/Gipuzkoa) al si d'una família rel igió 
sa i senzilla. Des de molt jove manifestà 
el desig d'entrar al convent benedictí si_ 
tuat al poble veí de Lazkano, cosa que a-
conseguí. Continua ccw a seminarista f ins 
l'any 1968, data en la que abandonà els • 
estudis de sacerdoci per dedicar-se plena 
ment a la l l u i ta per l'alliberanent nació 
nal i social del Poble Basc. 

"endizabal, a qui els seus companys a-
nomenaven "Txikia" (que en basc vol dir • 
"el pet i t " ) , era considerat con el màxim* 
dirigent del Front Mil i tar d'ETA-V« Asse* 
blea. íl'ETA -en basc: "Euzkadl Ta Azkata 
suna", o sigui: "El País Basc 1 la Lllber 
ta t " - és una organització nue l lu i ta per 
la Indeoendencia del Pafs 3asc reunificat 
-les A "províncies" peninsulars 1 el "de-
nartanent" dels Pirineus-Atlàntics- 1 per 
la construcció d'un socialisme democràtic 
a partir de les condicions originals del* 
propi Euzkadl. I,'ETA va néixer durant els 
anys 50, 1 noc ? poc va anar radical!t-+* 
zant les seves postures ideològiques 1 de 
l l u ï t s armada. A finals de 1966 es va pro 
duir una esclsió al si del moviment ETA:» 
un grup -liqüidacionistes o espanyolistes, 
coa se'ls coneix- va publicar un document 
en el qual subordinava l'alliberament na
cional 1 social d'Euzkadi a una abstracta 
"revolució socialista espanyola", anant • 
en contra de la tesi segons la qual " l ' a 
lliberament nacional d'Euzkadi és indisso 
ciable de l'alliberament social -cap dels 
dos "esta en nriser pla", sinó que són •+ 
(jos asnectes d'una mateixa opressió- i , en 

LÍDER 

»' 1LT.A 
segon l loc, aquest alliberament l'han d'ob 
tenir els propis bascos amb el seu esforç* 
i amb la solidaritat dels altres pobles o-
priai ts de l'Estat espanyol I del món, sen 
se "esperar* que una pretesa revolució so
cial ista "a l'espanyola" els dongui res. + 
Aquest grup va ésser expulsat, pero1 conti
nuà denominant-se ETA, 1 actualment és co
negut per ETA-V19 Assemblea o "espanyolis
tes1' per oposició a ETA-V* Assemblea o na
cionalistes revolucionaris. 
ETA esta estructurada en K Fronts: Mil itar 
o de l lu i ta aneada; Polític o de formació* 
ideològica; Socio-econoaic de recapttació* 
i distribució de donatius i cotitzacions;! 
Cultural de promoció i protecció de la Cul_ 
tura 1 Llengua basques.) 

En Txikia Mendizabal era acusat, segons 
la premsa espanyola de: Intervenció direc
ta en el segrestaaent del cònsol alemany * 
Beihl (des. 70); i en t l de l ' industrial • 
nabarres i oligarca espanyol Huarte 'gener 

73); indirectament en el segrestament de * 
l ' industrial Zabala (gener 72); 1 tota una 
serie de "delictes", entre els quals desta 
ca la confiscació de 3.000 ki los de dinàmic 
ta d'una cantera d'Hertwnl. 

COK VA ÉSSER EL SEU ASSASSINAT 

El dia 19 d 'abr i l , dijous sant. En 9h\_ 
kia", sol segons alguns diaris 1 acompa-** 
nyat d'un altre company segons altres, va 
baixa a l'estació d'Algorta d'un tren sub
urbà procedent de Bilbao, dins el qual hi 
havia inspectors de la Brigada d'Investiga 
cló Social v igi lant- lofs). En baixar a Tes 
tació -cua també estava vigilada- va cosen 
çar una persecució descarada. Sembla que * 
no es van adonar que se'l(s) seguia fins • 
poc després, quan la policia el(s) va do-* 

ASKATASUNA ALA KIL 

nar l 'a l to moment en que és segur que va co
mençar el t i ro te ig al mateix temps que apre-
taven a córrer. En arribar a l'Avinguda de • 
Los Chopos -a 2 kilómetros de l'estació d'Al 
gorta (!?)-, els dos fu ' i t i us , doncs l'acom
panyant o bé també anav3 al tren o es va a-* 
iuntar-se amb "Txikia" a l'andana de l 'esta
ció, se separaren per dif icultar la persecu
ció. En "Txikia" va aturar un cotxe que pas
sava per a l ia , hi va treure la dona i va en
canonar el marit obligant-lo a engegar 1 sor 
t i r volant. Pero quasi ianediatament van ar-
r f tar els perseguidors, els quals en nombre* 
de 5 van fe r i r de mort al Mendizabal. (Hi ha 
la oossibilltàt de que aquesta historia no • 
sigui veri tat, entre altres motius, pel fa t 
que aquest matrimoni va sortir sense cap fe 
rida de bala 1 , a més, perquè ni es va donar 
es seu nom i adreça ni tampoc se n'ha parlat 

•BÉ» J 
A dos quarts de vuit arriba -emmanillat!-

a l'hospital c i f i l de Sasauri. I a les vuit* 
menys deu moria d*mi f°Hda de bala al cao, 
a la regió p a r i e n Ü&6». -'També havia es
tat fe r i t a les nalgues i a una cama.) 

En el seu poder es van trobar 3 pistoles, 
calculant-se que havia fet 16 dispars. També 
es van trobar 3 carnets d'identitat i moneda 
esnanyola 1 francesa. 

la premsa diu que va ser Ingressat a Iftos 
nital de Basaurl sota un dels seus noms fa ls , 
Asunción José Ferrer (s lc) . 

S'INTENTÀ RECUPERAR EL SEU CADÀVER? 

A les 3 de la matinada del 20 d 'abr i l , <fl 
vendres sant, un cotxe es va aturar en la • 
part de darrera de l 'hosoital, davant la por 
ta del dipòsit de cadàvers. Els números de • 
la policia armada que muntaven guardia els • 
van donar l 'a l to i els van disparar mentre • 
engegaven el cotxe 1 fugien ràpidament. Més 
endavant es diu que es tractava d'una pare-* 
l la d'homosexuals que foren detinguts poste
riorment, encara que tot seabla indicar que 
no és veri tat . 

El dia 21, per la tarda, després que el • 
seu cadàver fos l l iu ra t als seus fani l iars,* 
fou enterrat "Txikia* Mendizabal en el cernen 
t i r i del seu poble, Isasondo. 

Els seus familiars, d'altra banda, han * • 
solIIcl tat presentar-se en el sumari, cosa • 
que significa nue podran nrestar declaració* 
i demanar totes aquelles proves que conside
r in oportunes. 
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•Desprès de que, on §1 cart dl lat «can 
e n da Hadel, las fo r ta atrita dala OSA * 
portessin a tarta sabrá al flet-nte ala • 
baabtrtt jaatats ata leportants di tata la 
Meterla e*aqa»11a aterra, en recenençar * 
al segon Maestra t i Hevttent Uní wrsl ta
ri ei troba fartaawrt frapat par aquesta * 
fats, apareixent a tatas lee facaltats car 
talla 1 octavetes condeanad Vagreedó * 
ianqui 1 l'laperlallsae capitalista ja dea 
dtl arlatr dia dl classe. ! quan seablave* 
que e'inldari a «na l l d t a general en a- • 
sutti eentit, al cea» di la Sanitat entra* 
en ciar eenfllctt centra las saperestrurtu 
res geveí neaontile aa far-tt evident la • 
contradicció entra t i cafre dl negoci * • 
gran escala 1 t i l lar da reparació da pro-» 
doctors que la política franquista dóna a 
1a Segeretet Sedal 1 el veritable sentit* 
aja ela treballadors seMtaría valen dañar 
I I , Aquests f t ts r»perctrtdxen aolt dlrecP 
taatnt sobra ais estudiant* di Heded na, I 
cconseqoentsant, tabre la totalitat dtl lie 
duent universitari, 1irldant»se aedons • 
que culelntn al día 17 di gener en un aas-
ata acta da districte que at calebri en al 
Clínic aab l'adbedó dais estudiants s la 
l lalta deis treballadora de la S.S. 1 a la 
llvfta general di tat al cate di la Sani-* 
tat ast, esa a eensoquanria di l'accló das 
traballadora sanitaris di Maothw, s'heda 
«tes a tot Catalunya 1 a la resta di l'Ea 
tat espanyol, Sepultant a es» tatas las en 
tltats hiapttalàrixs llancessin 1ss seves* 
preplea plataforatt ral vi a i cativas. 

Balqrat l 'a l t grau ó» eetisdendadó 1 
eeMlitredí aconseguit aab aquesta caapa-
nya, la darfaaiaa repressió que robaran da 
treballadors da la Sanitat, va fer que Pea 
penta anea decaient cadi etp aas, eentrt * 
que aa cnaonçm a perfilar ana neva l lu i 
ta ral vindicativa en el esa» universitari, 
que ja es venia erroteegejrt d» del triase 
tro anterí «r, poro sanea haver passat nal* 
a a» Hec da prlaart f i l a , 

Al aatdx teape, par aa* bendi els onsc 
nyauts d'eaeriee oarticalara i estatals, * 
os» Inician «aa acció ettrdlnedi par prleo 
r t vega* en difame di les tovas rdvlndï 
cadena, I , par i l tre banda, ais batí!-*»* 
llera, ralentnt la reposició dalt exa-** 
sans di febrer, eainridelxan on una diada* 
(al 2* de gener) dl lluita no coordinada * 
o rganitzatlvtatnt ri en eueni a las seves 

reivindicad ons. 
Aquesta lluita ds batxillers 1 ansa-*** 

nyants repercuteix tatbí a la Universitat, 
participant als estudiants de forat aasd-
va en les accions 1 actualltzant-ea, el aa 
tdx tetpt, lasrdvindicacions dsls Prefes 
sors Ne Suterarie (PWO, els quals sa salí 
dviften per escrit sab el aevlaant de l ï 
reata del caap de Venstnyastnt en una dia 
dl da vaga geoeral d'entenyants, a la qual 
t 'M adhereixen taabé" els estudianta rea-* 
lltient diverses Manifestacions 1 actes • 
per l'extensió dol conflicte. 

SI bó és d» roarrcar la iaportSnria d'a 
quetta coincidencia dl tota ela ensenyents, 
universitaris 1 no universitaris, 1 os la 
totalitat dels estudiants en una lluita ce 
auna, cal taabé" subratllar el fot de que • 
aquesta coincidencia na a'arriba a traduir 
en una estructura ergadtzatlva conjunta,* 
aalgrat als esforçat d'alguns grups cali
lles, capaç * ctnstltdr la veritable es
pina dorsal de la totalitat del caap dt • 
l'ensenyaatnt en la eeva l l d t a contra l'e 
dacedó classista 1 del alsteo» que dóna • 
suport a aquesta actitud repressiva. 

Paral lelaaent a l·lncraaent, cada cop* 
tes gran, de l'eepenta reivindicativa del* 
ceri tant astudltnt, t l Regla, cada vegadi* 
ate aTllat I atacat dat os tots sis can- * 
tons, no dubta en reectuelltzer l'acció d» 
lee bandes abtrttatnt feixistes (P.E.S.S., 
(xeerrileroe da Órlate Rey, etc.) qat, pro
tegides, quan ne aniñadas, sense cec sens* 
de vergenya, par la policia, Intenten res
suscitar l'aabient de terror que tapera *•* 
les Universitats catalanes en els teosa de 
la loBodiata pest-guarre. Lot provocadent 
dils cenandos feixistes, aab la presència* 
poreanent en les eevtt acciona del profes
sar de FEU 1 Edaeadó Física de l'Institut 
RI1I 1 Fontanals, as converteixen on un • 
plat a l'raVt del dia que, aalgrat tot, na 
aconsegueix els seus propòsits en topar no 
centra una universitat cribada i esaortel-
da cea la dels anys AO, sinó aab una Bri-* 
varsltat conbetont 1 claraaant antlfran- • 
quieta. 

Així es continué, donant coa s resposta 
a l'augaent de la ceobatlvltat deia estu
diant, un Incretent de l'espiral repressi
va, aguditzant-se la violència reaedenè-* 
ría de lea "Fuerzas da Orden Público11 ¡fer
rare l'estandert de las declaradora d'En* 

Garlea» Sefli fetee durant «1 f/faust i d - * 
sastre, 1 provocant, coa a tsassqesnria l i 
glea, una radicalització és la viellñcia *" 
revolucionaria deis estudíente ees arribà 
al eeu zenit el día 13 da febrer aa la ta
ñí festaeíf realitzada en el Carrer Palal * 
coa a protesta 1 resposta per 1'atropa!la
tent preaedltat de l'estudiant de 1er de • 
Filosofía, Se LluTsa Tena, que estique" en 
greu perill di sort quan la polida, en el 
seu eixia graa d*hl dèria, llençà els •*• 
jeeps en contra deis aanifestants. 

Enfront d'aquesta actitud de tleite en 
constant Incrstent, quantitativa 1 qdl l ta 
tlveeent, el franqdste raspan decretant,* 
per t i t ja del set Consell de Writtre* del 
día 16 da febrer, le suspensió* dols esta-* 
ttrts d··aotoneaia" de les tras üdvcrd- * 
tais da Barcelona I aab l'aplicaclé del * 
caire eás repressiu de la *lsy Senara1 da 
Educad In», representat car la óretelo de 
Consells Qledpllnarls que, relegant les * 
autoritats acadealques a un aw papar pel^ 
clal , les converteixen en un fldel Instan 
eent de la Srigadi tí* investigad ó Seda! * 
(BIS) par l'elinlnadS de l'asfalt sdversí[ 
tari da tetas aquelles persones qeè per la 
seva actitud ais o senys cesbatlva, paguin 
ísaar tingudes ese a sospitoses & "sehver 
si 5». 

lee respostes, que no es fe ra espere,', 
feren, b&icaaent, de dea *1psis, L%, de ea 
r^ctar legalista, iendont a la r*!natasnK 
d o de l^autonosia* «IvarsttáVlt de 9ar-
celena, protagonitzat fenawntt^asüí per * 
autoritats actdlslques 1 eejojlejleej le
gals, que easetbeea en la tñvUító en pss* 
de la Junta de Govern de la uníwsrsltat * 
Central de Barcelona el dia ti da febrer/! 
a la Od versi tat "Aatònoea* aab le dial 
d $ del daga da la Facultat da Drtt, sr J!_ 
nenes de Parga, I dels deçà i vice-ésel de 
la Facultat de Cundes Econodguis, srs * 
Sards-Oexaus i Serra-f?aBoneda, 

L'aHra, la resposta dele sstmflsBts, • 
fon nevtnent la l i d te, una l i d i a era cía 
raeent antlrrepressiva, contra els Con-*** 
sella DlsdpUnaris, centra la *Uy ds Eda 
castrad5n* an ai nateixa, 1 centre el e¡£ 
radar daraaent classista i antipopular * 
de l'ensenvanent 3 l'Estat espanyol, alie
nant sedal i nadsnai^snt. Ara bé, aqces-
ta l l d t a topa aab el fet é l tancaawnt de 
la totalitat de les Facúltate, ebllaant a 
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la celebració d'assscbleas màrl csrant clan 
destines fora dels l i s a ca dccsncls, la* 
qual cosa reduí, oer la seva propia teia-* 
ra , l'afluència ds l'estudiantat en gen*-» 
ra l a la discussió & les accions a pcrtar 
a tercie. 

Mentrestant, el govem, veient la crua* 
reacció del poble en general, pus arriba • 
f ins i tot a sectors que el sateix franqut 
se considerava coa a proxles, es doni pres 
sa en tancar Palxeta da la }a «invada i n 
formació que la pressa diaria podia ¿anar, 
declarant "natèria reservada8 la inferna-* 
ció referent a les tres Universitats de • 
Rarcelona, quedant així asagada la proble-
B>atica per la l l e i de secrets de l 'estat. 

Trobant-ss el HovfMrt Univers! taru en 
aquesta situació, a¡é les assemblees cada* 
cop més buides da gent degut, d'una banÉt, 
a la manca d'una veritable organització de 
base dels estudiants, després del fracàs • 
de l'organització dels comitès de curs, i 
d'altra banda, degut tasèé á Tesgotanent* 
de la base enfront dels conbats verbals • 
dialèctics i sectaristes entre els B i l í - * 
tants d'unes detersinades organitzacions • 
polítiques, sesblava evidsnt ous la l l u i t a 
es trobava en un carreró sense sortida. 

Aquest fou el «HMent en què els f i l i - * 
tants d'un cert partit llençaren la prepos 
ta de realització d'una tancada d'estu-*** 
diants, en forra ¡nassiva, en un lloc pú-* 
bl ic ia que, segons deien, no era su f i - * * 
cient la sola voluntat d'extensió d'un con 
f l i c t e , sinó que era necessària la presèn
cia d'un centre aglutinant que organitzés* 
als estudiants, Arrel d'aquesta proposta + 
es desencadenà una veritable l lu i ta secta-
r lsta 1 realment antirrevolucionària a n i 
vel l de superavantguaroa organitzada, que 
aiudè a acabar de buidar de gent les asseis 
blees i a la presa per part d'una gran na-
joria d'estudiants f ins aleshores coaba- • 
t ius, d'una actitud d'abandonaiaent davant* 
la instruaentalltzaclc 1 el isangonelg d'un 
aolt determinat sector da l'avantguarda,el 
qual, ofuscat amb els seus plantejaaents,* 
es negava a reconèixer la veritable situa
d a del Moviment Universitari, i «cedint « 
qualsevol altra alternativa. 

Així s'arribà al dia 21 de aarç, dia en 
el que s'havia de realitza- la tancada, * 
reunint-se als Jesuïtes de Sarrià >ms 300 
estudiants disposats a tancar-se, i que, * 
destres de fer una assesiblea valorant la * 
situació real , decidiren no dur a ter^e la 
tancada degut a la no sassivitat de la par 
t icioació, circunstancia que hagués agrau-
iat la repressió, salgrat de creure que e-
ra Túnica alternativa sl'Boaertt concret,* 
Con a conseqüència d'aixo, cl dia V es ca 
lebrà una dita "Assesiblea Ampliada de Co»i 
tès de Curs" que, a causa de la sáceres- • 
tructural i taí de la convocatoria, a la pre 
cinitació i a la sanca d'una discussió pre 

via a la bu 

estudisnts d I ' i 

leva qta feroaven p3.-t 

à l s Ca Curs. I 
tes c'r • ití ;:. ., 1" 
1>r cap cHj(»;tIu i ?<!>.! 
l l u i t a , «arcada d'altar 
zaoent de la base estuc 

bà a reunir tms800 
: 5 es caleu 

* ^organització + 
.-'. ES mà, nr. aques 

I ne vs asso 
p.'iteriomcfit. la 

atlvea i del r«eol 
:.TÍ. aní ¡tes;ert* 

f ins arriirer a Is •Bcraaflfeti* i a la r r o 
grassiva rWpertwa '•als centras <¡ocs ••'"-•:. 

£n squssts aaftjnts, el ftwineflft Univer-
s l t a r i , asrwat cm errava d'una veritable* 
organització de base, descerr.sctat 1 a l l í * 
a u.-» "Coordinadora de Comís ¿i Curs* l i 
qtsl no ara el retlsx ca la discussió a Is 
bast, f ime t en guant la seva força nunér! 
ca i sotáis a una Ara repressió, teixí al 
nivel* da l lu i ta »'s pobr¿ d'ençà del "¥e-
cés de Burgos és dessisbre del 1970, 

En aquests «wir.nts en què totes les dr-
qanitzaciofïs oolí'nques feren un rapàs de 
la seva actuació, va queé?r ben clara la * 
incompetència i la supersstrjcttTalitat de 
l'organització dels Caci tès de Curs, sal-
qr^t l'afany d'alguns grups de fer persis
t i r aquest noa, tot i que ja no era una al 
tra cosa a£s que un nom. 

Mentrestant, fora da la Universitat, el 
(toviaent Obrer accentuava la seva coordina 
ció i augmentava la seva conbativitat ore-
psrant la resposta al procés que s'intenta 
seguir contra Caaacho i altres 9 dirigents 
de la 'Coordinadora ds Comissions tbreres* 
de l'Estat espanya!', espresonats pel rè-* 
qia en representar l'esperit revolucionari 
de la classe obrera de totes les nacions • 
dd'aquest Estat, en contra d'un reçi* f e i 
xista, f idel instruaent de l'oligarquia al 
noder an la repressió de la l lu i ta de tot 
el Noviïsent Popular per la descerada i la 
llibertat. 

Aquesta activitat obrera •relliscava" • 
sobra la Universitat, l is i tant-se a una se 
ra exposició de consignes i sense lograr * 
obrir-se pas entre els estudiants, encara* 
sunawnt dasfets. 

Aab aquesta tbnica arribe» a la diada + 
del 3 d'abril en què trascendelx a la Uni
versitat l'assassinat ca l'obrer de la Tèr 
nica ds St AdrSI'dal ?ssasi-ítere»VJernàn-.. 
dez 1 Harquez, a irans de la policia wntre 
l lui tava, junt ara d'altras solts eonpanys, 
ner les reivindicacions sínises de 1? clas 
se obrera. 

Aquest.fet despertà entre els aesbres • 
de! nWiaent Universitari .una fortíssïJia * ; 

reacció, que no pode» considerar d'altra i 
ranera qi» às sentiaienLal, perb aconse-*** 
quint ous nnvastnt gran nc?bre d'estu-**** 
diaris sortissin al carrer disposats a tot 
i units, soralí.eri, i 1- Untis de Coals-* 
slons tt» reras, l l u " : qoe cuVsinà m Is • 
diada de T11 d ; i b r i ' tant pos i 

t i u os conseguir ana - oa (eneral ? Catalu 
B¥9, 

És de destacar que ei Hoviiwnt IWversi 
tari actuà sense la més mínima organitzaci 
ó ni coordinació, coa a t a i , aüè les Coois-
si ens Obreres, walgrat e l sagnífic paper • 
realitzat neis estudNnts i^s csabatius en 
l'extensió del conflicte, la total i tat de* 
la preparació de la l lu i ta s'elabori a les 
asseoblees, cosa d'una banda ¡salt positiva 
;a que la tota l i ta t de la discussió es rea 
l i tzà entre tots, perb que nn pernet sas-
sa ssnerances de cara un futur pròxla, + 
qom s't nuí necessària l'elaboració d'altar 
natives, ja que, malgrat tot , està denos-* 
trat que l'assesèlea, si bé és el aàxla br 
qan decisiu del Moviïsr.t Universitari, no 
té cap caoacitat ni operativltat an un pla 
preparatori ni coordinatori, 

Errcara són gassa recents les l lu i tes ac
tivades oer l'assassinat d'En Fernández i 
Márquez, i no node» donar-les per acabades, 
cos per loder fer una valoració iaparcial, 
perb si bé en quant i mobilització la l l u t 
ta ha estat solt positiva, cal sospesar al , 
perquè d'aquesta sobllització. Ha contri-* 
buit veritablesent a l'increaent de la•: •* 
consciència política de l'estudi antat, o * 
tant sols fou una reacció sentlaental del 
aosent? 

Sesumint, doncs, podries dir que aquest 
segon Maestra s'tra caracteritzat per la 
seva nanea d'uniformitat 5 constància an * 
la lluït?., i per l'ensorraií^t definit iu • 
de l'organització dels Coeltès de Curs que 
encara persisteix en alguns centres cos un 
f i s s i l superextructural, sense la aés míni 
¡sa Incidencia en els cursos, la qual cosa 
era |a previsible en estar saneada d'ara • 
piat^oraa reivindicativa nrbpia, capaç de 
donar alternatives positives a la l lu i ta i 
no ds ésser una aera resoosta a les cons-* 
tants provocacions del regia. 

Aquest és el casí que en el decurs d'a
quest tercer tr!sastre els estudiants ens 
hen de senyalar, pw preoarar la veritable 
organització de base dels estudiants coate 
t ius , asb uns objectius proois i concrets, 
no assiailables pel regia 1 l l igats a la • 
reali tat nacional i social de la Catalunya 
actual. 
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GOWFIRmClC DE LES HUITES AL 
JURAT DELS "JOCS FLORALS* 

Aab (feta dal 18 d'abri l , la 
a r m a barcelonina va fer es-
«ent d'una decisió presa pel • 
Consell de Ministres celebrat* 
el 6 d'abri l , segons la gual • 
la «ulta de 200.000 Ptes. lapo 
sade a 6 del 7 mores del Ju
rat dels "Jocs Tlorals de la • 
Llengua Catalana a SuiTssa" 72 
1 que s8n: CASTELLET, C1RICI,* 
CUCURULL, FAULI, KANENT 1 TRIA 
OU, tal co« infomarea en nas-
sats núaeros ¿"AVUi". ha es
tat confirmada "dejando defïn1_ 
vaaente cerrada la vf? guberna 
t ïva* . 

El «otiu allegat cora a úni
ca base de la multa ha estat:* 
"el hecho de haber aceptado • 
participar en calidad de jura
do* en els dits Jocs Florals. . . 
F.s deurà potser a un Intent *• 
de protegir els anoaerwts Jocs 
Florals de Barcelona, organit
zats per col laborad onlstes, a 
f i que la gent no se'n vagi ?h 
veritables Jocs Florals de la 
Llengua Catalana que, cou no * 
es poden celebrar lliuraaent a 
Catalunya,s'han de fer a l 'es
tranger? 

Aab la Intenció que els nos
tres lectors es facin una ¡Rica 
el càrrec del que es va dlr. ín 
cl oi a uns extractes del dlscur 
d'En Joan TrladG, President *• 
del Consistori, 

(El setè meabre del Jurat,* 
el Or Raaon Sugranves de Franc, 
professor de Llengua 1 Litera
tura Espanyoles a SuTssa, ex-
Presidsnt de Pax Romana 1 aucfl 
tor seglar del Concili Vaticà* 
l lon, no ha estat raultat per + 
residir a la Confederació Hel
vètica.) 

lOCS FLORALS DE LA LLENGUA 
CATALANA 

GINEBRA, 29 DQCTUBRE DE 1972 

Joan Triadú, president; Josep Fault, secretari; 
Ramon Sungranyes de Franch, Alexandre Ginçt 
Pellicer, Josep Ma. CatteBet, Fèlix Cucurull, 

Albert Mattrnt, 

1 nostre problema, la qual eoiO 
un tòpic o una simple reiuc; 

He part 
podria sen>l 
dencia. si a» fos que el problema és seto*! i 
vivent. Certament qtie p.idia haver succeït que 
tot es eonfomsiu-s amb les restes de! passat, amb 
les seves omfemi i eh seus records. Però no és 
així. L'existència mateixa d*aquests Jix-s Florals 
de la Llengua Catalana, almenys tal i com són 
i tal^ com els celebrem, no tindria viabilitat si 
només comptava amb el suport regressiu de la 
nostàlgia MCJ inofensiva, i Per què no hauríem 
de fcT-los tu ttttm catalanes si fos així? Ben al
trament, la Festa, mentre vulgui per a ella una 
fidelitat de fon,-, i de forma, s'ha de mantenir 
errant i en aquella condició que anomenaríem 
-ide llunyania", segons el dir de Josep Carner, 

La festa dels Jocs Florals constitueix 
un intent ne fer institució d'una reivindicació. 
No fóm j,„t d'oMidar-ho. Jo rree que la veritat 
histórica A h Jneí Floral? és aquesta, indepen
dentment de r.ib.ist, el caràcter i els condiciona
ments d'allò .(!,e és reivindicat. Hi reconeixereu., 
però, com :i iniaiin un programa que s'anunciava 
ja el 1 Si f| n t ••! pròleg del Gaiter l'aspiració 

independència cultural de Catalunya. la 
Fixem-nos rom els homes, els passos i Hi 

mots convergeixen. F.n efecte, allò que estimem i 
allò que volent, ha vingut de segles amunt sens* 
engrunar-s»-. Re» no ens diu que no se'ns pugui 
engrunar en Fc«devenktor i ningú no pot estinrtr-
ho i alhora, rem tants han fet creuar-j'hï >!e 
braços; o pitjor encara, corn deia Cucrau de 
I.iost, tot advocant Sant Jordi donar llonguits 
al drac, "pmjnè a l'infern se'n recordi". 

Hem de partir, però, de la idea, 
que lie frt meva sempre, que dins el curs de la 
història de Catalunya, l'esforç de redreçament 
afecta tot* els catalans, fins i tot aquells que 
n'han restat exclosos momentàniament, per volun
tat pròpia o per «na situació que els marginava 
i de la qual. Bcanés amb la plenitud de l'exercici 
dels nostres drets podien alliberar-se. Em refe
reixo, és clar, a certs sectors obrers, i sobretot 
als de procedencia no catalana. 

Dit amb uns altres mots la vida i la mort 
d'homes com el que acabo de recordar, per molt 
engolides qtte sentbün pel corrent dels anys i c!e 
la història se salven ¡>e! mite vivent de Cata
lunya, la íoiç.i del qual i ei fet de la seva ins
cripció en <l present i en els seg'es de cada 
Heneració, drs ;i< fa més d'un segle, provenen del 
seu caràcter de "mite possible". Així doncs és 
perquè no és inabastable que hom el comliat; 
és perquè no és inótií que hom cl persegueix, 
fts perquè no és una quimera que hom el tracta 
com són tractades les realitats d'aquest món. 

DISCURS DEL PRESIDENT DEL 
CONSISTO!:!. ]OAÜ TRIADO 

Una vegada més hem vingut aquí, cons hem 
anat en aquests anys allí on s'ha escaigut, a pre
sentar d'una manera o altra el nostre problema. 
¿f.s possible que aquest hagi estat l'encàrrec 
essencial que la història ha fet a la meva gene
ració? Em refereixo als qui, des de les terres 
<ata!anes. entràvem en la lliça del viure personal 
tot just acabada una guerra en la qual encara 
no ens havia correspost de participar directa
ment, i de la qual rebíem tanmateix una im-
prranpta que ens marcaria sempre més. El pro
blema no hem deixat de presentar-lo des que 
als patis universitaris d'aquells primeríssims anys 
ens entestàvem a parlar català, sota els cartells 
que odrenaven altra cosa, enganxats a les colum
nes neo-romàniques de l'arquitectura eclèctica 
d'Elias Rogent. À poc a poc havíem de re-
(tesrobrir i recuperar tot e! que fos encara vi
vent, i viure per tot allò que era manat que 
fos mort. 

Defensem una llengua europea, una llen
gua mil·lenària i una llengua oficial a la Ca
talunya Autònoma (i cooficial, doncs, en acuesta 
zona de l'Estat Espanyol durant els anys dç_ la 
República, del 31 al 39) però en la qual aviat 
—en 1974— farà els cinc-cents anys que fou 
imprès el primer llibre. Defensem, senzillament, 
una llengua que s'escau que és la nostra. 

Prou i massa he dit. Per acabar torno on 
era al començament, en referir-me a l'aspecte 
reivindicatiu dels Jocs Florals de ta Llengua Ca
talana. 1 pense») que amb una llengua bande
jada de l'escola i de tants aspectes de la vida, 
dissociada en la seva plenitud normal de !a in
timitat dels individus que la parlen, aquests 
mateixos individus han intentat obtenir una 
coherència de relacions i una sortida raciona! ala 
problemes col. ¡ce ti us. La paradoxa d'aquesta si
tuació constitueix una de les nostres originalitats, 
davant la qual podem escollir de restar per-
plexot o somniosos. Però no desconcertats m 
inactius. 

Perquè aixé com aquestes reflexions són una 
confessió de fe en Catalunya —usant a grat
cient una terminologia, que com a home cristià 
no m'és estranya—, també volen ser la manifes
tació explícita d'un compromís adquirit i que 
cal que signi mantingut. Per tal que passi —dient-
ho amb un vers greu d'emprempta clara, de 
Vicent Andrés Estellés, el gran poeta de Burjas
sot- - "el vftxt üarguíssim de la llibertat". 

(De "XALOC", Sèxlc, deseabre 1972, op. 198-?03) 

' / l r 

« a v u i » 

S E R V E I D'lNFORMACgOe¿&TA!.A 


	avui_a1973m05d15n6_001.pdf
	avui_a1973m05d15n6_002.pdf
	avui_a1973m05d15n6_003.pdf
	avui_a1973m05d15n6_004.pdf
	avui_a1973m05d15n6_005.pdf
	avui_a1973m05d15n6_006.pdf
	avui_a1973m05d15n6_007.pdf
	avui_a1973m05d15n6_008.pdf
	avui_a1973m05d15n6_009.pdf
	avui_a1973m05d15n6_010.pdf
	avui_a1973m05d15n6_011.pdf
	avui_a1973m05d15n6_012.pdf

