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2 
PRESENTACIÓ 

Prtsentei un nou nuWe de l'AVUI (S.J .C. ] , i aquesta vegada, un extraordinari de 32 pagines, ano el que el *SIC*, ha veri 

ojvt conmemorar 4 anys llargs di contra-1 nfornadí al Servei dels °afsos Catalans. 

FI nonere, fe aelt extens, cn«ença per fer un anàlisi de la sltuaclí actual, de les Convergències 1 Reagrupaaents, a lx f • 

cea l 'estat actual da l'Aaaenblea de Catalunya. En aquest punt volee destacar l'lncreaent de popularitat 1 credibi l i tat d»* 

la eatelxa, que quedi deaostrart per el aprepaaent de la C.D.C. 1 e l 3.S.D.C., a lx f coa els contactes aab E.O.C. ( I l l b e - * 

ra ls ; , queda, dones, la nostra opos1cl6 doaocratlca practlcaaent en un sol bloc:.]'Assemblea* 

de Catalunya, Sltuaclí que obligara' a les escases forces pro "JOE" a rep 1 anteJar-se la sava • 

sltuaclí ara ja c r í t i ca . 

Després passea a informar d'un aes extreaadaaent polf t ic , a b r i l , que en diades coa el "14 • 

d 'abr i l 1 , el "23 d 'abr i l" , 1 la culninaclé" en el *1 de maig", ha portat l ' a c c i í política al • 

carrer. 

A la secelí de "Docunentadí Catalana", reprodufn un docuaent aolt laportant que centra e l * 

aoaent actual de FNC 1 un a l t re que sota el t f t o l *L'alternativa auñlcipal, avui" dona ais «# 

sectors en l lu i t a en aquest front unes dlrectrlás de treball c lares. 

Mo presenten, les seccions de "Pafs Valencia*, " l i l e s " , "EuTkadl" 1 "Galicia, perqué dintre 

aquest nfiaero portan la seva propia presentad5. 

ÚLTIMA HORA— ÚLTIMA HORA— ÚLTIMA HORA— ÚLTIMA HO 

(\P\. At4*++¿* 
Aab data "Abril/Haya 1.975" la "Agexla Popular Informativa" APL 

ha adreçat un comunicat als aablents polítics nacionals, d» l 'Es -

ta t 1 Internacionals del que en reproduïa algunes parts pel seu Ijt 

ter is evident. 

• »U AGENCIA POPULAR IfFORHATIVA, a partir de su último bolefn • 

(n*50) ha deci di de suspender con carácter 1 ndefi ni do -aunque no n* 

casarlaaente definit ivo- todas sus publicaciones. Expórtenos a con

t i miad ín a todos nuestros receptores las causas de ta l dec! si í n f . 

Després de fer'una alca d'historia, tot justificant aoltes a c t l -

tuts gens clares, comencen un nou apartat que pel seu ínteres r e - * 

produïu. 

Los necesarios apoyo» 

Una estructura COBO la de API debe estar sustentada sobre unas * 

bases f i raes; el apoyo real de las diferentes orgeni ¿ací ones que * 

integran el ooviaiento obrero y popular, por'un lado,, y eT del sec, 

tor progresista de la profesión periodística, por el otro. El apo

yo de las diferentes organizaciones, aunque en suchos casos más no 

ra l que aater la l , ha existido en líneas generales. No obstante, le 

evolución de la situación polít ica en los (íltlmos tleapos ha condl 

clonado que suchas organizaciones, en especial las que cuentan con 

una correlaci6n de fuerzas ais favorable, hayan considerado cono t, 

•anos pr ior i tar io apoyar una Iniciat iva cono la de API, que supo -

nía un continuo contraste de las diferentes opciones políticas y • 

han concentrado sus esfuerzos en i «pulsar sus propios medios de d!. 

fusión. Con alguna notable excepción, otros sectores con menos po

sibilidades de divulgar sus opiniones y que hubieran podido contri 

bulr deci di dáñente a l apuntalamiento de API no han sabido, o no • 

han querido, ver la ut i l idad que ésta representaba para el los. 

Por lo que respecta al sector progresista de la profesión perior. 

dística debe señalarse que con la excepción de varios profesiona -. 

les , qua a lo largo de toda la experiencia o en diferentes moten -

tos han participado o colaborado de forma entusiasta, e l apoyo no* 

ha existido. Esto no excluye,nl mucho menos, nuestra aás que posi

ble responsabilidad en no haber sabido vincular de torna eficaz a* 

esto sector. 

Debe hacerse constar, en contrapartida, la positiva ayuda que Or. 

tros sectores profesionales e intelectuales han dlsóensado a la Ar, 

gtnsia.'Todos estos hechos que nosotros no juzgamos, pero sí cons-, 

fatamos, nos evldexian que API en estos nonentos no responde ple

namente a los Intereses subjetivos de varias organizaciones ni ** 

cuenta con el apoyo decidido ni siquiera el interés del sector pro 

gresista de la profesión periodística. 

Consideraaos que una experiencia de la envergadura da API, si • 

quiere seguir siendo eficaz y válida en su cometido Inforaatlvo y * 

mantener su independencia, debe contar con los suficientes apoyos* 

naterlales que garanticen una aparición regular, y así no depender 

básicamente del voluntarismo de unos pxos que, aunque necesario,*, 

os por una parte Insuficiente y por otra distorsionante de la rea

l idad. 

Por otra parte, no hemos considerado cono posibilidad do super

vivencia la eventualidad de hacer, Información "unitaria" a par t i r * 

de une poción polít ica concreta -como sucedí en otros casos axis -

tentes-, porque el lo no guardaría relación con les presupuestos de 

Independencia y de servicio al moví siento obrero y popular en su • 

totalidad. 
A la vista di lo expuesto, el Colectivo de API, previo debate * 

con todos los mlenbros que integran la Agencia, ha decidido unínl». 

meaente suspender con carácter indefinido, aunque no necasariasen

te definit ivo, todas sus publicaciones. 

A pesar de todo, API es necesaria 

API aparéele" en un contexto polít ico diferente del actual. De%> 

de «ayo de 1.972 se han sucedido acontecimientos políticos da ex -

traordinaria transcendencia, y en estos aomentos, bajo la presión* 

del movimiento obrero y popular, la descomposición acelerad» del* 

Régimen corre pareja con el declive biológico del dictador. Es as 

ta f i t ina etapa del franquismo cuando el Régimen, en un Intento • 

de sucederse a sfmismo, h?. onuestedo la llanada "aoerttra", cuya 

Cnica plasmación en el terreno de los hechos la ha constituido una 

Insuficiente aunque evidente liberación informativa. El Colectivo* 

de API considera no obstante, que la información que aparece en la 

prensa legal continua siendo Incompleta y sectaria, y cree que una 

experiencia como la suya tendrá un papel "Importante a jugar hasta* 

la definitiva liquidación del franquismo. A partir de oso aoncntai. 

se abrirá" una nueva dinámica y surgirán nuevas experiencias Infor

mativas con un carácter d i fé rente . " 

L'Equip "AVOI" lamenta la nesa¿ar1cií dé qualsevol publicació' • 

antifranquista, en aquest cas API. Anb t o t , pero, vol del»ar b e n * 

clar que una de les raons que varen portar a la creació del SIC •*, 

fou oposar-se directament'a la i nf ornad í mediatitzada, "gauchls» 

ta" 1 espanyolista de API, encara que en les seves í l t l aes singla

dures semblava anava perdent aquest caire. 

L'Equip "AVUI" fe concient d'feser aval l'ónic servei d'infoma 

dé" Indepent a nivell de Pal's» Catalans, fe oer això que referas* 

la seva voluntat de CONTINUAR en el caní de servei empris ara f a • 

més de quatre anys. 
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L OPOSICIÓ DEMOC LAT * 

ELS REAGRUPAMENTSI LES 

CONVERGÈNCIES EN M. RXA 

• Des de feia dos nuWos, la revista AVUI, slc, no parlava dels 
Reagrupaaents f Convergències de diverses forces polítiques i so

cials catalanes, encara que disposes de poques lnforaacions podea* 
assenvalar TUS* 

C.D.C. o 

a la irrupció democràtica" 
• La seva presencia electiva en diferents esoeveniaents duta -•. 

dans 1 cívics, es fa Ja evident. Conferencies, xerrades, col. lo -. 
quis, articles a la pressa "legal"', donem una v i ta l i ta t 1 agresi-
v l ta t , digne de tenir-se en coapte. 

La consigna que aquests filtiaas setaanes ha coaençat a c l rcu ' -
lar (no, segons seabla, en oposlclí a la ds ruptura denocrMi ca.* 
sino en terses coapleaentarisj d'irrupció' democràtica sembla te -
nlr el seu origen a C.D. de C. S'enten per Irrupció democràtica • 
la política de sortida a la l l u í pfibllca aprofitant totes les pos 
s lb l l i ta ts que a travis de procedí sents que assegurin la represen 
ta t l v l ta t , 1 que per tant tinguin sentit deaocratic, persetln fer 
se presents en les Institucions públiques del país. 

Cal taabf tenir en coapte, 1'Integrad 6 de C.D.C. al s1 dels** 
òrgans de TAsseaftlea de Catalunya, així cos la possibi l i tat, dat, 
que taabi es posi, a nivell de la Coordinadora de Forces Polfti -
ques de Catalunya. 

Cara a la seva política un i tV ia , cal destacar l'energlca ac-
t i t u t de la Converglncia Deaocratlca de Catalunya, enfront els in 
tents de la J.D.E. a Catalunya. 

C.S., en dificultats 

• Segons les nostres inforsaclons, seabla ésser qu* la aatelxa*» 
es troba passant una certa crisi a diversos nivel ls, i taspoc s'a 
caba de perfi lar una vida política pfibllca activa de Tesaerttada" 
Converglncia Socialista. Es coneix, pero, la seva forta Inf lutn -
ela a diverses comarques del Principat 1 a l 'Universitat, especi
al eent a nivell de professorat. 

Cal destacar tasbè* al igual que C.O.C., la seva def ln lc l í fava 
rabies a TAsseablee de Catalunya 1 Coordinadora de Forces Polfti" 
ques de Catalunya, 1 la seva acti tut d'enafgica negativa a la J . t 
O.E. 

Taabé s'han realitzat diversos actes ciutadants, conferencies, 
xerrades etc. palpadnades o dirigides per persones sís e senys • 
vi nculades a C.S. 

En aquest aatelx número d'AVÜI, seccií Pressa Deaocratlca, des. 
taquea, une publicado" de Converglncia Soclslista. "Corraspondan -
cía Socialista". 

* 

R.S.D.C, sortida i m 

T',Í de les setas acddns 
tuclons, pressa, ce 

1 notar ffltísaaent oer la 
"ticles sota un seudenla-t 

' - - - j a l i t a t . 
aont obrer 1 e l i » 

• Aauest Nfeçnr sawt que centra la s, 
en el caap de les activitats paraleq-' 
confereacies, col. loql ls, etc., s'ha 
seva inc is i í en el camp de la premsa.. 
detersinat han eentrpi soltes t e a l t i " 

També" es coneix las seves activitats 
seus contactes ?.*k crganitzaclons obrares, fora del «¡en de las * 
C.C.0.0. 

Coa a notícia dfú!t1aa hora, es d» destacar la possibil i ta: de 
de que Tesaentat ^agrupaaent fagul " - ï iaac i í a l'Assed. 
a de Cata^urryrj. 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
ja és una veritable 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
0 En el ¡'uñero de T"A7UI", l'Assemblea de ."atalunya en marxa!, 
ens feiea ressò de la historia més p'axims del nostre màxim orga 
nlsme unitaria Recordem breument au»- desnréf del fracàs de la ** 
"Junta Democràtic* de España" a Catalunya, començaren a perfilar 
se noves ordenacions de la resistència deraocrMica catalana, és 
a dir , en d'altres paraules, sssistireT - la creació de diversos 
Reagrupaments polí t ics: ^onvergenci - Deaocf%ttca de Catalunya", 
de eentre-esquerra füOC i d'aHres ner^ i"onrtants Independents); 
"Converglncia Socialista", socialis+es marxistes (h"SC, PSAN-P i 
independents'l; "Çeagruoament dels Socialistes Democràtics Cata
lans", social-demòcrates (f ins ara pac nrgani tzats); "Esquerra • 
Democràtic? de Catalunya", nom actual del Reagrupaaent deis libe 
rals catalans; i Tron* Socialista 'evolucionar! dels PaTsos Ca
talans", Reaqrupament d'alliberaren nacional iaoulsat princioal 
ment pel PSAN. 

Oarreranent, els quatre nriaier: 
EDC) estan fent seriosos intents d 
sentit , sembla que Is COC ja ha se-
l'Assemblea, al temps que el SOC i 
igual sentit. De tot ¿ixo es dedee 
coa Túnica Alternativa 3enocr*t'c 

la Dictadura i els seus intents continuTstes amb Juan Carlos, }i 
que va pel camí d'ertglobar a tota l'oposició democràtica eatala-
na (drets, esouerr?., centre i «trema esquerra), en un intent ++ 
encara no vist a cap altre Indret de l'Estat espanyol. 

Esperem que el PS1£ reconsideri la seva oostura envers la *• 
"Junta" i torni a abocar-se de ple en VAdeC. HI ha notícies se
gons les auals sembla que certs sectors d'aouest part i t Hagin t -
nicïat un debat en aoimst sentit . 

'eaqrep ments .COC, CS, SOC i 
rts e ' :. TAdeC. L· ta l * 

: seva entrada a •* 
TFDC mantenen converses er • 
< que TAdeC es va dibuixant» 
del poble de Catalunya davant 



D'ençà de la publicació del darrer nú-
aero de VAVUI», Catalunya ha viscut asb 
una energia renovada tres dates reiv indi
catives: el 14 d 'abr i l , aniversari de la 
proclamació de la República Catalana per* 
Francesc Hacia el 1931; el 23 d 'abr i l , St 
Jordi, el patró del nostre Pafs; i 1'1 de 
Haig, diada internacional del Hovioent 0-
brer. A continuació ens fe t ressò dels ac 
tes i accions Hagudes en aquest periode. 

14 D'ABRIL 
• El diumenge 13, foren col·locades en 2 

autopistes sengles pancartes d'uns 10 iris 
de l la rg . L'una era ubicada a l'autopista 
Barcelona/Girona, vora Llinàs; 1'altra a 
la que va de Barcelona a Tarragona, en un 
punt situat a 13 k*s de la capital català 
na. El text que s'hl podia l legir era: 
•14 Ü'ABRIL, ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA REPÚBLICA CATALANA. GOVERN PROVISIÓ 
NAL DE CATALUÑA. PODER POPULAR CATALà. 7 
PATSOS CATALANS, SOCIALISME, INCEPENDèN-
CIA. PSAN", aab les quatre barres i l 'es
tel roig. 

Les accions del dia 14 se centraren so 
bretot a la Universitat. En efecte, s'hi» 
podien veure pintades amb eslògans tais * 
coa: "PODER POPULAR CATALà", acompanyats» 
de les quatre barres i l 'estel ro ig, Tam-
bé hi foren penjades banderes catalanes i 
republicanes espanyoles, D'altra banda, • 
entre els fu l l s reparti ts destacà el No 3 
del portantveu estudiant del FNC, "Fulls", 
dedicat a coameorar ta l data. Val a dir • 
que en gairebé totes les facultats ho va 
haver accions con les que he» esmentat. 

Es repartiren octavetes a diversos in 
drets de Barcelona-ciutat, a Tarragona *+ 
(amb bustiades i enganxades de pegatines* 
a aparadors), al Baix Llobregat, etp, 

A les 7 de la tarda, en la cruï l la dék 
carrers barcelonins de Rogent i València,* 
un nombrós piquet de jovent va collocar u-
na gran pancarta amb la següent llegenda: 
"14 D'ABRIL, ANIVERSARI DF LA PROCLAMACIÓ* 
DE LA REPÚBLICA CATALANA. GOVERN PROVISIÓ- , 
NAL l ï CATALUNYA», amb la signatura ds les " 
quatre barres i l 'estel roig, la qual pan
carta resta s i t ja hora penjada. Al mateix* 
temps els reunits escamparen gran nombre • 
d'octavetes allusives signades per PSAN i 
d'altres de FNC. 

Del but l le t í "Fulls", esmentat més a-+ 
munt, en reproduïm uns paràgrafs: 

"Avu i , al cap de 44 anys i a les acaba 
l les de la dictadura franquista, ens t ro-* 
bem amb una situació que, on certa manera, 
's semblant a la de l'any 1931, Aquesta si 
tuació d'esgotament del franquisme provoca, 

UNA DE LES 
BANDERES 
CATALANES 
AH8 L'ESTEL 
RdtG 

PENJADES 
ALS PATIS 
DE LA 
UNIVERSITAT 
CENTRAL 
BARCELONÍ» 
EL DIA 
14 
D'ABRIL 
1975 

(cl ixé 
de la 
redacció 
de 
l"'avui») 

a tote els nivel ls, un augsont de l 'ac t iv i ta t polít ica que et trasllueix en una sir le de • 
reagrupaments, pactes, juntes, etc. , en la majoria de les quals ( i a la "Junta Democráti
ca de España" en concret) és ignorat el dret d'autodeterminació de la nació catalana. Es * 
manta, doncs, la constant històrica que abans hem assenyalat /de negació d'aquest dret per 
part de les forces espanyols, àdhuc les d'esquerra/. 

Davant aquesta rea l i ta t , i atesos els antecedents, és impensable la realització de la* 
nació catalana dins el marc d'un Estat espanyol: la independencia és imprescindible," 

23 d'ABRIL 

• Aquest dia f in ia a la Universitat Cen-** 
t raí barcelonina la Setmana de Cultura Cata 
lana, amb una gran concentració de jovent • 
(batxi l lers i universitaris sobretot), sota 
el pretext d'una ballada de sardanes. En un 
principi els reunits es trobaven a la Plaça 
Universitat, però la policia els obligà a * 
penetrar a l ' in ter ior de l 'ed i f i c i docent, 

Allà dins, mentre una sèrie de cantants* 
oferien les seves cançons, es van penjar se 
nyeres catalanes, basques, gallegues i una* 
roja, al temps que s'escampaven octavetes • 
tot explicant el signif icat de la diada. Al 
poc s'hi penjà una bandera republicana, la 
qual fou retirada per la policia a l ' igual* 
que les altres, llevat de la catalana. 

Per la tarda, a la Plaça St Jaume es va + 
orranitzar una manifestació que en començar 
aplegava unes 400 persones i en acabar més* 
d'un miler. El grup marxa vers les Rambles, 
als c r i t s de "ESCOLA POPULAR CATALANA!", "* 
"FORA ELS REGIDORS DEL NO!", "DIMISSIÓ REGÍ 
DORS!", 1 "EL POBLE ORGANITZAT MAI NO SERàT 
DERROTAT!". La policia carregà i foren prac 
ticades unes 10 detencions. 

Per la n i t , a la fo,it de Canaletes, es * 
reuní molta gent per a comentar el part i t • 
de fútbol entre el Barca i un equip anglès. 

Al cap d'una estona, una multitud avaluada* 
en unes 3.000 persones engegà una manifesta 
ció als c r i ts de "VISCA EL BARCA!", «BARÇAT 
BARCA, BARCA!" i "VISCA CATALUNYA!", pero * 
gue aviat es canviaren per d'altres tais •* 
com "VISCA CATALUNYA LLIURE!11 i cançons po
pulars: "L'Estaca" ("No serem moguts"), "El 
Cant de la Senyera», "La Santa Espina" i ** 
"Els Segadors". 

Finalment, tot i que directament no té • 
relació amb St Jordi, el dia 25, aniversari 
de la Revolució Portuguesa, milers de perso 
nes compraren clavells vermells els quals + 
es col locaren a la solapa o penjats, Aquella 
mateixa tarda hi hagué un intent f a l l i de + 
concentració davant el consulat portuguès a 
Barcelona, ja que la policia intervení i es 
bandí els concentrats. 

I e r DE MAIG 

• Donada l'actual situació de c r i s i , 1*1* 
de maig d'enguany ha estat centrat en aquest 
tema (discussió sobro augments salarials, * 
revisió dels convenis, mesures contra l 'a - * 
tur , els expedients de crisi i els acomiada 
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w t ' · . , í t e . i també a l'entorn de les •• 
prooares eleccions sindicals. 

La premsa "legal* informa mis o menys* 
àmpliament del gran nombre d*acc1ons de • 
tota mena 'manifestacions, concentracions, 
sortides, pintades,..) hagudes als centres 
industrials catalans al l larg d'aquells • 
dies. 

ACCIONS-ACCIOtiS-ACC Còctels molMov. El* 
°8 d'abril contra un 

Banc si Passeig de Fabra i Puig. El dia 1 
un altre contra el "Banco Español de Cré
dito a la cruTlla de Sicília/València. El 
mateix dia, a L'Hospitalet, durant una ma 
nifestació popular, fou atacat un jeep de 
te policia. 

"anifr'sHdons. Convocada per "SAN-Provi-
sionals. Comitè de Catalunya de TOCE fB. 
\ ] i el Comitè Provincial (!) del MCE, • 
el dia 79 tingué lloc una manifestació la 
qual aniega més de 1.000 persones. Els ma 
nifestants eren portadors de banderes ro
ges i d'alguna catalana amb J'estel roig. 
Als cr i ts de "FORA EL FEIXISME!", "FORA • 
EL GRAN CAPITAL!", "VISCA LA CLASSE OBRE
RA CATALANA'", "VISCA L'1 0E MAIG!", "VIS 
CA El SOCIALISME" i "VISCA CC.CC.!", des
f i laren tot repartint octavetes 1 tot pfn 
tant les parets. Abans de dissoldre's, la 
manifestació celebrà un míting amb alta-* 
veus a La Vd/Felip II (barri Congrés). • 
No hi hagué detencions. 
El 30, a Sants la pol ida impedí quan ja 
estava encetada una manifestació convoca
da per l'Assemblea de Catalunya. Els reu
nits escamparen un fu l l signat per TAdeC 
mentre cridaven eslògans sobre l'Amnistia, 
les l l ibertats denocràtiques i els drets* 
nacionals de Catalunya. 
El mateix dia, a Virrei Amat, concentra»* 
ció de CC.OG. Per la seva banda, el PTE • 
(antigament PCE i) en dugué a terme una * 
altra a Fabra 1 Puig en la qual escampà * 
la crida de TAdeC. 

Mis o menys a tots els barris populars hi 
hagué manifestacions llampec amb escampa
da de Voctaveta de l'Assemblea. L'únic • 
incident important fou al Guinardó on la 
policia practisà detencions. 
Entre les viles del cinturó barceloní, *• 
cal destacar St- Coloma de Gramenet on la 
policia t i ra contra els manifestants fe-* 
rlnt-ne a dos d 'e l ls : CAMIL RUEDA I CASTI 
LLO (?6 anys, molt greu) I "ASQUAL MACU-T 
LFT I GALLEGO (de 50 anys). 
El dia 1 , moltes sortides al camp, on es* 
discutiren múltiples temes. Les estacions 
de Terrassa, Sabadell, Catalunya, La Flo
resta 1 Les Planes són pintades les • 
Joventuts Revolucionaries Catalanes amb • 
les quatre barres 1 l 'estel roig i es l ò 
gans tais com "PODER POPULAR CATALÀ". 
D'altres concentracions: al parc de la • • 
Ciutadella, pel PTE, aprofitant una balla 
da de sardanes ( la policia arriba a dispa 
rar ) . Al vespre, a la Plaça St Jaume, per 

CC.00. Un obrer encetà un* 
míting damunt un cotxe, pe 
rb els socials començaren* 
a disparar a l 'aire (les * 
parets de la Generalitat • 
mostraven els impactes) al 
temps oue els mossos d'es-
quadrre repartien cops a • 
tort i 3 dret. Es va produ 
i r una impressionant desin 
bandada entre el miler de* 
persones reunides. 
I més manifestacions a a l 
tres bsrris barcelonins, i 
Terrassa, L'Hospitalet, eic 
etc. etc. 

altaveu de f .n.c. Ja en a l 
tres oca

sions, sobretot ois 11 de • 
setembre, Front Nacional de 
Catalunya havia col·locat al 
taveus amb la consegüent •* 
lectura de proclames. En a-
questa ocasió, el dia 3C al 
vespre, al Portal del'Àngel, 
durant gairebé mitja hora • 
una veu l legí per tres veqa 
des una proclama seguida de 
"Els Segadors". D'altra banda, CNC també* 
duqué a terme nombroses pintad s a les co 
mmarques del Segrià, Les Garrigues, La fio 
guera i La Segarra, així com a la carrete 
ra general Lleida/Barcelona, juntament • • 
amb l'escampada de nombroses octavetes. 

• DRET DE \AGA I ASSEMBLEA 
, VISCA ccoc :. 
«ViSCA LA LLUITA MUKTA-L. CON

TRA EL CAPfTALSMEi 

crides-crines-cride De la manifestació + 
conjunta PSAN-P, (CE 

1 CCE (BR): 
" A l nostre país avui es parla més que 

mai de l l iber ta t . Fins i tot molts grans* 
capitalistes xerren entorn de que al país 
hi -hauria d'haver democràcia. Es pensen • 
que si el poble té una mica de l l iber tat* 
s'acontentarà I frenarà la seva l l u i t a ! • 
Ells saben ~ue el Regim es debat en una * 
cr isi profunda causada per la incapacitat 
per contenir l'augment de la l lu i ta obre
ra i popular,i perquè, a més a més, amb a-
quest Règim hom no pot ni pensar en f icar 
se en el fiercat Comú. Davant la cr is i po
l í t i ca del règim, nosaltres afirmem: 

- Els treballadors volem esborrar del ma
pa la dictadura feixista, volem la més àm 
pila l l ibertat per a eeguir l lu i tant i ar 
ribar al socialisme ( . . . ! " . 

Pel que fe al PSAN, en ur f u l l t i tu la t 
"TREBALLADOR!!", s'hi diu: 

"Aquest 1er de maig ha de significar* 
un gran pas endavant en la revolució so-* 
c ia l is t - d'alliberament nacional dels PaT 
sos Catalans. Que avui passa per; 
- Sindicat de classe autènticament repre

sentatiu 
- Dret de vaga 
- Dret d'assemblea a l'empresa ( , . . ) " . 

Quant a la crida de l'Assemblea, destaquem* 
•• aquestes frases oue s'hi contenen: 

"Per acabar amb la Dictadura, per d iv i 
dir més a l'enemic, per guanyar els qui encara 
vacil len, aquest primer de maig ha de ser un • 
dia de l lu i ta per aliè oue més necessitem: 
En primer lloc per l'AMNISTIA, per als presos* 
1 exi l iats polí t ics, 
Per les LLIBERTATS democratiqtus, 
Bels DRETS NACIONALS de Catalunya! el dret • • 
d'autodeterminació, amb el restabMment de l'Es 
tatut de 1932 com a primer pas per arribar-hi. 

Volem que aquest 1er de maig sigui un salt* 
endavant en la convergència de totes les for-» 
ces democràtiques, en la coscniència 1 organlt 
zació del poble al voltant de l'Assemblea de • 
Catalunya, que vol ser l'Assemblea de tot el • 
poble català. 

Per aixè, el Secretariat de TAfcC crida a 
la classe obrera, a tots els treballadors, carn 
perols, estudiants, professionals, etc. a lien 
çar-se a la l lu i ta per aquests objectius. Cr i 
da a llençar-s'hi amb totes les formes possi-* 
bles, des dels aturs a les concentracions de • 
aasses, per tal de convertir V1 de maig en • • 
una gran jornada democràtica que faci avançar* 
cap a la conquesta de les l l ibertats po l í t i - * * 
ques i nacionals, en el camí d'una societat • • 
•és justa. 

AMNISTIA!- LLIBERTATS!- ESTATUT!- COORDINACIÓ! 
VISCA L'1 DE MAIG!" 

I també: "Perquè el poble no vol engrunes,* 
vol la l l ibertat plena, i no pararà f ins acon
seguir-la. Només 11 queda acabar amb la força* 
que encara aguanta el Regit: no pas el conven
ciment sinó la repressió." 
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DOCUMENTACIÓ CATALANA 
• C M a prlMT decunnt reproduío la üeclaraclo del Consell Nacional de i~.N.C.t que en uns moeents dl evident debil1taee.it de la lliri, 

ta unitaria al nostre pafs, aporta la valentia d'un plantejament clar. fs per alxo que el reproduTe Íntegrament. 

1 . - Aquest M S de ealg es presenta aeb el doble signe de la • 
l luita Incessant de la classe obrera 1 dels sectors populars con 
tra l'explotaclé, 1 de reflexl5 sobre la circunstancia polftico-
social que als PaTsos Catalans 1 a tot l'amlt de l'Estat espan
yol caracteritzen aquesta l luita. 

Pel qM respecta a l'Estat espanyol, ens trobee en una situa -
cié caracteritzada fonaMntaleent per un fet irreversible: la In 
potencia del regle per a la seva perduracií, per a la qual el • 
seu eniaaent del poble 11 iopedelx de trobar qualsevol formula, 
neta o eatlsadB. O'aquf la crisi , la confuslí 1 la decadencia de 
la dictadura. 

2 , - Contrariaeent, « registra • 
l'ascensió" de la lluita popular, • 
aeb una polltttzacK creixent 1 e-
na mobtlitzaclé cada cop «es coneja 
derable cap a la conquesta de lee* 
llibertats democràtiques. 

Aquesta lluita popular no acaba* 
de trobar, pero, una expressi 6 po
lítica encertada 1 coherent, a H I 
tura dl la dec! si 6 eanl festa del * 
poble. L'oposicií política quallfl 
cade, postulant la ruptura denocrl 
tica, M cou aeb una certa vacil.-
lacli , aeb una certa eanca de cohe 
si6 que fins ara no 11 ha permès * 
d'expressar, aeb la unitat deguda, 
Talternativa que el poble procla-
ee aeb la seva l luita. 

Nosaltres penses que a l'hora * 
present alxo fa Mita falta. EetM 
Mlaguanyant esforços 1, cota ença 
ra més greu, estes declinant resp 
ponsabllltats que ens Incuabelxen. 
Perquè M M tracti de 'distribuir* 
el futur que Indefectiblement os * 
nostre. Es tracta de fer-nes-en • 
dignes, de guanyar-lo. 

" 3.- Pel'qne fa al Principat de • 
Catalunya, la foreulaclí política* 
s'acosta solt a la conerencia que exigeix la lluita popular. Al* 
Principat ose de fa teaps, han estat trobades expressions unlti-
r ie t : la C M Í S S I Í Coordinadora de Foren Polítiques de Catalunya 
C M s plataforM unitVia de partits, 1 l'Assenblee de Catalunya 
C M a articulad! de eobllitzacli de easses. 

Aquests anys de lluita unitaria al Principat de Catalunya han* 
nèet U M lepertant experllncfa durant la qual ha calgut superar 
tota eena d'obstacles fins arribar al aoeent actual. 
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tada, en diverses ocasions, l'assl stencla de la CCFPC a reunions • * 
aeb una part de l'oposicií espanyola, pel fet que en aquelles reu -
nions faltava tal erganlsM e força política, o perquè tal organls 
m o força política M hi havien estat Invitats des del prieer ne
me nt, 

5 . - Ne es tracta aquí, car no is el nostre procedí«nt habitual, 
de denunciar un o altre pertlt. Ara bf, situacions C M aquesta, dt 
bloqueig d'una polítto unitVia, a causa d'una infeudaclf de par
tits o d'una política sucursalista, cal assenyalar-los. Aquest is* 

el Drobleea de la CCFPC, que l'ha s i 
tuada a la crisi actual, al que en A 
ríee la crisi de la CCFPC, 

6.- Davant aquesta situació* en el * 
treball unltVl al Principat de Cata
lunya, creiM aue cal fer un salt qua 
litatiu, tant per a trobar una fo 
organitzat!va unitVia C M per a esta 
bllr uns acordi polítics neus 1 eis a 
lustats, AqMst salt en qualitat ha * 
de concretar Instituclonaleent el son 
t i t de la l luita, la coherlncia de * 
les forcM democràtiques 1 la fideli
tat al poble; ha de ser la formació** 
del GOVERN PROVISIONAL DE LA GENERALI 
TAT OE CATALUNYA. 

• . - Avui. pero, la Delta unitaria al PrlnclM* es troba aeb** 
dificultats. Concreta»rrt, la Comissió Coordinadora de ForcM • • 
PolítlquM de Catalunya est9 en crisi; ens atrevIrÍM a dir que* 
en una crisi'profunda. 

Les causM, les raons d'aquesta crisi son molt coeplexes, pero 
prodrÍM resunir-les dient que a la CCFK ha estat lntrodutda to
ta la conflictiva existent a la política de l'opoeiclo espanyola. 
I alxo pel fet d'haver estat bloquejada la política de diàleg ou 
que la CCFPC t l C M a línia d'actuad I , després d'haver estat ve 

7.- El eoaent actual, el Govern pro 
visió nal cobriria duos vessants res -
pecte al Principat de Catalunya: l 'u
na Interna 1 1'altra externa. 

Interna, pel fet OM ajudaria a a * 
grupar ais forcM pslítlquw entorn** 
d'un prograea unltVl, torces oue per 
diverses raons ne s'havien integrat a 
les coordinacions un l tV l« existents 
fins avui, Foraar part d'un Govern • 
provisional o Integrar-se en un orga-
nisw de política unitVia son oes * 
fets substanclaleent diferents. Per • 
això penses qw el Govern provisional 

obliga eolt ois a pens«---'hi aban»; de <1Í<:1 dir no ser-hi. Alxe pot 
ajudar a la consolidaci5 de la unitat catalana. A ne*s¿ pel grau de* 
serietat 1 de responsabilitat que revesteix un Govern, seri sis di
f íc i l que la futura política unitVia sigui Instrwesntalltra* e na 
nipulada per alguna força política, 

8, - El Govern provisional cobriria una vwsant externa, per tal • 
coa M convertiria en el b lx pactant ast les altres nacionalitats* 
de l'Estat espanyol. 

En aquest aspecte sonstituirla una avenç, perquè s'hauria aconse
guit que des del Principat de Catalunya hi hagués una sola veu nego
ciadora. Alxo 1 «possibilitaria qualsevol duplicitat de vern C M la * 
que actualment es dona aeb la CCFPC per un canto* 1 l'Asseablea do * 
Catalunya, aeb el seu C M U Í d'Enllaç, per l 'altre, 1 així s'evita
ria tota la conflictiva dels probleMS de competencia. A aé*s, l'ex-
xistlncia del Govern provisional dificultaria que alguna força cate 
lana s'incorporés directament a organismes espanyols per a la rup -
tura democràtica. 
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**-.- Aquest salt qualitatiu ha de ser real 1 opreant. No hes no-

ees de teoritzar que hem l'anar cap al Govern provisional, si n i • 

que avui és el eoeent oportú d'assentar-ae les bases, is a d i r , de 

veure, Ja ara, coa la unitat catalana el configura. 

En aquest aspecte volee ¿potar dues qüestions. 

La pri«era és que, al nostre entendre, el Govern provisional ha 

d'estar foreat per partits polftes. No veies un Govern de persona

l i t a t s . Cal un Govern d'hoees de part i t representant les diverses* 

classes socials i les diverses opcions polítiques. 

La segona qOestli es refereix al fet de Texisteneia, a Vexi 11, 

del President de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarr^dellas. • 

SI des de l ' inter ior reivindique» un Govern provisional a partir • 

de la re1vindicaci6 de l'Estatut d'autonbaia que el franquisme va* 

anul.lar l'any 1939, ens seubla clar i necessari que caldrà dialo

gar aab el ;ui avui representa la nostra Insti í u c i i catalana; el • 

President Teri-adelies. 

A travis del diàleg caldre arribar a un acord pol í t ic entre el • 

President Terradellas 1 les forces catalanes de l ' in te r ior . Un pos 

sible acord podria ser, i nosaltres proposes; al President, que, • 

a«b una enorie dosi de servei al pafs 1 de realisae, deleguis funei 

cions a l ' in ter ior per a forear Govern -cosa que el reglanent d» • 

l 'Estatut 11 pertet - , 1 a partir de forces catalanes de 1' interin

es constituís el Govern provisional de la Generalitat de Catalu -

nya. 

1 0 . - 0«s d'aquí fe» una cridB a totes aquelles forces que avui* 

encara no participen en organlsaes unitaris de par t i ts , perqufc • 

s'incorporin a la foraacii del Govern provisional. 

Cal potenciar el Govern provisional de la Generalitat de Cata -

lunya, i cal fer-ho des dels pert i ts amb els seus noses sé's repre 

sentatlus, 1 a nivell del eovisent popular organitzant una aaplia 

campanya pro-Govern on s'expliqui el signif icat , avui, de l 'Esta

tut d'autonoala, de la Generalitat, del Govern, dB 1'experiencia* 

h lstVica 1 de tots els nostres drets nacionals i democràtics. 

1 1 . - En el casí del referçasent del sovlsent popular d'al l lbera-

Mtit nacional, ha cosençat la CONFERENCIA DE LES FORCES D'ALLIBERA 

MEff NACIONAL I DE CLASSE DELS PATSOS CATALANS. 

Aquesta Conferencia t í cos a objectiu buscar la consecució* dels* 

saxias acrods, possibles de treball pol í t ic cosí. 

Aquest Consell Nacional sani festa que, havent estat informat de* 

les tasques dutes a terse f ins avui 1 de les quals encara cal re -

servar els detal ls, veu aeb optiaisae e l casí que ha estat est r is . 

Penses, pero, ous caldria avançar en la aetodelogia de t r e b a l l , * 

no noais accelerant als contactes 1 les discussions, si n i avançant 

en la qualitat del treball» Volea dir que, a sis de les discussi -. 

ons a nivell t eV ic per part dols aenbres designats per a pa r t i c i 

par a la Conferència, convindria que els ei l i tants dels diversos • 

fronts de l lu i ta elaboressin prograaes provisionals cosuns 1 que * 

potenciessin tasques unitV-les a nivell pràctic. 

El procís ha de ser d 'autentica dlnaalca 1 d'autentica par t lc l -

pacl l dels e l l i t an ts ; aquesta és Túnica «anera de trobar la uní -

ta t r ea l , fent-la a travis dels e l l i tants dels part i ts i ne noiís* 

de les direccions polítiques. 

V.- Üues tasques se'ns plantegen; la forsaci í del Govern provi 

sional aab la corresponent campanya d'expllcaclí , 1 la construo* 

c l i de la unitat de les forces d!a11iberawnt nacional i de d a t s * 

dels Països Catalans. En aquesta perspectiva, doncs, aquest Con - • 

sel l Nacional 

- Crida tots els a i l ï tants de Front Nacional de Catalunya perqué" 

als seus llocs de l lu i ta posin tot l'esforç en aquestes tasa • 

ques, creant les condicions necessàries per a la seva consecu-

ci í , 1 
-Crida tots els deaòcrates catalans perquè potencün, a través* 

del respecte de les diverses visions polítiques senss exclusions. 
Tínica alternativa democràtica catalana, avui: el GOVERN PROVI -
SIONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

EL CONSELL NACIONAL DE FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. 

Països Catalans, 1 de aalg 1975 »• 

• Coa a sagan Docuaent, reproduïa TAlter 

nativa sense slgaar " l ' acc i i Municipal, A -

vul" , que considere» de gran Inferís per • 

els lectors que os troben insersos en a -** 

quest front de l l u i t a . El sou contingut i s * 

deaocrltic, social 1 català. 

"L'ACCIO MUNICIPAL, AVUI 

Antecedents 

Un dels fets que caracteritzen de foraa* 

«is clara el continuat desvetllament 1 pos 

ter ior consolidacii de l'opi ni 6 pública en 

els Sitiáis anys, es sense cap dubte, l'apa 

r ie l i en el caap aunicipal d'amplis sec - * 

tors ciutadans que han elegit per a repre

sentar-los uns regidors substancialaent d! 

ferents dels que han foraat els Consisto -

r i s des do 1939, els quals havien subaer -

qit els Ajuntaments en la aarginacli i la» 

iaprev1si6. 

Co« a reaccii a una situaci i que afecta* 

directissleaaent a la qualitat de vida de* 

les poclacions, aquests nous regidors, han 

pretís des de 1»1 rtl cl d'aquest fenomen col. 

lect lu Tany 1966, obrir el caap aunicipal 

a tots els neguits 1 probleass que sovint* 

da foraa angoixosa pateix la poblacli. Coa 

a prisares orientacions d'aquest aoviaent* 

ciutadà, apareixeran Tany 1971 unes posi

cions que sintetitzaven els objectius d'a-

l'acció 
m u a n V 

• i u 
m& c as 

1 

p al, 

quells «oaents, en que a aolts llocs de Ca

çat a lunya estava coaençant la d i f í c i l expe

riència d'obrir una via democràtica en un • 

cos au-itat sobre el corporativlsse, es a • 

d i r , sobre el aenyspreu da Topi n i í pública. 

Ara, quan el fenomen Ja t i una base solt* 

ais àapl ia, quan Texoerilncia, la sensibi

lització - popular 1 l 'evoluclí política reco 

aanen una nova síntesi 1 uns objectius ac -

tua l i tza ts , convé" tota aanera, recordar a -

quells primers plantejaments, que aa resu-* 

alen en dues grans orientacions: 

. Exigir una política de números c lars . * 

que tant coa oposar-se aab totes les * 

forces a la corrupciS imperant. 

. Crear una posi ei í deaocratica, aproxi

mant la probleaàtica aunicipal 1 pro-* 

curant la intervenció" de TopiniS p i -

blica en tots els afers, fent-se el re 

presentant dels interessos de la ei uta 

denla. 

Es indubtable que aquells objectius con -

t i nuen fent una u t i l i t a t , pero e l soaent ac 

tual i la convinecií de que ens estes acos

tant a uns canvis desaraties, exigeixen u-

na aajor procislí en les grans l ínies d'ao-

tuac i í en e l caap aunicipal. 

Reivindiques la democracia 

priori tat a al ls que ens cal defensar 
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en la riostra acció sunicioal, creie que avui, es també' necessari* 
qtM es clarifiqui quina es la nostra actitud política davant l'ee-
tructura vertical 1 totalitaria de '"actual estat espanyol, fet • 
que de per s) condiciona 1 earca qualsevol actuació' aue honrada - * 
sent vulgui dur-se a teree. 

És evident, que en aquests darrers 35 anys, el poble ha pres • 
consciència que les persones o els grups Interessades en introduir 
M dins els sistema, he han fet aeb Too jacte d'aprofltar-se d'u-* 
nes situacions di privilegi. 

Alhora, aquest llarg període, ha estat suficient per corrosore 
el mecanisme de govern, creant uns vicis que fan eolt difícil tota 
•ena d'actuaci6 que vulgui fer-se des de dins i sense barrejar-slii. 

Abans doncs de proposar un programa d'actuació política muñid -
pal, cal definir clarament la oosició de denuncia d'unes estructu
res polítiques totalitàries que oprimeixen les llibertats 1 drets* 
dels pooles espanyols negant-los-hi qualsevol ova de oarticipació 
en les decisions polítiques, tan a nivell municipal, nacional o ge 
neral de l'estat. 

Cal manifestar, que, la norsalltzacií política, noms's serà possi 
ble ari) la Implantació d'un sistema democràtic i que per aconse -* 
gulr alxï fa Indespensaole: 

. Llibertat» democràtiques bàsiquss, de reunió, expressió, d'as-
seclaclé* política 1 sindical, 5 manifestació" 1 de vaga. 

. Dret d'autodeterminació, per a tots els pobles de Testat es -
panvel. 

Aquests són els objectius bàsics de tota acció que es vulgui •» 
realitzar per a obtenir Taceos real del poble al poder polític 1 

eeenoalc. 
Clarifica* així, és aleshores, luan esdevf una bona tàctica la» 

oertlclpació al ¡oc polític municipal, aprofitant, d'una banda • 
les eleccions per a regidors 1 d'altra les institucions existents 
1 diferents associacions que hos pugui crear, tinquea pero pre -» 
sent, que l'objectiu final que ens proposes - la normalització de
mocràtica- tlndres d'anar-la guanyant amb la nostra xtuació. 

Orientacions per avui 
Desoris d'una reflexió 1 del balanç de les experiències d'a «M* 

quests anys, creies que els punts vitals que t í avui Tacclí si ni 
ei pal dels amplis 1 diversos sectors de l'opinió pública, poden * 
concretar-se en els següents conceptes: 

1 . HISENLA MUNICIPI.- La majoria dels ajuntaments han estat • 
administrats 1 ho són encara, amb criteris que prescindeixen • 
dels interessos del conjunt de la població, perï hi ha també* u-
na realitat que no podem desconèixer, l'actual legislació cons» 
demna a l'Administració Local a unes funcions secundaries i con 
centra els recursos econViics de la nostra societat em uns l i -
nisteris Uunyant i hostils. 

Cal retornar als ajuntaments la capacitat econòmica que els me 
pertany, per a que puguin resoldre els problemes de forme Imme
diata 1 fer una planificació adequada. 

2. SUHA3I INI VERSAL.- Els Consistoris han de formar-se pels • 
regidors elegits per tots els veTns. Qualsevol forsa de vstació 
Indirecte significa un falsejament dels principis democràtics • 
sís elementals. Entre els regidors elegits per aquest procedí -
ment, s'haurl de triar oer votació l'Alcalde o PÓ per sufragi u 
niversal. 

3. ALCALDE» OURAClC DEL CURREC I SEPARCI6 DEL OC "JEFE LOCAL* 
DELlibviHIEHTO'.-Cal exigir la dmis!* deis alcaids» qus s 

cupsn aqusst lloc des ds fa sís d» sis anys i per altra bansa,* 
aconseguir, tal 1 ces ja s'ha fet en algunes localitats, qus * 
l'Alcaids no sigui al mateix temps si "Jef Local del Moví «ien -
te*. 

4. URBANISME.- Cal frenar l'actual especulació qus deforsB e l * 
creixement ds lss nostres poblacions, exigint l'aplicació ds ** 
l'actual Usi del S i l . Cel insistir en que aquest fa l'aspects* 

on sís corrupció s'ha acu.ulat i es també on més sensibilitat po 
pular existeix. Plantajes doncs, una alternativa clara, que només 
pst consistir en la regulació estèct a dels preus i en la progrs 
ssiva municipalització' del sol. 

Altres asoectes d'aouest aoar+at igualment Importants, són lluí 
tar per una qualitat dels habitatges, l l x s de reunió, ensenya -
senyt, mercats, transports 1 altres serveis en general, 

5. ASSOCIACIONS BL VEÏNS I ASSOCIACIONS DE PARES D'ALUMNES.- En 
les actuals circunstancies en que no està reconeguda la lliure • 
associació, cal potenciar entitats populars que cobreixen en • • 
nart aquesta preu limitació. En aquest sentit, cal Impulsar, • 
coordinar i recollir les aspiracions que canalitza Topinló pó-* 
bllca a 'raves d'aiuestes *Vrauies associatives. 

6. JL: ÍSA JEL C'WiSÜMÜOR.- La regulació de preus i el control* 
dels mercats poden constituir activitats que frenin la disbauxa* 
1 com 3 mínim informin a l'opinió pobli ca de la situació exacta* 
en que es troba. 

7. 3E1EMSA GE L'iUlOHA.- En molts Ajuntaments s'està aconse - • • 
quint el dret de parlar en català en les sessions publiques, pe
ro ens cal recolzar el moviment general d'ensenyants 1 col.legls 
professionals, especialment, en defensa de la cooficlalltat de • 
l'Idioma. 

8. HArCOHUHIfAT DE SERVEIS.- Cal figlr d'una óptica localista,* 
per a plantejar molts dels problemes municipals en un àmbit co -
marca!, que ós la unitat funcional que pot permetre solucions * 
més eficients 1 econòmiques. 

9. SERVEIS POBLICS MUNICIPAL! TZAfS.- Aquesta fórsula pot perme
tre la realització d'experlïncies d'un alt interls col.lectlu. • 
Cal un ojean esforç de sensibilització de tots els que hi partid 
psn. Convindria iniciar-ne arreu, doncs, fe un sitja de fer com
prendre a la majoria noves formes d'empresa. 

10. ELECCIONS MUNICIPALS 1076.- L'acció «unlflpal en els nes - • 
tres pobles 1 ciutats, cal que prepari per a les pròximes elec -
cions un augment substancial de candidats democràtics, preferent 
ment per al terç faslliar. 
Cos s'ha repetit sovint, les eleccions no són el moment d'Ini -

clar un treball, é*s precisament quan es recull els resultats d'u 
na actuació continuada, que ara ens cal fer dia a dia, demos - • * 
trant cos aquesta acció reforça la presància del poble en una V* 
institució fonamental en qualsevol situació i procés de politlt-
zacl ó. 

Aquest conjunt d'orientacions, són simplement una síntesi dsls* 
prixipals punts de Huta en els Ajuntaments d'avui, qus prepa
ren els de desà. Per tal de mantenir-los, caldrà una revisió pe
riòdica i preveure en tot moment les noves possibilitats sxls - • 
tents en una situació política canviant com es l'actual." 

Ms"g1975 

* 
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m Tal 1 coa anunciavei a la Presentad 6 del» 

nostre patsat nut di 31/3/75, ha sort i t la • 

prleera pub1icacl6 signada per la C.S. qw * 

t í el següent suaarl: 

- Presentació. 

- Cinc aesos di treball uni tar i . 

- Par la unitat dels socialistes ce Catalu 

nya . 

- 1 * Asseablea de delegats di la Convergen 

cía Socialista. 

- Eleaents per a una estrategia soci al ista 

- La cr isi actual del capital ista 1 la l l u 

i ta dels treballadors. 

- Foraacl6 teórica. 

Aab data aarç de 75 1 el nfia 1 del que r e 

produïa els art ic les: 

-Presentaci ó 

- Cinc aesos di treball Unitar i . 

" PRESENTACIÓ 

Seguint els acords presos a la 1 * Asseable 

a de Delegats de la Convergència Socialista, 

coaença a publicar-se aquest but l le t í que • 

servirà de vehicle de diàleg entre els di fe

rents sectors. 

Sara, doncs, ais un Vgan o un portaveu 

un instruaent intern di t reba l l . 

El seu objectiu es coordinar la dlscussií* 

1 al debat cap a la deAnlc l í d'una l ín ia po 

l í t i c a general o estratègica 1 t a a t í Vharao 

nl tzaci i dl les diverses línies sector ia ls" 

que ja s'estan concretant en cada front de • 

l l u i t a . Alhora, sa d'ajudar a que tots els • 

al l i tants assoleixin el bagatge teorico-polí 

t i c necessari par a una praxis socialista. 1 

Aab aquestes f ina l i t a ts , el but l le t í anirà • 

•arcant unes pautes de discussió que perae -

tran d'avançar aab ag i l i ta t an aquest procés 

d'hoaogeneltzació pol í t ica. 

En un breu teralni es publicara un projec

te de Hanifest-Prograaa per a ser anali tzat* 

1 debatut a tots els nivells, aab la f i n a l i 

tat de podar iniciar coa ais aviat al l lar la 

fase provisional de Front, proxiaa etapa a » 

recorrer en el caaí que ens has aarcat 1 que 

apunta a la constitucli del futur Part i t * * 

dels Socialistas di Catalunya. 

CURRESPuONCIA SICIALISTA resta oberta, * 

doncs, a l'aportació de tots 1 de cada un ** 

dels a l l ï tants cte la Convergencia Socialista. 

"CINC HESOS DE TREBALL UNITARI. 

US INTENT DE BALANç 

Aquesta nota ós In intent dl balanç dels * 

cinc primers aesos de la Convergència Sòcia 

l i s t a . Aquest període, que va des de l'esta 

blieent dels primers contactes f ins a la ce 

lebració de la 1 s Asseablea de Delegats, • 

constitueix una etapa ben caracteritzada, • 

que pot definir-se coa da discussió preí leí 

nar, de definició d'un plantejaaent general 

1 d' Inici di las grans línies del procés. 

La 1 * Asseablea de Delegats clou aquesta* 

prisarà etapa i n'obre una a l t ra , aab unes* 

tasques centrals que són ja diferents: arti 

cu lacló 1 desonvolupatent orqani tzatl u. de-

bat teoric-pol í t ic 1 astabllaent de l ín ies* 

d'acció, constitucló del Front de la Convor 

gincla Saclalista. 

Una anàlisi d'aquesta priaera etapa, trac 

tant de delimitar les principals qüestions* 

que s'hi han plantejat, pot resultar ú t i l a 

l'hora d'afrontar les noves tasques In ic ia 

des. 

PRIMERS CONTACTES. PLANTEJAMENTS DE PARTIDA 

Evidenaent, el procos no va néixer per ge 

neració espontània. HI havia en el seu o r i 

gen, uns contactes entre grups 1 organitza

cions preexistents (no-allneats, PSAN-P, • 

MSC). Perb ja des d'aquests priaers inter -

canvis de punts de vista aparaguí claraatnt 

que no s'havia de plantejar la qüestió de * 

la convergència dels socialistes aeraaent * 

C M un afer de negoci ací ó, entesa 1 f usi S * 

entre els grups constituïts. Al contrari: • 

calla partir de la constatació d'un fenbaen 

daterainat: la aultapl icacl i d'un seguit de 

processos de polit i tzacló d'àaplls sectors, 

aab una consciència socialista cada cop asa 

estesa, distribuïts per tots els aabits dac 

tuacló obrera, popular 1 deaocratica. Dat * 

de punts de partida diferents, a travis * * 

d'axperilnclas I trajectòries peculiars, ti

na gran quantitat di grups 1 di ai 11 tants m 

aanitestaven per tot Catalunya uns prepo - • 

s l ts decidits de convergència: necessitat * 

d'articular-se en un treball col . lect lu , • 

d 'unlf lcacl i organltzatlva I teorlco-polftl 

ca que havia ca tenir la seva eulainaclí To 

CORRESPONDENCIA 
SOCIALISTA 

O K G A N 

D6D6CUSSIÓNTERNA 
DeLACOVEl·lOENOA 

SOCIALISTA 

INOCX 
X. PRESENTACIÓ 

CINC KESOS DE TREBALL UNITARI 

PER LA UNITAT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 

l3 ASSEMBLEA DE DELEGATS 
DE LA CONVERGENCIA SOCIALISTA 

ELEMENTS PER A UNA ESTRATEGIA SOCIALISTA 

LA CRISI ACTUAL DEL CAPITALISME 
I LA LLUITA DELS TREBALLADORS 

FORMACIÓ TEÒRICA 

gica en la constitució del part i t dais sa

cl al istas catalans. 

Calla partir d'Ina accaptacli sansa r e - * 

serves asi co-protagonista fonaatntal dpa-

quests aapl l i sectors. I cal la fer-ne, na* 

sols perquè d'aquesta tañera es ree ix l r la* 

a suscitar un procis d'organltzaclí dils • 

socialistes dt gr^ns di tensions, si ni per

ene aquesta era, en definit iva, Tònic ca

a í deaocrltlc, an les presents condicions, 

1 Túnica via d'integració r e a l , basada en 

l'assuapció coeu que el procés ara, a» f e t , 

un proses d'aute-organitzacló. A la vegada, 

era taabí Tónica via que peraatrla di * • 

plantejar el necessari debat teòric 1 polí 

t i c sobre unes bases obertes, superant l a * 

aera confrontació entre els grups preexis

tents, aab els riscs Inherents de crista -

l . l i t z a c i í poTètica que hauria coaportat. 

Ara b i : Tacceptacli d'aquest planteja -

tent di partida sols prenia tot el seu san 

t l t si anava acotpanyada, d'una banda, dt* 

T t x p l i c l t a c i i Inequívoca de Tobjectiu fe 

naaental a perseguir ( l a unificació pel fH 

ca 1 organitzativa dels socialistes, fs »• 

d i r , la constitució dtl part i t dels socia

l i s t e s ) ; 1 oa l ' a l t r a , d'un cotprotía ex-* 

p l i c l t per part dt lat organitzacions inte 

g radas tn t l procis, d'autedlssoloVs's • • 

quan aquell objectiu fonatantal fes asso-* 

__LÜa 



JO  
La censtitodf dol eartlt no oo plantejava, 

por altra ban*, coa a cosa loo»*ata, el coa 
a fruit d'ano polsi I voluntar! sta, ni producto 
d'una decUií proclpttado: oí partit ora Toa-
Joetlo Sitio, qao «pílcaos oí proel», qao on* 
vertebrava loa succosslvos otapos. Era Tobjoc 
tía oí qual calla tonolr, aosollnt-lo progre*-
slvauent, ja dos da loe prlaarao fasoa dol pro 
cfs di convergencia. S'arribaria al partit d'ò 
na sanara roaponoablo, a travos d'una aadura -
d i qua haarla anat aatabllnt totas los condi
ciona naces* V i is. 

Era on fundí d'aquests criteris prollalnars 
qua os proposava una seqüència peí proefs. En* 
prlaar lloc. as tractava d'acordar un «are ge
neral d'onteoa palftica I d'efoctaar, a por -

t lr d'aquest, ana sepila convocatoria. Fou ai
xí cea as prepararon ole docueants "Por la uni 
tat dols socialistas do Catalunya" I 'El pro-*" 
ees di convergència'. Vindria desoris una seca 
m etapa provisional, sabrá les bases d'an s -
eord ala oprefandlt: on prograae polític t a -
neo linios enltViee d'acdl. i finalaant, coa» 
a resultat dl Is leplantadf política et la Con 
verglncla, di la seva consoli dad ( erganltzatl-
vs, di ls sava untflcacfi teVico-pelftlca, • 
a'arrlbarla a la darrera fasa, aafa la creació* 
dal partit. 

El PRCCfS. Ej HARXA 
Transcorreguts cinc aasoo d'ença do Tinicl* 

del proefs, pot fer-se un balanç provisional 1 
aflrear que Tlapacta qaa ha produït fs consi
derable. Ha pot fer-se aqaí, obvieaent, una re 
l a d i pornoaoritrads dolo diferents nucli» 1 ~ 
sectors qaa has anat ueni testant la voluntat • 
d'adherír-ee al proco» i qaa estan fent-ho on* 
'.o practica. Para sí pet dlr-ee que el cou noa 
ora os graa 1 qaa ea general reeponea a un M -
«•11 o'lnaiejosTtat M l f t i ce qaa parant é con 
aidsrsr aat) optlelaae la possibilitat d'ana • * 
.aaraa aopra sel procés. 

En aquesta etapa, la feres básica d'ornan! t -
zadf ha estat el cercle di convergencia seda 
lista. Aquests corcloa do convergencia socia
lista (CCS) han anat consti tal nt-sa en una lo 
call tat esteral nado e on ana ceaarca, ea un* 
barri, en una facultat, on ano eapresa a ea • 
rae Industrial, on an aabit professional, etc. 
Ea V etapa actual di la Convergencia Sed alls 
ta, si CCS fs 1'estructura baso. En ol seu sí* 
hi treballen eonjuntaeent rilitants do les or 
ganltzacions convergents 1 aHitants incorpo
rats (flrectaaent al proefs da convergencia. 

La tasca del CCS fs duta a tersa en des sen 
t i ts: dlscusslf I acclf, fs a travfj di l'en
llaç eficient d'aquestss dues a tiv1 tais que* 
podres arribar a consol ¡dar r«- «nt ans CCS* 
aat u ¡levat nivell <fc ' ' a, una cohe-
sií ta i una unitat i i ¡n aspecto • • 
sans? I'altre no t í cap sentit: aa • 

CCi convertit ean un si api» gran do dlicaa ' 
s! í ás (vi dent qu* n*. ' 'toroaaa a la Convnr— 
oj .•» tanp» XS que sigui « ( 
wni uno platafoj •ivisse. Par a reaxiç, 
ol pracís de Con,. Ï- Socialista necessi
ta que en tots 1 e a * un deis CCS es discute! 
xl 1 os treballi or, concret. 

Algunes conclusions es parten treure do l'ex 
perltncla d'aauests osses ds consti tudf 1 • 
rodetge di CSS. En prlaor lloc, pot dlr-se * 
que la viabilitat I l'eficàcia dels CCS qus* 
s'han anat constituint ha astat en funcif, * 
basicaaent, d'una possibilitat concreta di * 
treball polític. Es a dlr que, de cara a la* 
constitució di nous CCS, cal tenir seapre ** 
perfectaaent ciar 1'objectiu fonaaental d'ac 
tuacté que aquests han di dasorrotllar: is -
puls de les lluites reivindicatives i deao -
eratlques en un barrí, articulacií del aovl-
eent diaocràtlc en una coaarca, participad 6 
en la lluita sindical d'un deterainat raa o* 
d'una doterainada localitat, etc. 

En segon lloc, 1'acclf dele CCS consti tu -
Tts en fundo d'Éns doterainats fronts de • 
lluita (aovlaent obrer, pagesia, aoviaent i r 
ba, ensenyanent, etc.) han tendit logicaaent 
a coordinar progressivaaent la seva accif,a* 
travfs os la dlscusslf d'unes línies d'actua 
cl6 sectorial 1 d'establiaent d'uns eecanis-
aes eficaços d'enllaç. Els priaers aoaents • 
da 1'etapa de front hauran de veure la aadu-
racif d'aquestes línies sectorials a la vega 
da que una dlscusslf política d'abast gene -
ra l , en la perspectiva d'una progreesiva ho-
aogeneltzaclf do la Convergencia. 

Finalaant, al ritae dal procf s'ha caracte 
ritzat per la seva flexibilitat. Els nivells 
de ai li táñela, di consciència, ds polltitza-
cif deis ai 1 i tants da la Convergencia no sSn 
en l'etapa inicial -coa as natural- coaplata 
aant hoaogenls. Una reflexlf qao s'iaposa fs 
que cal, en aquest sentit, que tots els coa
panys fea prova do la eajar bona voluntat i * 
do la aajor capacitat d'obertura en la di» -
casslf serena, i evitant tota ex aperad 6 o * 
tot recurs a oc sures do tipus foraal o adni-
nlstratlu. Aquesta consideració ha de for-so, 
així aatalx, pol que pertoca a los relacions 
entre els CCS 1 els òrgans di coordinadf. * 
Bastir un procos di les diaenslens entre ele 
CCS 1 els brgan Socialista no fs co

sa faci!. Els CCS os aultipliquen 1 es aultl_ 
pilquen encara afs rapldanent en l'etapa * 
proxiaa: coordinar-las aficaçaent i bastir • 
las estructuras capaces d'assegurar uns ser
veis di geetíí, inforaacif, ceordlnadf, for 
aaci6, etc., no fs una cosa assolibles en u-
nes pooues setaanos. Cal dones coaprendre la 
necessitat, en Tetar» actual, d'un cert "au 
toabastaaent" dels CCS, alsenys fins als prl 
ners «esos ds l'etapa provisional, fs a dir* 
fins qua estiguin ben rodats els «ecanisaes* 
de coordinad! i els serveis adequats a aques 
aouesta estructura convergent de grans dinen 

.iLtiZy1' EI PROCÉS' 
jnclusio general que es desprèn ca • 

í-ria d'aquests Besos passats fs Te 
¡1 d'atracclf d'un proefs de • 
bert i honest, basat en el pro 

tagorissw real de tots i cada un dels hooes* 
1 dels sectors 1 aplicats. Soabla evident que 
cal oantenlr per tots els altjans, en los e-
tapes properes, aquest carácter obert dol • 

procés * convergenda, evitant tota te*-** 
Anda a l"o»tabllitzaclf i al taacaaant. 
lapulsea, al contrari, la convocatoria ea * 
tots els sectors 1 las Vaos oa aa hoa arri_ 
bat encara! 

Aquesta quostif enllaça asa la dais grapa 
socialistes que s'han aantiagut fina ara al 
aarga os i procés 1 , on particular, aa* el • 
teaa do los nostres roladoas aab un d'ells 
- si PSAN oficial- qaa tat aanlfestaat un * 
gran Interés per la Convergencia Socialista 
ha preferit ds oantenir-se'e al aargo, ea • 
na coincidir plenaaent les seves posicions* 
aab les nostres. Aab els coapanys de Tes -
aantat grup es aantlngueran dea* llargaes * 
sessions ds treball qaa giraran essencial -
aerrt a l'entorn do dues qüestions qaa alia* 
plantejarem a) al caràcter del procés da • 
convergencia: calla anar a una federadf d» 
grups o a un proefs d'hoaogebertiaclí 1 uní 
fi caci f, aab l'objectiu final de constlt*-*" 
d i d'un partit?, 1 b) TaaMt del precís:* 
Catalunya e Países Catalans7 Doncs bf: al * 
tere* d'aquestes duos sessions, s'havia ar
ribat a aa acord concret 1 explícit sobra • 
la baso d'una acceptadf, per part dols ce* 
panys del PSAN oficial, ds los posicions ex 
prensadas sn el docuaent "Por la aïri t a t . . . . 
Ceoança a produir-se, en contoouencl a, la * 
incorporadf d'aquests coapanys. Malgrat • 
tot, aolt poc desprès, ens deaanaron ana * 
'congeladt del acord? , a fi de procedir e 
redlsctftlr intornanent aquelles qtestlone * 
previaaent debatudes. Aquesta dlscusslf in
terna en el PSAN oficial cenportt finalnent 
la seva dacissff et no participar on el pro 
cfs d» convergencia. El fot, que tota be* * 
ea coincidir on considerar negatla, no ona* 
ha do fer perdre ds vista, pera, qaa la Con 
vorgéncla Socialista ha creat 1 continuara* 
creant encara ata en les etapes properes, * 
na nova situacif 1 ana dlnanica unitVIa en 
front oe la qual hauran d'anar-oo adsqaat • 
tots els sed alistes. Ne nanearan en aquest 
sentit noves ocasions d» confrontadf 1 de* 
treball en costi aab sis coapanys dol PSAN e_ 
f ic ia l , i creiea que a travis d'elles pa - * 
drlen suscitarte ds nou eleewnts d'entens. 

VERS LA FASE DE FRONT 
El aoaent actual es caracteritza, en ol • 

si ds la Convergència Socialista, per l'ac
tualització del pas a l'etapa ds Front, la* 
incorporxií aassiva ds nous el li tants -qua 
t f cea a conseqüència inevitable, 1 positi
va, la pèrdua ds pes relatiu de les organH 
zxions preexistents-, la urgencia d'artlcu 
lar taVícaaent 1 practicanent unes li ni es* 
po-'tiques an els diversos fronts ds lluita 

sia del conbat polític general con
tra dictadura 1 per les llibertats, sfn e 
Iens its val d'una iaportancia cabdal, Avan 

el nostre proefs unitari fs una e** 
qOestU que avui no afecta sols a la Conver 
gfcncla Socialista, sinf que afecta substan
cialment als interesaas ds la classs obrera 
i del poble ds Catalunya, En uns aeaente de 
•xis! interna di les foraos do poder fren-* 



quistes. Ve construcció d'una potent força • 
socialista « .-<talunya is un eleaent tolt la 
oortant QUO >» de contribuir * 1'acestaeant* 
del trencaaent denocr^tic 1 a fer que aquest, 
trencanent es produeix! en un context de re-
lacié de forces el ais favoraole possiole a* 
la classe obrera 1 als sectors populars cata 
lans I , per tant, en unes condicions que per 
aetln d'acarar les qüestions de la aarxa al* 
soci alisas en una nova situad 5 d'iniciativa 
política i força organi tzati va . " 

ARA 
• La revista "A'A*, degana de la nostra prea 
sa clandestina nacionalista, ha assolit una* 
regularitat i un contingut polftic-inforaa -
t iu; aixf en l'any 75 han sortit 5 núseros,* 
el primer d'ells dedicat coa a núa 0 de la** 
nova etapa al 1er Congrés de Front Nacional* 
de Catalunya, del qual taaoé" han sortit dos* 
llibrets 1 aportarás*. 

1 . Declarad8 da Prixipis 1 d'acci6 polf 
tica, 

2. Inforae sobre qüestions tàctiques. 
Del nua 1 de data gener 1975, reprodofa • 

Tarticle L'Asseablea de Catalunya Avui. 
»M. De 1'Etapa Parlanentarla a la Lluita* 

de Masses, 
En primer lloc cal constatar les considera 

bles dificultats que s'han hagut de vencer • 
per tal d'arribarva assentar les bases d'una 
convergencia unitVia, La prlaera teaptativa 
reeixida, que data del deseabre de 1969, va* 
ser la Creacdí de la Coalssil Coordinadora* 
de Forces Polítiques de Catalunya. Trenta ** 
anys, doncs, van caldre per a portar-la a * • 
terse. Iot aixo, cal tenir-he en coapte a • 
Vhora de valorar els organi saos unitSris; • 
volea dir que cal que ens a doñea del valor o 
que t í conservar-les. 

L'esforç unitari de l'Asseoblea de Catalu
nya es basa en la necessitat, coauna a totas 
les forces denocràtiques 1 nacional la dlc 
tadura feixista, 1 es concreta en el pacte • 
de bases afnlaes fornulat pels quatre punts* 
prograaStics que, en resua, expressen la ne
cessitat de llibertats desacrltimies i nado 
nals, Aab aqaast prograaa queden definits * 
els límits de la convergencia unttVia i e l * 
seu abast. 

Ara bí, sense una estrateg! a assunri da per* 
totes les forces que formen VAdsC, no es • 
pot parlar ¿'integrad í efectiva dels esfor
ces, la qual hauria de quedar plaseada en ti
na coordlnacií de les accions de l luita. 

Per aixo els debats desenvolupats al si ** 
de 1'AdsC han estat, blsltaaent, debats so • 
bre l'estratègia que cal adoptar, o, * t d'u 
na altra aanera, han estat Vexpressií d'un* 
esforç de 1'AdeC. en recerca de la seva fun
ció dins la lluita contra el regia. 

Aquesta recerca ha quedat concretada en la 
proposta do constitucií d'un govern provisió 
nal do la Generalitat d» Catalunya, la qual* 
cosa significa que acfualaent, VAdoC, Va - * 

presenta" el poblo de Catalunya, o, alaenys, 
que fe una força real, aab pes suficient • 
par a exigir una expressi! institucional, • 
d'acord asb el tercer punt del seu prograe». 

Aixo vol dir que TAssoablea estl arrl - • 
bant a la culsinacií do l'etapa parlaaentl-
r ia . Cal superar aquesta etapa i iniciar-no 
una altra de lluita do aassos, sense la •* 
qual 1'AdoC. aal no podria arribar als seus 
objectius. 

I I . L'Asseablea de Catalunya i la QÜestié* 
Nacional. 

Els objectius iasediats de 1'Asseablaa do* 
Catalunya, centrats en la ruptura deooerMi_ 
ca contra el rlgin feixista espanyol 1 con
tra les foraes de "conti nuisae" polític i * 
institucional, i , per altra banda, el punt* 
quart de 1'alternativa ["coordinació de rae 
ció de tots els por.les peninsulars en la • 
lluita doaocrMica"!, me defineixen una ac 
cié projectada a tot l'Estat espanyol, i»-*. 
pilquen unes conseqüències que no han del * 
xat de fer-se sentir al si de la propia Aa-
seablea. 

En prlaer teroe, introdueixen a TAdeC • 
forces polítiques vinculades organicaa»nt a 
partits d'^nbit espanyol, i en conseqüència, 
l'òptica aab que generalaent aquests sec - • 
tors sontenplen la probleeàtlca general de* 
l'Estat no fe propiaaent una óptica nació -
nal catalana. Oes del nostre punt do vista* 
resulta paradoxal la inclusií a 1'AdsC de • 
les esaentados forces polítiques d'obedièn
cia espanyola i Vexclusií de les forces • 
dels altres Pa1"sos Catalans, tan vinculats* 
al Principat 1 aab el qual fornen una sola* 
nacionalitat. 

La qflestlí fe ben i «portant 1 aerelx Tea 
fasi que 1! donea, per tal con qualsevol * 
lluita contra l'opressió, política, social, 
econòmica, aobilitzada a Catalunya i des de 
Catalunya passa per Teleaental Identifica-
c l í do la seva unitat nacional. 

Avui }a no es pot defugir la realitat • • 
dels Patsos Catalans, i cal pensar en una • 
coordinació de l'AdgC. aab les forces deno-
crStiques catalanes dB fora del Principat.* 
Una aanera de fer coordinacions re¿1s is *• 
potenciar tasques concretes. La caapanfa • 
per l'ós oficial de la llengua pot ser, ja* 
avui, una primera acci6 conjunta. I caldrl* 
potenciar al «axis totes les altres posslbl 
lltats". 

• El nua 2 de data febrer 1975, contí un • 
Interessant article sobre "L'Apertura" 1 "A 
soci aciones11, el que califica de "desespe-* 
rat esforç del regla por sobreviure". 

El nua 3 esta dedicat a Salvador Puig I • 
Antich. Cal dir que aquesta organització * 
fou do les poques que realitzaren accions 1 
propaganda coa a a recordar l'assassinat * 
d'en Puig Antich, el resta ¡tel nao es dedi
cat a teadtlques polítiques 1 informatives. 

• En quant al nfin; 4 (te data Abril do 1975, 
volea, per la seva importancia política des 
tacar l'article "CAP AL GOVERN PROVISIONAL" 

11 

líil A R A 
Un eïponertdela inutittatdd rtjjmi 

LA CONFLICTIVA 
OBRERA 

que reproduís integre: 
"A desgrat de certs aoaents que la prensa 

qualifica coa de "calaa política", la situa
ció actual es caracteritza, dlguea-ho un cap 
ais, per la crisi del regia feixista lape* • 
rant des de fa prop do quaranta anys a l'Et» 
tat espanyol. 

La propia qualiflcadí do "calaa política* 
aplicada a la situaclí, defineix l'excepció, 
essent la regla les aanlfestadons vlrulen • 
tes dol profund aoviaent d'agitadí que ac -
tualaent renou los aigües nassa ¿saps nantln 
gudos clanes sota l'Imperi del terror! sao os 
tructural que ha endogalat les classes popu
lars de l'Estat espanyol. 

La "calaa política" fe con el respir nanea 
tan! entra els osnafecs anunci adars do la f i , 
de la fi Inexorable d'un sistena terrorista, 
anacrònic, atrapat pel seu estèril lunebllls 

no que ha pretjes i npooar per (tecret la para -
litzacií de la societat diversa 1 aultinació 
nal OB l'Estat espanyol, lina actitud tan poc 
Intel.llgent per part dels aandatarls del r i 
gla ha acabat fatigant fins 1 tot els sec - • 
tors els quals s'han esforçat a servir fidri 
aent. 

'Jou es conteapla l'esdever*dor dos de l 'o
posi ei S catalana dol Principat? 

Es prou coneguda la lluita que les forces* 
polítiques catalanes han dut a temo sense + 
treva des de fa nolts anys, el grau de cohe
rencia assunit per bon nonbre d'elles a tra
vis do la Conlsslí Coordinadora do Forces Pe 
lítiques do Catalunya 1 l'adheslí popular nal 
nlfestada per s i t j l de l'Assenblaa do Catalu 
nya. Són conegudes taabí, les proses do pod 
ei 6 de ben caracteritzats grups polítics que 
púbiicaaent han aanifestat la seva preslnc|a 
1 pensaaent que els aniaa, iniequívocanent O 
posat al regia 1 operant 1 als intents da la* 
seva afe o aenys degradada continuad i . Es * 
tracta de grups polítics aab previsible lnd_ 
Ancià oooular i aab un ben gruix d'activi -
tat al seu haver durant el llarg 1 difícil • 
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caaf dtls dsrrtrs Quaranta anys. 

Ens trobea, doncs, en conjunt, aab una •» 
conste!, laci6 de forces polftiguas catalanes* 
suaaaent representatives 1 que, pràcticament, 
exhaureixen les varietats del pensaaent demo
cràtic i les aatlsacions di la rei vinal caci 6* 
nacional catalana. 

En infinitiva, as tracta d'un conjunt de • 
forces que poden assumir, sense excedír-se, la 
la representad 6 dal nostre poble. 

Totas aquestes forces, ast un sentit de res 
ponsabllitat aarcadaaent elevat 1 per ai t ja • 
d'un diàleq que nan encetat i que es mostra • 
francament proaetedor, coincideixen en la ne
cessitat d'assolir el grau de coherencia indi 
cñspensable per a postular, proaoure i deien-
sar, coa un tot sansa escletxes, per al perfo 
de de provisional i tat que s'endevina a la f l * 
del franquise», el retorn de les institucions 
bàsiques confihurades a TEstatut d'autonoaia 
assolit l'any 1932. 

Aquast ventall di forces configura ja, un * 
esbós di Generalitat. El que ara cal fer is • 
coapletar aquast esbós aab un Govern provisió 
nal del Principat, qua ha de tenir un nivell* 
d'atribucions no inferior al de las assolides 
pal Govern provi si ona! dt l'any 1931. 

Aquast plantejaaant, qua foraa pert del oro 
qraaa de les instàncies unitàries catalanes,* 
pensea que hauria de realitzar-se en virtut * 
d'un acord ban aapll, sense restriccions, •* 
fins al Ifalt on abasten les foraacions demo
cràtiques 1 pròpiament nacionals al Principat 
di Catalunya. Paral.lelaaent, un procís saa -
blant a aquast hauria de potenciar-se al Pafs 
Valencià 1 a las I Hat. 

Pel qua respecta al Principat, no pensea • • 
que pugui ser altra al criteri de la PraslaVi 
eia de la ieneralitat, aat ei mal, de tota e 
videncia, cal cooptar. 

El fet fts aquest Govern no existeix, 1 e* 
qua «entre no existeixi, ens cal assuair, con 
juntament i a tots els efectes, la seva res -
ponsabllitat 1 la seva autoritat. En prlaer • 
lloc, presentant-se el conjunt de forces cata 
lanas denocratiques i nacionals coa un tot * 
pactista 1 pactant on les seves relacions aab 
les forces de les altres nacionalitats de TEs 
tat espanyol. Acuesta tasca, la de la repre-* 
sentaclí política d» cara a l'exteriar, fe, • 
de fet, una de les atribucions reals fonaeen-
tala d'un Govern provisional."  

lluita(prov) 
• A * tata Abrí 1-75 ha sortit "LLUITA» nua • • 
43 dsl PSAN (PROVISIG**L), el qual tracta di
ferents teaà+inues an profunditat: "El ' di • 
Raig". "La claasa obrara davant tat properes* 
•faccions •sindicals", •Portugal: L'avanç del 
podar popular" 1 "Els objectius deaocrStlcs • 
en el caao cultural" que per el seu contingut 
e 1 iteras reproduïm 1ntegra. 

" NORMALITZACIÓ GE LA LLENGUA I CU1TURA • 
CATALÀ». 

Ela darrers teaps astea veient un esclat **• 

continu d'iniciatives tendents a fer sortir* 
la nostra llengua i la nostra cultura dt •* 
Tastat d'opressió en nu as troben# 

Es planteja decldfdaaent la seva normalit-
zaci6 i la seva futura expansió peroul pu - • 
guln ser l'expressi 6 de la earxa de las cías 
ses populars catalanas cao al seu ai i i cera -
aent tn el socialisme, deixant enrera Tespe 
r l t de mera conservació d'un natrimoni cultu 
ral 1 d'unes característiques estàtiques. 

Aquest moviment àaolissim i íartfssim -en* 
el iual particioer aun oersoectives orònies* 
les classes oopulars i els sectors deaxra-* 
tics de la rai t i ana Oirgesia catalana- s'ins_ 
crlu en el context de la crisi de la dictadu 
ra i d'avanç cap a un canvi denocratic. 

£1 poble treballador dels caTsos Catalans* 
s'acara a l'enderrocament de la dictadura • 
aab una alternativa que compran la instaurad' 
ei6 de la democraciau Tautonoaia nacional 1 
un començament de liaritacio* del poder dB.s • 
monopolis. Així comporta uns elements de po
der popular català expressats en la partici
pad 5 de les classes populars en tots els aa 
bits de la societat. 

Aquesta gestió popular s'ha de concretar • 
taabí en el camp cultural. Cal establir en * 
el «arc del programa de 1'alternativa demo -
critica els objectius referents a l'avanç •* 
cap a una cultura popular catalana. Aquesta* 
cultura popular en el «arc de 1'alternativa* 
democràtica es basa, com ja hem dit, en la • 
perticipaci6 popular en el control dels mit
jans de producció 1 difusió de cultura per a 
orientar-los d'acord amb els interessos pro
pis. 

Així comporta una autentica llibertat d'ex 
preásló per a les classes populars, el lliía» 
re ús de la llengua catalana i la seva expen 
sió a tots els àmbits de la vida social i Va 
parició, en suma, d'unes formes culturals po 
pulars catalanes. 

En el moment actual en qui la dictadura • 
s'està esfondrant i que s'avança cap a un • 
canvi democràtic, es planteja com a obiectiu 
immediat, conú en conjunt, i les classes po
pulars i als sectors burgesos democràtics la 
normalització de la llengua i cu I tira català 
nes. 

La "normalització" {terme en si mateix aab 
blgu) es refereix al fet d'arribar a una si
tuació en qui la cultura catalana estigui en 
les mateixes condicions que qualsevol cultu
ra en una societat més o menys democràtica. 

De la mateixa manera que el trencament de* 
la dictadura possibilita l'avanç cap a una • 
alternativa democràtica de les classes oopu
lars, la "noraalitzacif fe un pas -en ei • * 
marc de 1'alternativa democràtica- cap a la* 
consecució d'una cultura popular catalana. 

Aixf com el moviment obrer, el moviment de 
barris o el moviment de joves van formulant* 
uns programes sectorials a partir de les re
vi ndl caci ons als immediates assumides a ni -
vell de aasses, que alhora permeten un apro
fundí ment de cara a acostar-se més a la sa -
tisfacció de les necessitats populars a par
t i r d'un debat de aasses, cal dotar-se d'un* 

1 da mai, ; un pa* andavant an la raconatruc 
- cto dol mewimant obrar 
la eia*** obrara catalana davant loa prona 
raa alacciona sindical* 
al* objoctiua damocràtíca an al camp 

;Portugal l'avanç dal podar popular 
ultima hora: aaiil d'aacopció at país basc 

[;>. i /,( ÍCÏYVIII I" SDt t(tli\ltt ii ii//l7v'r<llllcn( IMC WlUtI 

n'n l lu i ta 
! 'S.Wprovisional 

UN PAS ENDAVANT 
EN LA RECONS
TRUCCIÓ DEL 
MOVIMENT 
OBRER 

programa cultural per a VAlternativa Demo-* 
cràtica. 

En aquest sentit ja s'han avançat alguns • 
pressupostos fonamentals d'aquest programa • 
recollits pel Secretariat de la Comissió Par 
manant de l'AsseaDlea de Catalunya 1 publi -
cats arran de l'ignominiós espectacle de l'A 
juntament de Sarceiona, refusant destinar un 
ü'07- de; seu pressuoost a finançar l'ense -
nyaaent dal cataTt. La declaracií, qua aa ra 
fereix a "las profundes aspiracions populars. 
per la normalització de la llengua 1 la cul
tura catalanes 1 per l'oficialitat del nas-* 
tre Idloaa" 1 al fet que "la seva llibertat* 
1 el seu ple desenvolupament només as podant. 
produir 3ab la derrota de la dictadura fel -
xista, amo un canvi deaxràtie 1 aab el rea» 
tabliaent provisional de les institucions 1* 
dels principis configurats en l'Estatut del* 
1932, coa a expressió concreta d'aquestes * 
llibertats (democràtiques) a Catalunya I coa 
a via per arribar al ple exercici del dret • 
d'autodeterainació", exposa que "les autori
tats franquistes, en un replegament ttctlc • 
forçat per la debilitat i les contradiccions 
del ràgim 1 per la forairabie combativitat • 
del moviment de masses democràtic pels drets 
nacionals de Catalunya" realitzen una serie* 
de maniobres per emmascarar l'opressió: ex hi 
bicif de banderes catalanes en edificis of i 
cials, ús del català en algunes emissions ra 
diofe-niques, tolerància de l'ensenyament del 
català fora dt programes... "Aquestes manio
bres -segueix la declaració- només poden en
ganyar certs sectors que amb simples retocs* 
foreáis a l'actual situació-insestenlble • 
per a tothoa- ja es mostrarien satisfets: us 
"públic" del català, pero no oficial; ense -
nyament del catall (optatiu), per) no ense -
nyaaent en català; algun diari en catall, pe 
ro no catalanització aassiva de la oreasa; je 
missions radiofòniques o televisives en cala 
là, però no ràdio 1 televisió catalanes, etc. 
En definitiva, "reglonallsae bien entendida" 
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sf, nero Tt «itodeterminacló del ooble cata
là . " 

He» de record-r la ¡ustesa del planteja - • 
aent polí t ic del report d» treball sobre la* 
Campanya per l'fis of icial de la llengua cata 
lana: "Una catpanya per l ' o f i c ia l i ta t de la* 
llengua catalana -diu el report- per la ple
nitud d'fis del catalS i reconeixença de tots 
els seus crets, no apareix co» una inic iat to 
va d'i nteres secundari, sinó co» un postulat 
de gran interés en la l lu i ta per les 11iDer4 
tats detocràtiaues... Ha arribat el «otent • 
que les forces populars trenquin una in ic ia
tiva ofiblica en aquest sentit -co» en gene

ral en el de la l lu i ta contra l'opressió na
cional- 1 l'Asse«blea de Catalunya no Dot de 
satendre-la". 

"D'ACORD AMR AQUEST PLANTEJAMENTS: 

Cal imposar l'fis of ic ia l de la llengua • 
catalana, segons l'Estatut d'Autonïaia,* 

co» a pri mer pas per a una plena normalitz5*-
C16 lingüística del cátala. 

Cal exigir escoles i centres d'ensenya-* 
nerrt catalans, que en el nostre context* 

serán necessV' aaent democrà+lcs; aoaetre el 
ple d-et d» la llengua catalana coa a veh!-* 
ele de cultura; exigir ta l co» han deaanat • 
recentent els nrofessors 1 estudiants de la* 
Universitat de Bellaterra i d'altres centres 
universitaris, que la universitat a Catalu -
nya siguí nacional catalana; protegir les »i 
nories culturals residents a Catalunya i» - • 
plantant l'ensenya*errt en la seva llengua »a 
terna, aab aprenentatge del català co» a se
gona llengua. 

Cal que el català tingui aecós norial, • 
sense traves directes, als nit jans de co 

raunicaci6 de aassa, 1 que disposi de preasa* 
diaris, de puplicacions periòdiques, de rà -
dio, de televisiS, de cineaa 1 de totes les* 
fortes necessàries per a una cultura de tas
ses. 

Aquestes reivindicacions s'han de fer ex
tensives al Pafs valencià I a les I l les 8ale 
ars, així co» al Pafs Basc 1 a <5alfcla, que* 
tatbí sofreixen la perseexió de les seves • 
llengües i cultures respectives, un dels as
néete» de l'opressió nacional. 

Tot el ooble de Catalunya esta i nteres-* 
sat en aquestes reivindicacions, t no sola-* 
ment esl catalanoparlants: en efecte, cot • * 
han expressat claraaent, en les noabroses ac 
cions dwocràti uts er. tul •.- i tervengut • 
aab un alt esperit combatiu, les masses i«oi 
grades tenen, tatbí, un autèntic interès per 
l'ensenyament de la llengua catalana -intei»* 
res confir»at per totes les enquestes que * • 
s'han fet sobre la qüestió-, per la qual co- • 
sa el aantenimerrt de Tactual situad6 exclt i 
ent no és s1n6 una evident diecri»i nació qu s 
cal cotbatre per part da tots els dealcrate s¡¡ 

La laportancla d'aquesta declaració e's ev i 
dent par ta l coa recull les experiencias A i* 
l lu i ta sota la dictadura, 1 a partir de la • 
situació actual del aoviaent popular en el * 

caap cultural, explicita la seva dimensió as 
sumida a nivell de «asses i exprestada a tra 
vis de Tírgan un i tV i de l lu i ta deaocràtica 
de Catalunya. 

Nova Catalunya 
• A»h data maig de 1975, ha sort i t el nú».5* 
de "Ni.VA Oi i^ i l · i -V, Vqar e t icUl det P"f. • 

ar t i t ("'(Bular de Catalunya;. El sumari a** 
consta oe aos extensos art icles, r>el seu i n 
ferís reoroduriti el primer Míoiat ''Aab Kotiu 
3el rriaer de iiaig", 

" Tradiciolal.nent na estat considera -. - • 
aues*a iornaa. eos la jornada deis treoalla-
dors. i ha estat 1? classe oorera la que • 

d'anys enllà n'ha assumit un prot&nonisiae e-
fïcaç. A nesira que el ¡novimer.1 ocirer s'a - • 
fiançava i aoro+andi i en les seves ^oraula -
cions, d'altres sectors s'anaren incorporant 
a aquesta l lu i ta ,-ei vi rai cativa. Eren els • 
sectors populars, integrats pels -rofessio -
nals, pels Intel. lectuals, oels estudiants.* 

f% mm emu 
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Continuadament 1?-. l lu i ta per IHS l l ibertats*. 
en el t rebal l , les l l iber tats socio-econoil-
ues .titSt«t«s»t r. jnjeb j les qertats po 

lítiques deaocratiques ha estat assuaida per 
sectors nous. No serï balder recordar la l l u 
' ta dels eleaents del CACCI ÍCentre Autono -
«ista de DEPENDENTS del Comerç i de la Indus 
t r ia l dins de la historia política catalana. 
I la dels rebassaires. A mesura que el poble 
català ha trobat formes de desbloquejament • 
ha assumit posicions clares i rotundes d'i ne 
quivoc sentit progressiu.El poole català i s * 
un poble de concentració industrial 1 comer
cial aajorltària i per tant interessat en la 
necessària revolució socio-ecoribmica del »8n 
del t rebal l , fs a dir el soci al iste, ^osal -
tres creiem que el congloaerat social que fs 
la Gran «aioria catalana t l dret a l'opció • 
socialista. Ni 11 podea escatiaar, notés pel 
fet que no hagi tingut f ins ara possibil itat 
d'assumir-la, Cal donar-11 un instrutent c V 

siode oer a fer-ho, i ben def ini t , ben c la r i 
f i ca t . La composició de la firar, «ajoria cata 
lana, ja es prou conequda, va dels obrers al 
Ï.>S-.'T O>' se**4 " "M"". 1 * ^a Industria • 
deis reglas familiars no explotadors. En e l * 
treball que segueix el nucli d'obrers del • 
„ ;MÍ PG> ..» t X -U'.'A, la jus t i f i ca .^ 

sal tres crele» nue aquest anorte sector de • 
Catalunya, negulament infortat, pot assualr* 
Topció socialista neta, peraue el pable no* 
admet camuflatges, i creiea que el poble cata 
taffi de cao manera el podet deixar caure en* 
Terror de qualsevol foraa revisionista capi_ 
tal ista que ¡i siguí oferta aab enunciat se-
cial ista mé*s o menys esquerrà. Ens referia • 
als intents aíxtificadors de sxial lsae pro-
clatats per algunes formacions polítiques a* 
concentracions netereogenees (siguin d'orien 
tació social-deoocrata o no declaradament so 
ei a l is ta) . I fe» aquest estent (tot 1 resoec 
tant totes les posicions deaxràti ques) no -
«ós per deixar clar cara la Gran tajoria ca
talana que una cosa es revi sionista capità-* 
l is ta 1 una altre el sociallsae historie 1 e 
laborat a travis, precisaaent, de la 111 çé* • 
de la historia i de les realitats sbeio-eco-
noaioues de cada oafs on es desenvolupa. Que 
en el cas de Catalunya donen les foraulad -
ons socialistes que fa el PARTIT POPULAR OE* 
CATALUNYA posat al servei de la .Iran tajarla 
catalana, en el catf de la unitat socialista. 
Volea deixar clar que el PARTIT POPULAR DE • 
CATALUNYA l'opció soci al ista I s clara: Tabo 
l l c i ó de la explotació en el t rebal l , l'aboT 
l i c l ó total de la propietat privada dels aU 
jans de producció (aab totes les urgències 1 
particularitats aue la nostra realitat e x i y 
geix l ) , l'accós de la Gran aajoria catalana* 
al poder polí t ic 1 ecori&sic. Aquest sector ¿ 
l i anat, bloquejat, desates, que cal conscien_ 
ciar, desbl fique jar, fer protagonista de la • 
nostra vida pol í t ica. La necessitat de una • 
vida sindical autentica sense color pol í t ic* 
perï de cap manera contraposat a la polít ic^ 
coa a defensa de la classe treballadora 1 • 
cot a forta de conquerí »errts intediats. I vo 
le» deixar clara la nostra vocació oWbxat% 
ca en el caaf cap al socialisme. Perquï en-

tene» que Túnica manera d'instaurar 1 de • 
consolidar el soclalisae Is fent-lo penetrar 
a travís de la nostra base social, fent-la • 
assumir per tots els hotes 1 tones de la nas 
t ra terra catalana (siguin nateuts aquí a • 
nouvinguts), i fer que aquesta gent l'inoo -
s in . Noaís així aconsegire» el total desblo-
queiamertt de la base socialista catalana que 
encara està per fer . El pafs espera una verl_ 
table i à»ple opció socialista. Per quan ho* 
deixaré»? 

A continuació fe» públic un treball fet • 
d'un teaos a aquesta part en interes de la • 
classe .«rora i per interesar-la a la nostra 
l l u i t a socialista a traves del PARTIT POPLU 
LAR OE CATALUNYA. El Secretariat General Po
l í t i c ho fa en hoaenatge \ la classe tbrara, 
1 coa a exponent d'una forma de l lu i ta cont|_ 
riuada que hea anat duen 1 que ara volea far , 
ostens1ble»ent, pfibllca aab aotlu d'aquast** 
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Prleer de aaiq dt 1S75." 

flLLlBERflM£NT/2 
• L'acaricií d»l nit. ? d'All'berawnt conso 
Itd» J« Veçerldí regalar d'aqutsta nova rè 
»1sta catalana teorlca.roforcarrt així, el po 
bre o-ir.oraea de revistes d'aouest Mous, • 
doncs sols existió fins ara, "Nu.J$-HORITZCN? 
del PSUC/PCE, filtlaaeerrt de clar sentit espa 
nyolista, f una nova del que he* vist sols • 
el núa. 0, sota el no» * "KECONSiRUlH" a - * 
questa Ci t in detocratica 1 nacional catala
na. 

Degut al seu interès reproduT» la "Presen-
tacií* (qua explica detalladaaent el contin-
gut total cel llibre) 1 l'article polWic pe 
r l incisiu "Jordi Soli-Tura • l'espanyol i see 
en la historiografia catalana", 

• "PRESENTACIÓ'.- En aquest segon nfiaero d»A 
11 i beraaent'publiquee dos articles que ser -
veixen per a aclarir des de dos punts de vis 
ta diferents la questií nacional. El prleer* 
Dosa al descobert les 1 aplicacions revolució 
riaries de la lluita d'alliberaterrt nacional» 
dins l'estat espanyol; el segon centre la * 
questií en la política d fel lances de classe:* 
la burgesia "nacional* 1 la seva inconseqOen 
ela "nacional". 

Publique» la segona part del text "Coaunis 
ae i nacionalista*, d'Hellne Cao-ere, que a-
cabarea en el prexia ndaero 3. Creiea que • 
l'interls del text en justificava plenaaent* 
la publicaci6. 0» tota asnera, posslbleaent* 
no sigui -per la seva extensió'- la classe de 
text adequat per a 'Alliberaaenf. Accepto», 
doncs, la crítica d'alguns coapanys en aquest 
sentit, 1 d'ara endavant publicare» a "All i 
berament* textos aenys extensos, i destina -
rea treballs coa el d'Helene Carrere a puto11 
caclons especials a part. 

A l'apartat llibret 1 publicacions, hea as 
collit per al coaontari 1 la crítica una si
rle de textos que podren ésser interessants* 
per diferents raons, 

D'una banda, no cal Insistir en l'interls* 
extraordinari que t í per a la revoluclí so -
cl alista d'alliberaaent nacional a Europa el 
llibre de Sergio Salvi "Le nazioni prolblte*. 
Noals la Inforaacií nua recull en justifica* 
l'elogi. SI a ais ae proporcionar inforaacií 
de primera ai , enfoca la questií nacional • 
des d'una perspectiva revolucionarla, Tinte 
ris no pot esser ais gran. 

El llibra da Soli-Tura ne is pas que tln -
gui en si una laportSncia política gran. • 
D'altres llibres en tenen eolta ais. Pero es 
tracta d'un llibra tasbé* prou recent escrit* 
per un dels 'pensadors aarxistes"{?) ais con 
fusionistee respecte al probleaa nacional 1* 
la lluita de classes al nostre país. L'autor 
de "Catalanista 1 revoluclí burgesa* torna a 
fer de les seves en el seu llibre als recent, 
"Ideari de Valentí AlairalT. 

Finalaent, un llibre de grans qualitats • 
tant per la inforaacií històrica qua ens o -
fereix caa per la Interpretad! qua fa dels* 

fets I las conclusions que peraet de treu - * 
re'n és *E1 oensanent econoaic a Catalunya • 
17SÜ-18M" d'Ernest Lluch, *nuest llibre ens 
permet d'encetar un nou caaí per a alliberar 
nos de las tesis, tassa subjectives 1 Híga
das als interessos del colonial isae espanyo
lista daaunt les nacions oprimides de la nos 
tra península i i l les adjent , tant dels* 
autors que as aouen dins el caen historiagra 
fic tradicional, des del rooanticisae encS,* 
coa d'aquells que, voiuntarístlcanent aarxis 
tes, no han sabut o wlgut aplicar els c*J - • 
nons de la nova antodologia, lligats coa es
taven o estan als preiudid*; i rlaores de la 
societat burgesa esoanyola. Es un l l ibre, • 
ooncs, que pertot de descobrir 1 seguir el • 
aualisae nistVlc, en el caao de Tecononla* 
política, entre la societat catalana i la • 
societat espanyola, 1 los característiques • 
reals de llurs Interferïncles, 1 sujera los* 
tesis de la investigació" sucursallsta català 
na i la colonial-centrallsta espanyola. 

Aprofitea l'ocaslí per celebrar l · lx l t del 
oriter nóaero d"Allioeraaent*. Ha estat • 
realeent isportant, fins al punt que aquest* 
aoments el nQ 1 fe practicaaent introbable 1 
cal ori fer-ne ben aviat una reedlciS. 

No ens avergonyeix de "celebrar*? publica -
tent 11x11 aconseguit, oerqul ben «irat, • 
l l x l t no es nostre, ja que, cot nosaltres • 
prevliea en engegar aquest? publicaclí, hi • 
ha al nostre país aaplls sectors -tant ai 11-
tants d'organitzacions polítinues coa inds -
pendents- qua lluiten pel soclallsae i l'a -
lliberaaofit nacional.Es tracta d'un aovlBent 
poc definit encara, aeri real 1 ple de vida* 
que v aprenent cada voga* alt forca, fs tot* 
aquest cos social que deaana el seu enfortl-
aant i la consolidacií de les seves bases * 
teòriques. I en certa Bañera -ealgrat las l i 
titacions- "Allibératent* ve a cobrir tn • 
buit, a satisfer aquesta necessitat, I fe • 
precisaaerrt d'aquest aapli caap que ens han* 
arribat noabroses col.laboracions. Així ens* 
denostra i fa que puguet considerar "Allibt-
raaent'coa la revista no d'un sol grup, si ni 
de tots aquells que als Països Catalans lluí 
tea pel soci all sao 1 l'allioeraaent nacional. 

fs per així que volorfea tornar a insistir 
en la i dea que ja expressar et al i £ ",: aquas 
ta publicaclí fe oberta a tothoa. 

En aquest núaero apareix claraterrt l'edi -
c i í per part del PSAN dels Països Catalans,* 
fet que ja tothoa suposava, 1 que ens ha sea 
blat absurd de no explicitar. El PSAN dels • 
Pafsos Catalans, doncs, edita 1 1 tou Isa a • * 
quosta publicació', que des del primer nuaert 
ha estat oberta a tothoa que estiguis al cos 
tat da la revoluclí socialista d'allibera - * 
aent nacional. Al x doncs, en el priner nuat 
ro ja hi havia escrits de ailitants indepen
dents, cot taobí n'hi ha en aquest sego». Vd 
drlea que aquesta fos la tínica general de** 
tots els *Aniberatents». Et aés, voldrlea • 
qua fos una tribuna oberta a tothoa qui t in
gui ouelcoa a dir, que esdevinguis realnent* 
un instruwnt de debat teòric 1 polític da * 

quaderns al servei de la revolució 
sodaRsta daiiberameni nacional 
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la revolucií socialista d'aHiberaaent nació 
nal. 

Aquest nfitero vol ísser una contribució* »• 
ais en aquest sentit.** 

• "JORDI SOIX-TURA 0 L'ESPANYOLISME EN LA • 
-.ISTORIOGHAFIA CATALANA.- Jordi Sol Í-Tura,* 

en el pròleg introductori a una stleccií dt * 
textos d'en Valentí Altirall (1) , insisteix • 
en la seva coneguda tesi Issitua la figura dt 
Valentí Almirall en el tare del clàssic otque 
ta de nacionallsae-burgesia, que porti ja tan 
ta política el 1967 en publicar-so el seu llj_ 
bre "Catalanisa» 1 revolució" burgesa*. A Tos 
queaatisM nacional i s»e-bur gosi a cal adjuntar 
hi , coa a conseqOtncla, la concepclí etqueaS-
tica de la lluita dt classes. Par a Selí-Tira 
en la societat catalana noafe hi ha burgesia* 
1 proletariat. Totet les altres forces soci -
als, pel fet de na poder sor autowaes, cauea 
en el sac de la burgesia s treballen al ser -
vel dt la burgesia, classe hegeaonlca a Cata
lunya. Sobro el caràcter hegealnic de la bur
gesia al Principat no hi teñí» res a dir; so
bre Tesqueaatlsa» aab qui analitza les for -
ces socials populars catalanes no hi podea os 
tar d'acord. 

Mentre que Solí-Tura interpreta la segona o 
tapa política dt Valentí Almirall ce» un pe -
ríoda en qui es dedica a forjar un Instruaent 
polític per a la burgesia, fe 3 dir, el cata
lanista, Isidre Holaa (2), en canvi, Interpro 
ta aquesta etapa d'Alairall coa l'Intent de • 
reorganltzacií del republl caní sae federal en* 
el període que aquest, desfet a causa de la • 
Restaurad í , ha quedat ell ai nat del joc polí
tic daaocràtlc. Isidre Molas parla de recon -
versi6", en el aarc dt les noves condicions pe 
lítiques, del repobli carn" sa». En cap totent** 
el republlcanísae no s'ha basat en classes • 
que no fossin les populars urbànat, 1 en cap* 
totent, en el procís dt rtconversií sota les* 
noves condicions politiquea, no hi flfuren • 
sectors burgesos autlntlcs representants d'a
questa classe. El republlcarrlss» federal os • 
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el motor del catean! sae, 1 només després de 
Texperllnci del polavlejlsm» la burgesia,* 
per exemple el onent de Treball Nacional, • 
considerara -ueb i-.terls el catalanisee 1 es* 
plantejarà la qüestié de pendre'n la di rec -
cl 6. Ps a d i r , que el motor historie del ca
talanisee és popular 1 no pas burgès. No sem 
bla pas que en Valentí Almirall tingui una e 
tapa revolucionarla espanyola 1 una altre ca 
talaniste reformista, com sembla desprèn -**' 
d-e's de la introducció* del Senyor Solé*-Tura, 
ni que aquest siguí Tart í fex objectiu del • 
catalanisme per a posar-lo en mans de la bur 
gesia. 

De fet , Tanallsl de Solé-Tura parteix de 
Tesauema teòric del caràcter burgís del na
cionalisme. Les darreres análisis de Josep • 
Termes Han posat en evidencia les defiel en -
cíes de l'esquema teVic que assimila la ide 
a nací5 a Ta f l rmadí de la burgesia com * • 
a classe dominant.SI es verif ica la hipótesi 

que la revoluclS burgesa a Testat espanyol* 
s'esdevé ja pels volts del 1837, tot a l l í • • 

ie vi-or^ Jécures, *3l : « &r>i~a er C-Kf-.* 
Í3), nones pod-à qualificar de "Vetes1 ! po
pular denocrMic-i", i nn dn ln*tn.h de 1 •- • 
burgesia per a orenore el i I O V , ^i-ií "uns* 
intents de les classes oorti'ars per i fer * • 
front, per a atacar Testat de la o t r vs ia " . 
"Aplicat així -di-! Termes- al oroole»/nació 
nal per "'3 seg.i ; Mita* del 'ieglc XIX, t in-. 
orieo aleshores que aqüestes crftinues con -
tra Testat , lúe aquesta ocos'cié democráti
ca a Testat no vird-ia de U bu-gesia per • 
arribar en cancro i\ poder, sinó -VI revés,* 
de les calsses popuiars esaecla*~ent urtnnes 
i suhordi r.adpíen' canceróles par ú'.mt-stre un 
estat de la burgesia. '; atur al ment, er estat* 
de la burgesia on Id hjrgesia i-dust'-i-.l ca
talana, la burgesia de la revolució industrial 
t r ; a l , hi est! firectament, encara que su-** 
bordinadaae'-t, Hígada". 

Es en el marc d'aquestt corrents actuals • 
per o- e-; va desenvolupant la Investigació" • 
que ca1 situar la figura d'Almirall, la qual 
considerem que fa completement tergiversada* 
en la mesur; que hom Tanalitza a partir d'u 
na concepció esquemática drl catalanisme. 

1 . - Jordl SolS-Tura, Ideari o» Vàlentf Al-, 
• i r a i l . "Antología Catalana", 74, Edi
cions 52, Barcelona, 1974. 

?.- Isidre fióles, Ülga Catalana, vo l . 1 , * 
p.11-45.Ed.62 Barcelona, 1972. 

3.- Josep Termes, El nacionsHspe català.* 
Probleues d'interprebcío*, Col.loqúi • 
d'historiadors, p.43-54, Barcelona, • • 
3-4 maig 1974." 

• 
DECLARACIÓ CONJUNTA 
D'E.T.A., P.S.A.NXR) IIIRG. 

Davant les necessitats de coordinar la l lu i ta per Talllberament 
nacional 1 el socialisme per Euskadl, Galfcla 1 PaTsos Catalans, • 
les nostres organitz-cions, com a vanguardas -evolucionarles 1 oa-
tr l ï t iques dels nostres pobles, han d x i d i t establir una col.labo
rado per analitzar la situaclé 1 respondre conjuntament a les tas 
ques del moment. 

La dictadura no pot perllongar-se molt de temps més com a instru 
ment de les classes dominats ds TEstat espanyol. La generalItzacT 
ó* i rad1calitzacl6 de les l lu i tes de les masses està obligant el 1 
capital monopolista a buscar una democratització" aparent, que 11 -
quldl els aspectes feixistes de la dictadura 1 art icul i un mírrlm** 
de consens social. Solament els sectors més parasitaris de Tapa -
re l l de TEstat estan interessats en la sevacontinultat. 

Certs sectors reformistes, atrlbuTnt-sé la representadí de la** 
classe obrera, ofereixen al gran capital, a travis de la "Junta Qe 
mocrà"t1ca de España" 1 d'esquena de les masses, una sortida, a a*"* 
questa cr is i polí t ica, que favoreixl ori ori tari aeent els interès-* 
sos de l'oligarquia. 

Per nosaltres, en canvi, é's èvidnt que aquesta crisi ha de ser 
aprofitada, pels nostres pobles, per a realitzar un gran canv en* 
la l lu i ta contra Topressié* nacional 1 Texplotacl6 capitalista en 
el cas d'Euskadl 1 Pafsos Catalans 1 contra Topressi6* colonial en 
el de Galícia. Així ens ho permeten assegurar les condicions ac - • 
tuals. 

Per al xe, 1 tenint molt present que la l lu i ta per l 'al l ibera - • 
ment nacional 1 el soci all se» dels nostres pobles passa per Tauto 
organltzaclé nacional a tots els nivells, en un procés que parteix 
de la situaclé dé cada nacié 1 que t í ritmes 1 aspectes propis en* 
cada cas, E.T.A., P.S.A.N.(P.) 1 U.P.G. ens comprometem a articé -
lar una alternativa comuna enfront a la dictadura, que proposem^ • 
d'una manera formal 1 pública, a totes les forces democràtiques,** 
patriòtiques 1 revolucionarles d'Euskadl, Galícia 1 Països Cata - * 
lans¿ 

1 . - Formació' 1 potenelaelí d'Assemblees nacionals 1 populars a * 
uskadl, Galícia 1 Paísos fetal ans, tant si ja estan consti tul des* 

-com és el cas de l'Assemblea de Catalunya- com sT estan en procés* 
de for iadS -cas de l'Assemblea del País Valencia, de TAsamblea Na' 
cional-Pooülar .Talega 1 d'Herrlkol Batasuna d'Euskadl. 

Tais organitzacions deuen posslblitar la creacií de Governs Provi 
slonals a cada un;: de les tres nacions. 

Entenem que aquesta és la manera justa d'aplicar el principi d'a» 
tooga/iitzacif nacional. 

2.- Conquesta ds les l l ibertats polítiques 1 sindicals enteses a-
ouestes, com el començament d'una democràcia rea l , com la posslblll 
tat d'accés del poble al noder econòmic i po l í t ic . 

3. - Concreció de les l l ibertats nacionals a través de les formes* 
d'Autogovern a d limitar pér les respectives Assemblees nacionals 1 
Populars abans mencionades, 1 implantació* de mesures garantitzado -
res del dpsenvolupanent de les respectives llengües'l cultures. 

4 . - SissoluciS jp les forces repressives (BPS, GC,PA...) 1 con r», 
t ro l soore els comndarents de l 'exercit 3 Euskadl, Galfcla i Plís
aos Catalans, per náfrt dels resoectius Governs Provisionals. 

Considerem que anuestes sin decisions Imprescindibles per a garaa 
t i r l i seguretat 1 i r reversib i l i tat de les nostres conquestes deext-
cràtioues. 

5 . - Llibertat pels presos polít ics i retorn dels exi l iats. 
5.- Adopció" d mesures ecoriomir-ues 1 socials destinades a satis -

fer I n necessitats més Immediates de les classes populars 1 d esta 
b l i r una primerr. l i n i t ac l í al poder del Gran Capital, 'enint en com 
te les co-'dicions concretes de cada naciS, 

7.- Les Assemblees '¡acionals 1 Populars 1 els Governs Provisió - • 
nals que sorgeixin d'aquestes, es reconeixeran mítuament com els le 
gftlms i sobièans representants de les respectives nacions 1 mantin 
dran entre sí 1 amb'altres organitzacions unitaris ant i franquistes» 
de TEstat espanyol, relacions Internad onsllste» basades en la 1 -
guaitat i no en In suòord<nacíí. 

Aquestes sén les nostres propostes'per a organitzar, en una prim» 
ra fase, la vi da dels nostres pobles, Immediatament després de la • 
caiguda de la dictadura. Volei manifestar que Talternatlva que • 
proposem no pot resoldre tots els problemes d'Euskadl, Galícia { • * 

(ACABA EN LA p. 18) 
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CAP AL GOVERN 
PROVISIONAL 

• La ravlsta 'ARA*, qua tal coa Inforaaa a la nostra secclí Premsa Democràtica, ha assolit una dignitat 1 regularitat digna da tenir 
an coacte, en al pebre panorama de la preasa nacional catalana, va dirigir-se a l'equip S.I.C. 'AVUI1, a la fi da conèixer les nostres * 
activitats. L'aqaip "AVUI" que an aquests quatre anys liaros d'activitat havia aantlngut en silenci total sobre la seva aanera d'actuar* 
1 pencar, sals trencada alguna vagada per notes Infaraatlvet, vol nue aouesta entrevista concedida als companys de la ravlsta "ARA", qua 
transcrivia completa, serveixi d'inferaaclí a tota aquella gent antifranquista 1 nacionalista,que durant aquests quatre anys han seguit* 
la nostra tasca lnforuatlva. 

A conti ranci í , doncs, rupredefe: 

#>" La ravlsta "Avui1 la posslbleaant coneguda d'una gran part dais lectors de 1,aAra'. La seva apar i cl 8 aenaual constitueix el re
sultat dl la tasca de tot in equip que ne ha planyut esforços per a donar al públic catall una revista dMrrfornaclí política solvent, 
da contingut força couplet, 1 elaborada des d'un angle nacional generalaent corréate. Ara l'equip responsable dl ¡"Avui* ha accedit 
de tenir una entrevista aet redactors de T'Ara*. Segons ens han aanifestat, aquesta és la prisarà vagada, en els quasi quatre anys* 
d'existència, qua l'Equip Avui" ha acceptat de reunir-se aab ceapanys d'una altra publicada* clandestina. Ast tal setlu, ens deaanen 
de fer constar que aquest fat no significa cap lligaa especial ni salt senys un caràcter dl dependencia. Per la nostra banda, la Ce-
eissll dl Publicacions de F.N.C. vol advertir explícitament que les opinions que aquí expressen els ceapanys entrevistats, a l'Igual 
que les que apareixen als diversos números de la seva revista, no s£n necessariaswrt compartí oes pel nostre partit, si be" el nostra* 
partit considera altaaent positiva la difusl6 dt T'Avui", I alxf ho fan els seus alIItants, en la aesura da les seves possibilitats, 
als diversos fronts de lluito. 

•Acuden a l'entrevista des dais coaponents de 1"Eou!p Avui".Ens 
diuen que, en una reunl8 plenària, l'Equip ha decidit que ella * 

dia -que responen als noas dl Pera 8. 1 Jordi ü.- en fossin repre
sentants plens di cara a nosaltres, is per aixo que les seves res 
postea eén l'expressi8 del pensaaent da T'Enuip Avei". 

ARA.- Coapenys: A lea vostres publicacions, tant a 1"Avu1* C M * 
als supleaents I altres opuscles, hi figura sastre la rdblica ** 
"SIC". Voleu dlr-noe qui is al SIC, 1 qui l'integra? 

PERE.- El SIC, cea aelt be* diuen lee seves inicials, és el "Ser -
vel d'Informad I Catall", el qual respon a la necessitat que hi * 
havia fa quatre anys als PaTses Catalans de crear un òrgan Infor-
eatlu al servei del poble, utilitzant la seva llengua nacional, « 
Cal recordar que en aquella anys, la utll ltzadé de la nostra • * 
llengua en el eín polític ara eelt diferent que ara. Tambí el fet 
da la cread 8 a casa nostre da TAPI ("Agencia Popular Inforaatlva" 
va"),agencia espanyola aab un contingut "gauchísta" i espanyolis
ta, creava una desorientad6 a la qual calla oposar un enrídet e-
flcaç. Quant a les persones que avui integran a que han integrat* 
el SIC, cal dir qua l'ésser de T'Avui" és una suua coauna da vo
luntats d'independlncla 1 dl servei, caracteritzada per la seve * 

decislé dl treballar per una inforaadi nadonalaent 1 dwocratica 
eerrt correcta. Pero us enganyaríeu d us diguessin que el SIC és • 
un slapla coui t i oe redacclét el SIC estl foruat per una serio da* 
persones que van oes dels aeabroi redacclonals als os la dlstrlbu-
cl8, passant pals de la lepressií 1 els sous simpatitzants. El SIC, 
doncs, és una suua de voluntats de servei de tota una colla da * 
gent nacionalista diversa. 

JORDI.- El 'Servei d'InforaacKCataTI" és un equip de professió-* 
nals del periodisme, els quals sou conscients de la Impossibilitat 
d'escriure lliuraaent en la nostra llengua sobre la problemàtica * 
de l'ampli aoviuent cataTt de reslstlncia. El nostre aarc d'inte -
rés abasta els Paf ses Catalans, 1 també* las altres nadons oprlal-
daa: Galicia 1 Euxkadl. Hlstlrlcament al SIC és la contlnuadé* ** 
d'altres Intents semblants - f u l l s Verds", 'Fulls d'Informado' Na
cional", par a citar usa exemples pròxims sa si tempe-, tet 1 que* 
en l'estadi actual de la lluita política poseu Tacceat en la dl -
vulgeclí de tota mena da documents da las foreas danocratlquei ca
talà 

ARA.- El SIC, doncs, és un conjunt de gent. Podríeu dlr-nes fins a 
quin punt és Idl·llegl cansat hooogeni? Té! alguna ideología "aflclaH 
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N'M predomine alguna? 

PERE.- Le ideología del SIC Ce la del respecte a la Independencia 
dels seus sonem dintre ana condlcti prtvla d'accsptadí d'une • 
principis de deeocracia 1 de nacionalisme. Ne cree que M hagi * 
cap tendencia prados! na nt. 

JORDI.- El SIC ne pertany ni dspen de cap grup, partit e organle-
se polític. Tet al xe, dins la varietat de pensaaent dels seus coa 
ponents, tets astea per la deeocrSda 1 per la llibertat nacional 
del nostre poble. D'altra banda, cal dir que, sal grat els avenços 
haguts sn el camp de la ut l l l tzadí del catall en les activitats* 
dsmecrStlques, el sol fet de redactar 1 pensar T"Avu1" en cataTS 
ja t í una clara Intencionalitat Intrínseca. 

ARA.- Per un cantí, editeu T'Avui" sensual, el que podríea dir,* 
per entendre'ns,"la revista central* Per un altre cantí, últims -
sant heu anat publicant supleaents aafa contingut i difusió" rafe-* 
rits al Pafs Valencia, I , tasbí, altres supleaents, coa ara els • 
filtlas quaderns monogràfics dedicats als presos pVftics, » una • 
enquesta sobra 1'Assemblea de Catalunya, 
etc. Veleu dl r-nos quina is la funció" • 
que atrlbuTu, respectivaaent, e T"Avu1" 
ordinari 1 als supleaents? 

tltzats coa als que no ho sín tant. 

ARA.- Penseu passar a la legalitat, si hi ha ocaslfï I en cas afír-
aatlu, cea penseu plantejar les cosas, aleshores? 

PERE.- Per a al ne hi ha ses legalitat ous l'exercí di cea ara, 111u 
raaent. Quan puguaa assolir aquest dret en unes condicions de torsta 
l i tat total, T'Avui" ssrl als quioscos 1 a les llibreries, aab el* 
aatelx caràcter de servei Inforsatlu per al nostrs poble 1 les sa-* 
vas organitzacions polítiques, tot adequant la Inforaaclí 1 la don 
nentaclí a la situació d'aquell aoaent. 

JORDI.- Evldenaent. Síc de l'opi nií que la funclí de T'Avui* 
tant o ais laprescindlble en un futur dsmccrStlc que en l'actaal! -
tat . En efecte, coa que els probleaas actuals ne es resolen sutomV 
tcasent per rai del trencaaent doaocratlc, caldrl una publicad! * 

d'experts 1 espsclalistes. Be*, així sin castells sn Taire; caldrl* 
veure cos podrea continuar autoflnsnçant-nes. Reaarca f inal: Sis e* 
la legalitat, tet i que hagis d'actuar en la clandestinitat. 

ARA.- El nos de T'Avui' coincideix amb si *• 
que han triat els prono tars del futur diari * 
cataTS. Teniu res a dl r-hi? avui 

1er nom. "AVUI" seteabra 1972 

PERE.-La fundí de T"Aval" ja ha que-* 
M contestada abans. Tan sols caldria a 
faqir-hí que T'Avui", a les sans dels * 
eilitants sa las diverses orgenltzatians 
catalanes, is una sine de sensibilitza -
ei5 que ceapleta la funclí tètrica ds pu 
blicaciens csa 'Ara1, "Lluita", 'ATIbe-* 
rasant", "Datera!rrt", "Harxs", atc. 

JORDI.- La funclí dels supleaents is de-
ble: d'una banca, allelgerlr el numero * 
normal ds cada see (així) is vil!d psr * 
als supleaents aab au contingut referent 
al Principat). Pel que fa als supleasnts 
del Pafs Valencià, els quals sin redec -
tats, recordes-ho, aa j ari tari aaent pals* 

cospanys valencians, tenen la sissií *» —_ 
d'informar al píbllc valenclS sobre l'activitat polftlca que al·lf 
os porta a tsras. I hi ha quelcom a afegir: Se'ns ha criticat. I * 
potser amb rai , pol fst de no unificar en un aatelx ces los lafor 
sacions del Principat 1 del Pafs ValenclS, fent atxf un únic nune 
re d'abast nacional. Aquesta aancança es deu a des factors: prl -
ser, al cost econòmic que suposaria tirar X milers d'exemplars * 
d'un numero mensual de 24 pianos e nès; segon, 1 potser ais lopor 
tant, a la dificultat que suposaria haver d'esperar lss cel.labo
rad ene del Pafs ValenclS -1 os los IIlos en un futur praxis- per 
a muntar si número. Tot alxS , farem aquest esforç de prova, a • 
veure com resulta. 

ARA.- Par lea, si us seofala bí, ds la dlfusií. On va T'Avui"? QuJ_ 
na zona 1 quins sectors cobriu? 

PERE.- La dlfusií ds T'Avui" sn uns situada ds clandestinitat 1 
de repressfi brutal per part do Is policia polftl ca ens lapldelx* 
ds donar detalls concrets. Tan sols podem dlr-vos que s'utilitzen 
els mitjans mis eficaços, 1 tambí la cel.laboradí 1 Tajut d» ** 
los srganltzaclens polftlquos catalanas. Actualment podem slr que 
cobria oi Principat 1 si Pafs ValenclS, 1 asperea endegar aviat « 
ne ropartldí adequada s las Illas. Tambí arribem a Espanya 1 s * 
altres paTsos. 

JORDI.- L'aapsete ds la dlfusií 1 la dlstrlbudí os oslt ispor -» 
tant. L'»Avu1", s l'igual qus lss altres publicad ona dnecrStl -
quss, ne pot assolir un tiratas gaire alt (per Sàvies raons scenS , 
siqaos 1 d'isprosslí). per tant, cal fer una dlstrlbuclí malt ra l 
cionelitzads. Creiem qus arriba a tot arreus tant. a ambients poll 

PERE.- La iniciativa ds 'Premés Catalana, S.* 
A.*f ds promoure un diari sota si neu d'"Avui" 
fs una iniciativa ismortant per al nostre po
blo. Quant a la duplicitat en el tftol d*"A -
vul", al aoment que el dlaru esmentat surti s 
la llum pública 1 "Equip Avui" prsndrl les se 
sures oportunes per a salvar la situacií. 

JORDI.- Mireu, d'entrada, quaa vam saber si * 
projecte del diari "Aval", vasa pensar aue s-
quella gent tenia poca Imaglnadí. Fins 1 tot 
vam publicar una nota pregant-los que canvies 
sln ds t f tol , com a afta par respecte a la • 
gent que lluita en la clandestinitat. Pari, • 
segons qum sembla, no n'han fet cap cas. Jo,• 
perssnalmeat, crsc qm si diari "Aval' fs una 
truita ds massa oms, tat I qum sigui finançat 
a baso os potitos aportad sos. Sf, ds vegades 
he pensat st de debí veles dur a terse el pro 

jacto fina a los 51 times cortssqkVd ss. D'altre banda, M ha al p£ 
rl 11 que es tracti d'una nene ds "Tele/'estel"... diari! Es un pro -
blema molt greu, semblant a l que s'ha plantajat amb si Congre's ds * 
Defensa ds la Cultura Catalana; pot estar aLservei del poble, o * 
pot ser quelcom qué n'ostigul al sarga. Finalment, ¿al anar en con
tra d'una oplnlí poc o molt estesa, producte dml plantejament comfu 
sfonari de Topreeslí nacional, que pensa ous amb un diari sn catá
is ja serfem al cap del carrer. 

ARA.- H1 ha una altra qOestlí que vslorfem posar damunt la taula, ) 
ms la del grau d'accoptaclí orno ha tingut T'Avui" dl ne els àmbits» 
polítics democràtics del pafs. Osspres ds gairabe* quatre anys ds * 
sortir al carrer, deveu estar en dlsposldí ds dlr-nos quina ha es
tat , quina is l'actitud dl los diverses forces polítiques davant * 
T"AvuT. 

3 

PERE.- Por part de les organitzacions polftl quos ai sigas nacli 
s'ha donat una col. labor ad í total, fins al punt que una d'e

lles is Tanlsador principal do la nostra tasca, A totes elles vs -
lea aastrar si nostrs agraïment 1 la nestr» col.laboradí solidaris. 
Quant a l'actitud del PCE-PSC, d'OCEBR, ds FCE(l), etc., ha estat* 
la d'ignorar-nss. ET SIC ne ha santingut ni aamtlnorl contactes amb 
aquestas últltes organitzacions,"par ta1.com me es tracten ds far -
cas específicament, catalanes. 

• JORDI.- No has d'amagar que hi ha un.esctar da Topos!dí demecrStf 
ca catalana que'ena aïra amb bons ulls; sis soctors nacionalistes" 

• ds tots* Jos tendlodoe. Ü1 ha un altra vs/rtall ds foress (entre * 
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les du*ls el MSC) oue «ostren una actituf asèptica. Pel aue fa a l 
PSUC, els fets ens han demostrat oue ens tenen una certa preven -

eiS: s'nan negat a col. lacar** a dues enouestes nostres "hoaes * 
de Catalunya, avui" i "Asseablea de Catalunya"), i no serà perquè' 
no ens fea ressò de 'es seves activitats. Quant a l'extrema esque 
rra espanyola aue actua al nostra pafs, crec que hi ha una igno - • 
rància afitua, tat i que he» parlat d'ells quan els fets aixf ho • 
han exigit: assassinat de Puig Antich, tortures, presos polítics. 

AfiA,- Quins sín els vostres projectes 1aaediats7 

PERL.- Millorar la coapaginaci6, i en general, agllitzar el con-» 
tingut dels números. 

JÜKDI.- I posar en aarxa un coaitl de redacci6 a les Illas Bala-* 
ars, paral.lel al que ja funciona al Pafs Valencià. En general, • 
ai llorar en tots els aspectes. 

ARA.- Aalcs, disposes d'un espai l iaitat, 1 ens cal posar f i a la 
conversa. Abans d'acabar, voleu afegir res ais? 

PERE.- A t ítol personal, cea a periodista i cea a lluitador deao» 
crata i nacionalista, voldria reaarcar la necessitat que té* el • 
nostra país d'una revista de política i d'1nforsBCi6 general, • * 
clandestina i d» sentit nacionalista clar. Hauria de superar els» 
criteris ainorltarls de l'actual preasa clandestina nacionalista: 
hauria d'ésser 1? revista del nadoní>llstae català, quelcoa aixf* 

coa el resultat de la fusi6 dels actuals "Ara", "Lluita", etc, far
sant una revista única, ben feta, periodística, aab un acabat tínic 
aolt digne i aab un tiratge de eilers d'exeaplars. tald-la taabè* u» 
na xarxa d» dl stri bocio* aassiva per tot el pafs. fs una vergonya • 
per a Catalunya la olfusií en aassa a casa nostra de "Hundo Obreo", 
"Hunde Obre» Rojo", etc, revistes d'un contingut esoanyol alar. Coa 
panys, els Països Catalans necessiten una revista aixf. Tot 1 així, 
no voldria acabar sansa lloar l'etapa actual .de l'"Ara", aab el •* 
gran canvi que ha «xperleentat, 1 desitjar-li «alts àxlts en el dur 
coabat de la preasa clandestina contra la dictadura i Vooressl6 na 
cl ona 1 del nostre pable. 

JORDI.- Vull acabar agraint als coapanys de l"'Ara", la publicació* 
degana del naclonalisa» català, aquesta oportunitat d'Intercanviar* 
i apressi ens. 

• Aquesta ha estat la conversa aab els aenbres da l1*Equip Avui*. * 
Si bí alguns teaec haurien pogut ser tractats ais extensaaent, 1 en 
cara n'haurlea pogut encetar d'altres que han restat 1 rèdits, cre-* 
iea que la «ostra es preu valuosa perqul els nostres lectors pugin* 
tenir una idea prou exacta sobre el que is T'Avui" i sobre el que* 
pensen els hoaes que el fan. A ells, gracias". 

Home 
ix 
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decloraciò ETA. UPG. PSAN (P) ve la p. 15 

•L'Equip "AVUI" en el transcurs» d'aquest quatr» anys 
llargs d'existència, no sols ha publicat els seus but 
lletins d'inforaaclí 1 dscunentació aensuals, siní * 
que sota el t ítol da "EDICIONS AVUI" ha publicat df -
versos llibrets sobre les aes diferents teaàtiques, • 
coa el que 11.lustra aquest coaantaii. 

Pafsos Cst^lans. Només en el marc d'una societat socialista basca, 
galleo<¡ 1 c talara, els nostres pobles trobaran autentiques respqs; 
tes n 1> '-ev. nrobleaStica racional i à>. classe, fs en aauest ffl -
f i» '.erfi' «n »1 lue he« decidit coordinar mítuanent els nostres * 
•rorços 1 ic solasent a nivells tàctics 1 de lluita antifranquls-

Mralaent, E.T.A., P.S.A.N. (P.) i U.P.3. fem una crida . totes 
les forces deaocràtloues 1'revolucionar les a lncorporar-se i a dls 
cutir aquestes iniciatives, i en particular cride» a les forces re 
volucionàrles 1 natriotiques basques, catalanes 1 gallegues a unir 
se aab nosaltres en la construcció* d'una ALIANcA dels «avinents • • 
d'alliberaaent nacional 1 popular d'Eusksdl, GaTfcla 1 Països Cata 
lans. , 

E J ¿ . C-EUSKAW TA ASKATASl?!A) 

P.S.A.N. ' . ) . (Partit Soci a -
lista d'alHbe-^nwt Nacional* 
dels Parsos ?.«** rrs*, 
U.P.G. (UniSn oo '•.bo ¡ialego) 

4* 
k • * * < * . ' 
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NOTA: La redacciS d'AVtll ai Pafs Valencià, 
davant les desenredes i sisteaàti - • 
ques «anipulacions de la Informació* 

per part de la pressa "legal" a les coaaraues valencianes, es • 
veu forçada d'incloure a l'AVUI certes lnforaacions que, si bé • 
per a un lector barceloní podrien semblar no adequades a un pa -
per clandestí, no ho s6n pas en un context coe el valencià 1 per 
a un lector valencià. 

Aixf «atelx, el fet de que el ventall de torces polítiques que 
treballen al País Valencià siga força diferent al del Principai, 

al menys pel que respecta al pes 1 a les actituds d'organitzacions d'Sa 
bit espanyol, ens obliga a ponderar diferent»ent la inclusié de notíci
es que facen referència a aquests grups. 

Les noticies que Incloen en aquest nfiaero fan referencia a dues da -
tes laportants -el 1* d'abril 1 1 1 de aaig-, aixf coa als darrers es
deveniments polítics relacionats aab la Taula Deaecratlca 1 a la consti 
tuci5 de la Junta Deaocràtica. Taibí fe» esaent d'altre» noticie» que , 
coa la de la poleaica sobre el no» de la llengua dels valencians, ocu -
pen l'actualitat a les coaarques del sud d» la Sénia. 

Polèmica entorn de la llengua dels valencians 

La prisarà setaana del «es d'abril va co
mençar al diari "Las Província»" d» VaTtnd 
a la publicacií d'una serie d'articles amb* 
•1 títol d'"Ela parlar» aossàrabs abans d«* 
1» Reconquesta", signats per »n Hanuel San-
chl» 1 Guarnes, en »ls que s'assenyalava, • 
aab les pertinents dades científiques, que* 
la llengua qu» « parla al Pafs Valencià, * 
al Principat 1 a les Illes Balears no és a| 
tra que la llengua catalana. 

La contundent aflrsaclí ha donat H M a • 
na forta pelea!ca, qu» si bé* en un coaença-
aent ha estat polaritzada per dues persona», 
H.Sanchi» Guarner, d'una banda, i »1 direc

tor del diari 1 feixista Bajar del Regne, Sr. 
Oabuena, d'altra, ha tingut un aaple ressò* 
a tots als estaaents culturals 1 populars,* 
no sols de la ciutat, si ni tasbé da tots arr 
rau del Pafs Valencià. 

Tot seguit a les publicacions del Sr. San 
chis Guarner, varen aparèixer un» apoteosis 
articles ealtits pel feixista Oabuena, ata
cant el professor Sanchls Guarner de pan-ca 
talanlsta 1 on, tot "respectant" la seua • 
personalitat científica coaa lingüista, el 
denunciava COB a portantveu de 1'anulad6* • 
d» la Identitat valenciana, al.legant un se 
pesat intent da doainací6* barcelonina, la • 
qual cosa deseabocaria en la "Gran Català -
nya" 1 la faaocitaclfi del País Valencià per 
la gent del Principat. 

Aab el rescolzaaent d'uns fets aancats * 
d'inforaacié històrica 1 cultural, el bori
not d'Oabuena ha provocat una forta caapan-
ya, qu» si bl Inicial»ent es centrava en •» 
na qúestlé estrictament lingüística, ha d»i_ 
xat ben clar que aa tracta da la reacciona
ria aenlobra da la burgesia valenciana fra* 
a la prosa è concítala dtls diferents sac 
tors del poble valencià. 
El» testi aonis d'adhaslf a la tosí del Sr. 

Sanchl» Gaarnor varen coMnçar a*» »n aanifa 
fast signat por la Facultat d'Econbpiques • 
on os denunciaven aquestes teoria* 1 posita 

ret adeñtfflques 1 anti-valenclanes dels • 
oabuenos. El Col.legi de Doctors 1 Llcend-
ats en Lletra* 1 Ciències fou, taabé, con -
tundent en Taflreaclé de la catalanitat • 
cultural i lingüística del Pafs Valencià. • 
Els professors de las Facultats de Ciències, 
Filosofia i Lletre» i Oret han aanlfestat, • 
posteriorment, la solidaritat aab els coe - • 
panys d'Econoaiques i rovindicat el català * 
COB a llengua oficial i d'expressi8 científic 
ca. Així aatelx, a la Facultat de Lletre* os 
va convocar una taula rodona aab una laplla* 
partí cl pací S d» tota la Universitat, per ana 
litzar la poleaica, i en la que os va trobar 
a faltar la presència del Sr. Oabuena con a* 
convidat d'honor, puix que no va voler aasis 
t lr-hi. 
La poleaica encara continua aab Intervenci

ons ais e aenys pintoresques 1 , a horas d'a
ra, s'ost^stés a la preasa d'Alacant aab la* 
participad' qu» en aquest ca» -fin» i tot* 
el del "Movi alentó"- els diaris estan 
ais "neutrals* en la poleaica. 

A 4lacant el .mur dal "cauzade contra el cate 
'•«¡«¡ps* l'aesuaeix un altra conegut feixista* 
1 anoeenat "erudito local", Vicente Ranos, con 
seller cultural da la "Caja da Ahorro* dal SLR 
ESTE d» España", aeasre d» l'equip de ¡repagan" 
* del franqulsae a l'entrada, l'any 1939, a • 
la ciutat d'Alacant, f i l l de Guardsaar 1 recal 

* aa» 

cltrant caatellano-parlant. 
Cal fer essent de la distribució* d'octaveta» 

a la Ciutat Universitaria de Valencia, Uní» • 
PENS-HSE, aab un text bilingüe aixf: 

"USE VENDE VALENCIA!! 
ÜSE VENDE NUESTRA CULTURA!! 

Interesados dirigirse a; 

&m CULTURAL (CATALUIO" 
Representante en Valencia: Sr. Sanchls* 
Guarner. 

VIVA VALENCIÀ!! 
§La Redaccií d'AVUI al P.V. «'adhereix a lo** 

denuncie» ja f e t n d» les nniobret per a * 
troncar la unitat lingüística 1 cultural del* 
Pafsos Catalans, (R.P.V.) 
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La vespra del 14 d'a - • 

b r l l , el PSAN va llençar 

xtavete» 09r di verte» • 

barris de Is ciutat de * 

Velencla, les quals *** 

duien, per una cara, qua 

tre glnyta» que slebo -

l i tzavee, mis o eenys , • 
1a l lu i t a de les aassaa* 

<er la independencia I • 

ESTATUT ~ ' f~ . * • * • 
oara, hl havl a un text • 

D ' A U T O N O M I A «olt curt i aolt clar. 
••El 14 d'abril del 1931 ara procla» r la República. 
El 14 d'abril del 1975 ha d'fsser u is endavent en la lluita pela 

nostres objectius ais laaedlats: 

ESTATUT O'AUTOWHIA AL PM! 

LLIBERTATS ÜEMOCRAT ITttF 

VA1Í? Í : Í1 

. DISSOLUCIÓ DE LA POLICIA POLÍTICA 

. LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS» 

# A 1 x f aatelx, des d'aleshores ençl l a campanya d 'ag i tac i f l pro

paganda pro-ESTATUT continua, aab pintadas 1 pegaainades, una eos 

tra de les quals reproduïa. En aquesta l í n i a , lea JOVENTUTS DEL • 

PSAN han fe t una panfletada per tota la Universitat, e l día 7 de* 

aalg, aab el següent tex t : 

" PER L'ESTATUT D«AUTONOMIA DEL PAÍS VALENCI» 

. Coa a reivindicació* d'un procís historie Interroeput 1'any 

1936 

. Coa a rei vindicad 6 dwocratlca afnlaa per al l l iure exer

cici del dret d'autodeter»inaci8. 

. Coa a reivindicació' transitoria cap a la constltuclf de * • 

1'Estat Socialista dels Paísos Catalans. 

Valencia, participa en ia l lu i ta per la l l iber ta t del teu poble! 

JOVENTUTS OEL PSAN (Par t i t Socialista d'Alliberasent Nacional • 

dels Països Catalans)" 

SALVEM FOREST i DURAN! 

E El dia 23 d 'abr i l , per solts barris 1 pobles de la coearca de • • • 

THor ta , es va repartir el paaflet bilingüe qua raproduTa tot seguit 

• ' AL PGBLE TREBALLADOR DEL PAÍS VALENCI* 

Tot saabla preveure que, ben proapte, G, Forest i A. Duran seran* 

condeanats a la pena de aort. Da la nostra actitud dapend que el re

gle faca aarxa enrere en els seus propòsits, coa ja va passar en e l * 

juf de Burgos. 

3. Forest 1 A. Duran foren detinguts desoris del sinistre ateaptat 

del carrer Carrea. Coa que ne disposaven de proves ne els varen aco

sar directaaent, pert els varen traure a la radio 1 a la T.V, perquè 

la gent els identificara coa els autors. Al 11 de ais curios, pers,is 

que els varen fer culpables de la aort de Carrero!, quan, en real i -

t a t , l lurs noas no figuraven en la l l i s ta d'acusats publicada ante -

r i oraent, 

Evidenaent, el que pretenien la policia i el regia anb tanta hlsto 

r ie ta increible ara presentar davant l 'oc in i í pública uns culpables, 

encara qua foren gent Innocent. A ais d ais, amb aouesta aaniobra f i 

caven al aatelx sac la aort de Carrero 1 l'ateaptat del c/Correo, • 

quan son dues coses ben diferents. Mentre el primer afer i s un acte« 

pol í t ic faab el qua podia estar-se d'acord o no, pero que tenia la • 

intenclé d'ellainar un opressor del poble), el segon is un acte en • 

e l qual eoriren persones Innxents 1 nue ninqv no s'ha a t r ibu ï t . 

Per a l t re banda, Insinuaren que nacionalistes revolucionaris bascs 

i col. lulos coaunlstes eren els autors de l 'afer Correo, fe t nu» ara 

unaniaeaent clndeanat. Daaquesta manera, pretenien desprestigiar-nos 

I anoaenar-nos assassins a tots els qui Uuitea per la Uioertat de* 

las nacionalitats oprimides, a tots els comunistes 1 , en general, a* 

tots els grups ant i feixista»: 

Ara, aab el juf de G. Forest 1 A. üuran pretenen de fer un escar-

esnt a tots els qua l lu i ten per l'acabament d'aauest regia, en el * 

qual l 'explotacl í , el robatori 1 la corrupcli esta» a l'ordre del • 

dia (MATESA, REDONDELA, SOFICO,...). Aab aquest juf i aab molt» d'al_ 

tro» que estan pendents (»1 de Garaendla, a qui tambí intenten de • * 

coadeanar a aort, e l dais 15 estudiants valencians als qui deaanen • 

118 anys...) volen ateaonlhar a tots els qui l lu i ten per les l l iber 

tats deaocratlquea 1 pels drets de les nacionalitats opriaides (ga -

Hec», bascs, catalans, valencians,, . ) . Desitgen l'escaraent de tots 

e"s iul l lui ten [i«rnul ¿>llfc "us i ia· ·v·* int- 1 «st»- :.jor TO <" IO • 

quedan uns pocs, que s5n els gai provoquen continues pujades de pre 

us, despatxen els treballadors 1 ens fan passar a i l cal?«1tats. 

No odstant, no conseguelxen detindré W l lu i ta del poole troballa-

dor, malgrat els acomiadaments, les detencions 1 les bestials Inter 

venclons de la Guardia Civi l 1 la Policia Arnada. I els Bil lars • • 

f i l l s del poble no paren en l lu r l l u i t a contra aquest regla terra -

r l s t a , tot 1 estant aolts d'el ls tancats, pendents d» juf a haver • 

estat sotaesas a brutals tartures per la palíela polftica en lo» co 

ai sari es. 

Treballadors, llauradors, dona», veïns: 

En aquest primer de aalg vos cride» a la l l u ï t s , cerqui solament* 

aab l ' acc l í unida da tots conseguiré» e l que necessitem. Vos cride» 

a l a l l u i t a ; , 

- CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA I ELS BAIXOS SALARIS? 

" PER LES LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES PER AL POBLE! 

- PEL DRET DE LES NACIONALIttTS OPRIMIDES A DECIDIR LLUR DESTf! 

- PER LES LLIBERTAT CELS PRESOS POLÍTICS! 

- PR ClSTlC ALS TIXISTFS AUPAS DE CRIMS CÜNTRS ft "OBLE! 

- m LA DISSOLUCIÓ DE LA POLICIA POLÍTICA, LA 5UARDIA CIVIL, LA 

POLICIA ARMADA I ELS TRIBUNALS ESPECIALS (TOP, CONSELLS DE 5UE 

RRA,. . . ) ! 

i per a conseguir que: 

TOTS UNITS SALVEM TENOVEVA FOREST I ANTONI DURAN! 

Joventuts carlistes (JJCO/Movlaent Comunista d'Espanya (MCE)/ 0 -

possiclí d'Esr,uerra del PCE/Partit Car l f (PCV)/Partlt Socialista* 

d'Alliberament Nacional 'PSAN) dels Pafsos Catalans/Partit Soria» 

l is ta del Pafs Valencia (PSPV)/Un1f*cac1< Coaunlsta (UC). 

Ciutat de Valencia, 20 d'aoril de 1975" 

• Es Important de senyalar que d'altres organitzacions (PS0E,PCE, 

PTE, FRAP, LCR) no varen signar, malgrat d'haver estat Invitades 

de part icipar-hi . 

Aixf mateix, hem de senyalar que al nfc 16 de LA CAUSA DEL. PO -

BLE (Portaveu de l'Organitzacif del Pafs Valencia del MCE), l a • 

primera plana ve ocupada per grans t i to lars en cataTÍ, que diej»n: 

"EVA FUNEST, ANTONIO DURAN, J.A. GARMENO|A...poden sor conde» 

nats a mort en els prlx1»s juls que prepara el fovern d'Arla» Na 

varro. 

SOLS LA LLUITA OEL POBLE POT SALVAR-LOS! 

LLIBERTAT PER ALS PRESOS POLÍTICS! 

CRST16 ALS POLICIES TORTURADORS!" 
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TRENCAMENT DE LA TAULA DEMOCRÀTICA 

Als darrers dies del «es d 'abr i l , el FSPV 

va fer públic un comunicat d1importancia ex

cepcional en aquest moment pol í t ic del Pafs* 

Valencià. El comunicat diu: 

»• INFORMACIONS URGENTS SOBRE LA JUNTA DE-

MfCRATICA DE E S P * EN RELACIÓ AMG LA ñUÜW 

D EMÍCRATICA DEL PAÍS VALtíGIA, ! SLÍÍRE LA • 

C W M S Í Í A SOCIALISTA IBÈRICA. 

La Junta Democràtica d'Espanya s'h? consti 

tui t a Vallncia. Com a consecuencia Ilógica, 

el nostre part i t ha demanat als part i ts inte 

grats en e l l a , que deixen de pertànyer a l a * 

Taula üemocràtica del País Valencià, Davant* 

la seva negativa, ha estat el nostre Part i t * 

el aue ha hagut oe deixar la Taula, En el ma 

teix acte, han deixat la íaula igualment, • 

Vünió Democràtica del Ponle Valencià i el • 

Partit Car i í . 

Desde fa temps, era coneguda la gestació* • 

d'una Junta a Valencia, que ]a hstria consti

tu ï t les seves delegacions a Alacant i Alcoi. 

Mai, pero, el nostre part i t habla estat con

vidat a les reunions organitzades a l 'efecte. 

La Junta en qüestió, està integrada per el • 

Partido Comunista de España; Partido del Tra 

bajo (antic PCI); resta de Bandera Rpja no • 

integrat encara al PCE; Partido Socialista • 

Popular ( t i e rn is tes ) ; Comisiones Obreras 1 • 

algunes personalitats a les que s'els atri -

bueix determinades representat!vitats. 

El Part i t Socialista del País Valencià, fa 

constar públicament que lamenta esta decissi 

ó per la que queda trencada la l l u i t a conjun 

ta contra la dictadura 1 per una democràcia* 

veritable nue retorn» al Poble Valencià -mit 

jançant la desalienació espanyolista d'una * 

pmrt del seu poble- una veritable democràcia 

que l i retorne la seva personalitat i la se

va autonomia. 

La Junta Democràtica de España va ésser • 

constituida a Paris quan ja feia anys que e-

x is t ia a Valencia la Taula Democràtica. Al -

guns part i ts integrans de la mateixa -e l Par 

ti do Comunista de España, especialment, m * 

varen informar d'aquest fet a la Taula mes • 

que desoris de l'esmentada constitució 1 per 

a convidar-la a integrar-se en e l la pura i • 

ximplement, es a dir , proponsant-11 l'adhe -

si ó a un fet acomplit. 

Aquesta proposta no sols no s'avenla * 

• a la coherencia de 1'existencia del Par

t i t Socialista del País Valencià, sins • 

que tampoc s'avenia en la coherencia de • 

la Taula Democràtica, l'autonomia de la • 

qual, raspéete de quansevol plataforma u* 

organisme espanya!, era el seu principi * 

fonamental. 

El Part i t Socialista del Haís Vt lonci l , 

va proposar a alguns sembres de la Comis

sió Organitzadora ds la Taula, que aques

ta adoptara fones adients per a ques fos 

representativa do les personalitats qus • 

s'Integren en la Junta, a f i de no trens* 

car l 'unitat de lss forces polítiques qus 

l lu i ten contra la dictadura i per l'autono

mia del Pafs Valencià, única forma verita -

ble de democracia per a el nostre poble. A* 

«es a mes, el nostre ' a r t l t va proposar l a * 

creació d'un comité de relació amb la Junta 

Democràtica de España a Madrid, "ouestss • 

propostes han estat refusades i en conse - • 

cuencia, la oelegxió a valencia de Ta Jun

ta Democràtic?1 de España s'ha consti t u i t . 

El nostre Partit no láñenla, es veu O L Ü -

qat a abandonar 1% ¡au'a davant la negació* 

a acandonar-la els part i ts rue 'orine': oart» 

de la Junta, la qual cosa representi una du 

p l ic i ta t incoherent que la converteix en un 

apèndix "valencia de la Junta ¡Jemocràtica* 

de España. El ?3PV ajudarà a crear, ano eis 

par t i ts , personalitats i forces aue ikjgen • 

ser movilitzades, una força valencíarista • 

veritable que aspire a la única democràcia* 

digna de ta l nom al Pafs Valencià; la que • 

pasa per l'autonomia del nostre poftle per a 

recuperar la seva personalitat i la seva na 

c ional i tat . 

Hem d'informar igualment, que el nostre • 

Par t i t , juntament amb el Miviment Socialis

ta de Catalunya; el Partido Socialista Qale 

go; els grups de Reconstrucción Socialista* 

1 l'organització sindical USO, ha decidit • 

desbloquetjar la Conferencia Socialista I bé* 

r i ca , sustituint els acords per unanimitat* 

per els acords per majoria; mantenir la Con 

ferencia Socialista Ibérica oberta a tots • 

els aue, desde qualsevol plataforma organlt 

zativa os reclasent del socialismo democrà

t i c 1 autogestionarl; cercar l 'art iculació* 

de les forces socialistes a l'àmbit de l'Es 

tat Espanyol sobre la base de la autonomia* 

i la sooerania plena d'aquestes; asumir als 

fets nacionals ibèrics 1 els fets regionsls* 

com a punt de partida per a l'organització* 

futura de la convivencia ibèrica; articular 

grades en el procos, d'autodissoldre's * • 

quañ anuell ob'ectlu fonamental fos asso-* 

-Uí. '. 

el moviment sindical d'inspi*aci< socialis

ta 1 autogestionaria sobre la oase de la au 

tonomia respecte dels partits 1 de qual se -

vol forma d'organització estatal amb una de 

ei dida vocació unitaria basada en la decis

si ó l lu i ré i democràtica i posar-se al t r e 

ball de reconstruir un socialisme que puga* 

respondre globalment a totes aquestes exl -

gencies. Com a que el PSOE no ha acceptat • 

1P major part d'aquestes propostes i com a* 

que son les que representen la corrent una-

nis dels membres de la SCI, excepció feta * 

del PSü£, aquest partí t ha quedat al marge* 

1 els treDalls continuaran tot 1 esperant • 

que un dia vullga reincorporar-se de nou a* 

la tasca comuna. 

Al anticipar aquestes informacions urgents 

que seran deguraaent ampliades al nostre or 

gue d'expressió "El Poble Valencià", volem* 

fer constar la mes enèrgica repulsa per l a * 

declaració de l 'estat d'excepció s Euskadl, 

nou atemptat contra la l l ibertat d'unes • » * 

slasses treballadores i un poble, per el • * 

que declarem la nostra solidaritat valencia 

na. 

• Per la nostra banda, la redacció de T'AVUI 

oa solidaritza amb la positura presa pel * 

PSPV.PCV 1 UOPV, i els encoratja a no cedir 

davant la p i l f ica sucursalista i antiunità-

r i a dels grups espanyolistes. Hem d'infor-* 

mar que el PSAN, tot i que no pertanyia a • 

a la Taula, ha manifestat el sou total aor 

acord amb la decissi ó prosa per aquests * * 

grups. Aixf mateix, també* el MCE 1 l'Oposi

ció d'Esquerra del PCE han fet fortos crft]_ 

ques, en tant que pot trencar la necessària 

unitat per l'Assemblea del Pafs Valencià, a 

la constitució de la sucursal en Valencia • 

do la "Junta Democrática d* España". (RPV) 

octaveta PSAN per al 14 d'abril 1975 
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D'a l t ra t inoi h aparegut el segon b u t l l e t í del •Comité' Ant i r re 

preslvo 'E'.'A "rKEST* del Pafs Valenciano", el contingut del iual 7 

es força interessant , Reproduïm Tf in ic text aue han t ingut a bé* • 

d ' incloure er r l a H 1 -ue, • • ' t · r i ' V n t , taej>** t ' i n c l ou en l i " Ien 

gua o f l c i s l " ( o f i c i a l i t a t que tadJé" afecte - i de nuina manera!- • 

a ls In ter rogator is de la o o l l c i a ) , puix que, segons senhla, s6n • 

"ant l r reoreslvos dentro de un ornen*. 

••CüSÍRA L'AIEí.çA 1 Ktn: 2Ï PESA'SUKE E*A, JUUAN I liARtt. i ) IA ; 

°ER LA DEFENSA DE LES «SHES L.UITES, JiJTJAOES EN AQif 5TA FARSA,* 

a COMITÈ «riSEPStSBtí "EVA K V E S T " AL PAÍS VALENCIA ES COMRiüHET 

A DIFÍ'NGRE, CONTRA EL SILENCI I U MENTI» QF LA PREMSA FEIXISTA I 

BURGESA, t ' H f M I C U ) 3 Ï SI LI AHAGA AL TOLE. í CRIDA A TOTS ELS 

EXPlFTiTS, A TiTS ELS ORIHITS, PER PROPOSAR-LES: 

- | |# ¡ r«A ' ' ALS C t t I N W I AMICS DEL JUI-FARSA / DR1NDRE K1€S • 

SBft iETf I COMENTAR-HO / REPfüJIR4.0 TOTAL ü PARCIALMENT ,' Rt tNIR 

CA» ¥€3A» MES 3EN7 I FER ACCIONS, PER PETITES QUE SIGUIíi, J i t Kt 

NIFESTE'i 3 * AQUESTS CüWftSW NO ESTAN A SOLES, QUE ; « Ï O Ï B t o l f U 

HJHS *.SlASIVTS LEílAtS ' CREAR COMTES OE Sí'LíDARITAT A TOT -ÏW: 

FAWX'ES, INSTITUTS, UNIVERSITAT. SECTORS PROFESSIONALS, 8 t t ? ! S „ 

/ *P*Sf»R - .A L iU l t t MITJANS MATERIALS, ARREPLEGAR DiNERS... 

AQUEST COTül » SUR3IT DE GENT CENVENCUDA OE QUE EN AQUEST JUI* 

S'ENS JUrjA r. TOTS ELS QUE ESTEM CONTRA LA DICTADURA. I S'ENS PRE

TÉN ALHORA ESCARMENTAR | SEPARAR / PER AlXfc 

- CRIDEM A LA WITW DE'L'OPOSICIfl PER A: 

- . SALVAR A Q<KAN, EM, GARMENOIA... 

- AL; l r ' !:Aíi A TOTS ELS «ÏE5B0S POLÍTICS I FER RETORNAR ELS EXI 

. LIATS. 

- OISOifJRE ELS APARELLS REPRE3IUS. 

- I QUEDF« OíRTS A LA PARTICIPACIÓ 0 A LA CCiHDINACIfl AMB QUAL* 

SEVOL INICIATIVA QUE V.AJA EN AGHJE3TA QIRECCI5. 

NO ENS CONOEHMARAN A MORT" 

PRIMER DE MAIG 
0 Sal í f i r que llaunes forces pol f t fques s'han l i m i t a t a traure un 

f u l l e t í , ' e n cas te l l * per descoantat, per a lT Í de que no es dfcga. • 

D 'a l t r es , a «és a « i s , han par t i c ipa t en accions concretes. 

i t>3"dp. d'alguner: ni l · lades, de 'es que no tenia not íc ia concret 

t a , les accions ¡rf'. imoortatts '•»% estat les manifestacions h a g u 

des a Alacant i • al ineí a . * la caoiL?l ásl sud, va haver un en ¿** 

frontanent del-, i j - i i f es tan ts mi u i grup de fe ix i s tes 1 soc ia ls , a 

cor.secjSncia onl twal varen detind-e a ?6 companys. M a c iu ta t de* 

/ a l l n c i a , es w organitzar urri l ï n i f e s t a c i í clandestina ( en l a • 

qual no volguerer par t ic ipar els grups de la JD ni e l FRAP), aÉ).« 

la presencia de mr\ de r>OC nersones. Al C3pdavant'es duia una ban

dera vermella 1 es varen l lençar moltes octavetes, aeb doble t ex t * 

c a t a T W s t e l l * ! , s'gnades pel C t í . Uni tar i 1 de Ma1g. El tex t era* 

§1 segTent: 

"COfiTRA LA CARESTIA OE LA VIOA I ELS BAIXOS SALARIS! 

PES LES LL ! ;ERTATS T/KOCRATIQUES °ER AL POBLE! 

PEL TRET DE LES '¿CICiALITATS •ffilNIDES A DECIDIR LLUR DESTÍ! 

PER LA L·lfiCRTAT DELS PRESOS POLÍTICS! 

PEL CÀSTIG ALS FEIXISTES AUTORS DE ERIMS CONTRA ñ. POBLE!' 

m LA Dl SOLUCIÓ DE LA. POLICIA POLÍTICA; LA'GUARDIA CIVIL, LA PO 

LICIA ARMA!* I ELS TRIBUNALS ESPECIALS (TOP, Consells de Guerra]"! 

r c ; s UNITS SALVEU A SENOVEVA FOREST I mmw DURAN! 

NO A L'ESTAT D'EXCEPCIfl! SOLIDARITAT AM3 EL PAÍS BASC!-
A3AIX LA CES! 3ER UN SINDICAT «BRER ÚNIC! 
A3AIX LA DICTAC1RA! 
V IXA E L 1 * DE MAIG! 

Ctf . Unitari 1 de Maig" 

COMuhIChT D€ zh C O M Í A N 
Cl/1 /OCi/iZi/T/r iDGRiCh 

"Jurant els darrers deu «esos, els partits i organitzacions sota 
S 'T · r ' · •'•• Veb-Vat c,,r" r *T»»M a»' el ^.S. i .E., en e1 <;: de • 

La Conferencia Socialista Ibérica (CSI), per trobar les for«es d'ar 
t i cu lac l í , de les diferents forces socialistes que existeixen en • 
les nacionalitats 1 regions de l l d b l t de l'Estat espanyol. 

.n i, Í!H: - transcorregut, els debats • ar deeoit"*' cye >••• ZM** 

cencif iue tenen de la Reconstruccl6 Socialista els partits i orga 
nitzacions signants és «olt seeblant. Efectivament, es tracta de • 
reestructurar un aepli «ovlnent socialista de masses, encarni nat a* 
la transforaaclí revolucionirla de h sx ietat en la perspectiva • 
d'un socialisee deeocrMic i autogestiònari. Per això, és indlspen 
sable asunlr la real i tat plurlnacional, el fet regional, totes les 
potencialitats socialistes que existeixen en T ieb l t de l'Estat es 
panyol, sense exclusions, vets, ni pretensions hegeaonlques per • 
part de ningfi. 

Aquest plante)aaent de la Con|erïncia Swlallsta Ibérica, assu-
•ida unanliament, aab excepció dBl P.S.O.E., Is el que la C.S.I. • 
considera te de prevalere 1 regir-se d'ara en endavant. 

La C.S.I. anuncia que, en un proper comunicat, donara" a conii -
xer les seves posslcions respecte a Talternativa democràtica 1 a* 
les plataforte» unitàries existents o amb projecte a nivell de lEs 

tat espanyol. Tanmateix abordarà les relacions amb les instàncies* 
Internacio^ls i partits d' i l tres'Estats. 

flltiiament, 1 con z socialistes, els partits 1 les organitzaci'-
ins signants consideren necessari, en les actuals circumstancies,* 
fer constar ïn aquest comunicat la repfilsa ne's enèrgica pel nou a-
temntat a la Hioertat aue reprerenta la deilaraclí de l'Estat f x 
d'Exencií a Euskadi, 1 fer una crida a l 'acc i í solidaria amb la • 
classe treballador? 1 el poble ^asc. 

27 d'abril 1.975 

NOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA "(M.S.C.) 
PARTIDO a t I ALISTA GALEGO ÍP.S.G.) 
PARTIT SOCIALISTA DFI PAÍS VALENCIA (P.S.P.V.) 
RECOfISTRirCIO! SOCIALISTA 

UNION SINDICAL OBRERA (U.S.O.) 

(Redactat amb els idiomes castelTS, cataTa, euskera 1 ga l lec) " 
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ILLES 
Introducció; 
L'Eaulp "AVUI" és molt concient del buit informatiu produït per la no regularitat d'una informado concreta 1 agressiva sobre les • 

I l les '. la seva problemática polí t ica, fs per això que ja fa temos té" cncarragaoa una nota densa 1 completa sobre 1* situació actual a* 
les I l les , "AVUI" sols a t a de breu informació vel aestacar 1 centrar en aquest número, unes breus Informac.ons en espera d'aauest In 
forme, així con vol reproduir Íntegrament e1 "Manifest als Hal'ornulns* signat el març de !97b, ner la "Aliança tacional Ha^lorou1nal,. 

La sltuacií segons les nostres noticies, * Mallorca, partic: arnent, é, ¡noit diferent de la riel País ValefdS i el fr incipat, L'or -
ganitzacié més forta 1 organitzada is el PCE (Comité i>egional de las lanares), amo c~*v sentit esoanyolistapeicara oue en el seu pro
grama respecti alguns aspectes lingüístics i tolkloHcs, El mateix i tota urv. sèrie je satel i ts, han creat la "Junta üemocrática d» Ma
l lorca", sense cap arrelament a les bases del pafs, L'agitació i l i l lu i ta de irasses es quasi ineexis+ent, encara que en els ffltims me
sos hi ha nagut tota una serie de vagues, manifestacions, etc. 

Sembla aue en contra de la Iniciativa espanyol^ i Hallorca o> la "Junt?", le^ forcns mallorquines, democràtiques, d* clar sentit na
cionalista, s'han agrupat sota la denoninacií de ''Ai.lANçA «ClOML KAL1.UKQUI&" de la mal reproduïm el manifest: 

MANIFEST 
" L •Estat franquista espanyol -1 tot el que el franquisme l i -

pl ica- ha entrat en la aue serS per ventura la seva crisi defi
n i t iva. 
Al nivell de les force* polítiques el moment pot ésser desci* 

com un procés'accelera* d'organi tzacií, de presa de postres i * 
de formació d'aliances. Cada oart i t i grun oolít ie i"tenta en -
trar en el nou període en la millor oosiciS possible* íothom • 
cerca clientela al 15 on creu que en pot trobar. 

Al nivell de les opinions i dels sentimenjs populars*/el can 
«ament de tants d'anys de dictadura i d'opressl?, i el convexl 
ment de que res no pot esperar-se del rfcgim ni oi la seva des -
centinela, està cristalitzant en un creixent clámir pep la l l i 
bertat política 1 la Igualació social. Els difa-ents cobles que 
foréen l'entramat de l'Estat espanyol experimenten un ressorgi
ment de la séVa conciencia nacional, f ru i t tant d'un activisme* 
cultural moltes vegades subterrani com de la constatad6 -o de* 
la i n tu ida - de que el procé social i econòmic de Vera fran - * 
quista ne és in te l . l ig lb le sense tenir present la sistemática • 
negació de les nacionalitats per oart del ouder. 

En l'ordre econòmic el regim ha de fer front a una crlsl que* 
afecta tant al procés interior com a les Racions exteriors, I 
que esta esbucarrt les base» -1 la viaíüi. .St- del desarrótósme 
Indiscriminat que ha estat l 'únic objectiu de la política econl 
mica dels darrers anys, A l ' in ter ior , i'atur creixent i la in -
f i ado galopant mostren la feblesa de les posicions assolides 1 
contribuei¡min al procís de conscienciació de classe i de verte-
bracio organltzativa de totes les capes populars. En el cano de 
les relacions econòmi mes exteriors, el regim veu limitades de* 
cada vegada més les fonts de divises que havien de constituït • 
la base de la política desarrollista: el turisme 1 els estalvis 
dels emigrats. 

A Mallorca la situació té taracterístioues ben propies i de
finides. La cr is i ha incidi t amb molta ees força en la nostra e 
conomla que en la peninsular: l'atur 1 la recessió" són aquí • 
molt més serioses perquè han afectat a una economia colnnitzada 
1 completament depeeent del turisme (el retorn massiu d'Íntim* - • 
grats ha emmascarat una mica la situació real. Hall orca ha ex -
portat atur, de la mateixa manera que abans l'havia importat). 

La nostra pertinença a l'Estat espanyol ha estat el determi
nant del nostre prxés econòmic als darrers anys, CUns la polf>c-
tica dessarro I l ista del regim, el nostre paper ha estat el oi 
subministrar quantitats creixents fie divises, necessàries per"* 
la financiado de la industrialització de la península, i absor 
b i r a la vegada una part de l 'atur generat a les zones més crò
nicament deprimides. Avui podem veure 1 jutjar clarament el re
sultat del procés: aquí, hotels buits, un paiisatge destruït 1 * 
un futur molt dubtós; a l l í , una economia industrialitzada que * 

de 

oass-i oer diticuitats cénjunturals. 
- Is f¡J lornuins, xrb, són de caon vegada més conscients* 
qui,- rà estat el seu paner, L'afirmació del fet macional 1 

la consciència de nacionalitat és una de les actituds col.lec 
t iv3: que es manifesten amb més amplitud -pero' no amb més for 
ça i r iarefat, fins ara- i , a nivells més primaris, és perce£ 
tíbies un sentiment de colonització 1 de voluntat de supera -
cié d'u" esquema estatal (l'espanyol) que s'intueix nociu per 
als nostres interessos col. lectius. 

Així mateix és manifesta -en sectors més concients- la vo
luntat de caminar car a formes d'organi tzacií econòmica clara 
oent socialistes, oesorés de i'experiencia d'un capitalisme • 
desenfrenat oue, al nostre cas, no ha servit per a mobilitzar 
les forces productives, sine que s'ha l imitat a la pura espe
culació i a la aestrucclS de la nostra terra, al servei sem-* 
pres d'interessos externs. Alliberament social 1 de classe ! • 
alliberament nacional seran cada vegada més, per als patrie -
tes mallorquins, objectius coincidents 1 indestriables. 

Aquesta sltuacif 1 aquest es+at d'opinió han estat correc
tament analitzats 1 aprofitats pels oartits espanyols, que In 
tenten -amb èxit indiscutible- apropiar-se del potencial pe -
l í t l c 1 revolucíonVi que endevinen, 1 inclouen als teus pro
grames unes reivindicacions de caràcter cultural I "regional11 

aue, encara nue no oosin mal en qüestió a l l í que és fonamen -
tal - la concenai' oV l'Estat esDanyol-, amaguen el fet de que 
qualsevol oartit o grun polí t ic espanyol present a Mallorca,* 
per íiiolt regionalista que sia, és sempre una sucursal i coi t 
tal actua. 

Els Balorquins -dins el regim franquista- ne he* tingut • 
j l t r onció més que acceptar el sucursalisme i l'allenacié la 
pl fc i ta a l 'e f i liació a un part i t espanyol, a canvi de la pos 
sini O tat de "fer coses" amb un sentit polít ic -enc que sia a 
curt plac-, o restar )1 marge de tota oportunitat d'exprestlí 
política col. ¡ectiva. 

La rebel, l i ó enfront d'aquesta sltuacié, insostenible en • 
una con i untura històrica crucial ;ier al nostre ooole, ha so -
vi.ite'iat als darrers -nys, oerí els nomcrosos intents de cons 
t i tuTr organitzacions aolf t ;-*ies autòctones s'han esvaït en • 
poques setmanes «algrat els tn+ussiasmes del primer moment, • 
Voluntarisme 1 entussiasme •« oermeten prescindir d'un plante 
lament clar i realista, 1 c'-ir-jt^t i realisme no han abundat. 

La quantitat d'intents avorfats i la generalitat d'unes ac 
tituds donen la mida d'una potencialitat que resta intacta, • 
tant com els fracassos exoerimentats són el reflex exacte de* 
la nostra febles^ actual enfront dels partits organitzats, • 
que dominen el camp. Per altra banda, els esdeveniments que • 
tenen lloc 1 que es preveuen a l'Estat espanyol, 1 la nostre* 
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crítica si'j.<i6 social i econosica, defineixen la urgencia d'ea 
prendre un- accií col.lectiva que ¡rap-deixi ou«t ara coa seaore, 
la veu de iot un poble sia ignora*!, -odea ais del que solea pen 
•ar, oere l'esforç que renuerirl passar de l í potíncla a Tacte* 
«era aolt gran. I aquest esforç l'hes dt fer ara. 

Nosaltres volea ísser -1 soe» conscients tant de les possibi
litats objectives d'allioeraaent nacional I social del nostre po 
ble, coa de la necessitat d'eaprendr» una acci6 iaaediata, deci
dida 1 eficaç. Volea plante ar una real alternativa naclonalitV 
ria que peraetl superar el joc frustrant oel sucursalisie. 

Par tant, 1 d'acrod aab l'anàlisi 1 la concepcií que hea est; os 
sat, concretaa la nostra concepcií d'una Aliança Nación-I Mal or 
quine en els següents punts; 

- La defensa del nostre poble davant el perill de la neruetua 
c l í de la colonitzacií economice 1 c.'H-ral, de la sarglna-
cié política i di la aanlpulacií dels nostres interessos na 
donáis, en una situaci6 coa l'actual, ha de tenir present* 
l'iaperatiu d'eficàcia laaediata. Ús planteiaaents a la • 
llarga no serveixen ara; a la llarga ja aos hauran posat sa 
caaa a daaunt. 

- Aquesta necessitat d'una eficàcia inmediata exigeix que l%r 
relaaent di l'Aliança Nacional Mallorquína siguí ràpid, pro 
fund, 1 centrat en idees perfectament clares, oens abstrac
te», 1 no exdoents de cap concepcií vertaderaaent patri í t i 
ca 1 progressista. Per aixl creía que la noclí i l'estructu 
ra clà«slque» d'un partit polític no servirla en aouests ao 
sents els nostres interessos, i concebía l'ANK coa una con
vergencia entorn a la voluntat d'autodeterainacií. 

- Voluntat d'3utodeterainaci6 nacional no vol dir oronuncla-
aent ner una possibilitat concreta qualsevulla d'estructu -
rar unas relacions aab la resta de pobles sotaesos a TE» -
tat espanyol. No suposa decidir-se per la federacií e la in 
dependexia, pero significa; 

- Que noaís el poble aallorouf ha de decidir el seu futur, en 
cada aoaent 1 en qualsevol aoaent, sense cao interferencia* 
ni cao lisitaelí exterior». 

- Que nlngfi no pot negociar ni acceptar re» que pugui suposar 
una limitad6 a aquest dret, que invoca» coa a conseqilftncia 
de la riostra consciència de que constituía una nacionalitat. 

- Que l'autodeter»inaci6 serla ficticia sense l'establiaent • 
un contro] popular de les -ostres fonts de riquesa 1 di la* 
seva ut l l i t iaci í . En la situacií de colonitzacií nrofun* • 
en que es desnrotlla la nostra economía,aquest control popu 
lar no ís concebible sensa una privi a apropiad6 coi.lecti
va de les nostres fonts dB riquesa 1 de la seva util itzacií. 
Aproo1acl6 col.lectiva i contal popular siqnifiouen astrx 
tures econoaiques s«ialiste» 1 democràtiques, regid»» di -
rectaaent pels aallorquins. 

- L'Aliança acional Mallorquina fa apel.laclo alv i a a l j r ^ i , 
que, coa a aallorquins per residida, no poder Issar , <-'<« 

- a un proiecte de ressorgiaent nacional i tari aallorquf. 'Jo • 
acceptarea, pero, nue el fet -1 el oraaa- de la laaigracií» 
ougul ísser esgrimit coa una hipoteca per part de grups es
panyolistes. El fet de que actualaent una part d»ls aallor
quins siguin d'origen peninsular no disminueix el oret del» 
aalior'iuins -de tots- a disposar d'ells mateixos. 

- L'Aliança «acional Mallorquina tendra" relacions i col.labo-
í-ar^ aab les delegacions aal sorquines dels partits espanyo» 
i» signi-\: c i í rogreesista en tot ]•> ue pugui -rvi- al» 
Interessos dels aallorquins, perl no acceptar? ni negociar!, 
en cap circunstancia, cap limltacií al oVet de l ' i l la a la* 
sev» ;«p< e- de^erai-idí, iens* limitacií n; erfe-
renc:a e/terior. \oafs el poble aaJioraaf oot oecldir en ca 
da moment quin r> d'ísser el seu grau d'autogovern i quina* 
ha d'ísser là seva relaci6 aab els pobles actualment inte -
grats i l'Estat espanyol. 

- A ¡fi cercarà ia col.laboracií de grups paral,lels de signifi 
-acií siailar de Kenorca, 1 4'Flviss i jree»ter-, >oa -;ons 
cients de 1? necessitat de la coordinació' 1 del profit oolf 
tic que èr podeir treure; pero reconeixem que nomís els aa -
1 Ioguins, eivissencs i formenterencs poden parlar en el seu 
propi nom, 

- ü '.«. "ànc't de l 'Utat espanyol, l-i nnstri accií no pot é's 
ser solitària, sino que na d'ísser solidària aab les altres 
nacionalitats oue lluiten per la seva afiraaclí. Aixa fs as 
peciaisient vàlid en re lad í als altres parsos de 'lengua ca 
talaria, aab- eh que estaa relacionats per l·lgaas histories 
1 culturals, nero n» exclou altres possibles relaclans, • 
dins l%b1t de l'Estat espanyol • farà d'el , 

- Aab caràcter iaaedlat Vaccií política d'Alfl se centrarà so 
bre"aquests punts; ' 

1 . Elaboradí d'un Estatut d'Autonomia provisional, que • 
seria discutit 1 negociat aab totes (o aab 1, aalorla) 
de forces polítiques antlfranquistes -erganitzades e** 
no- de l ' I l l a . Aquest Estatut seria aplicable lamedla-
taaent que la caiguda del regí a el fes possible, 1 con 
tendría; 

- una declaradí d'oficialitat de la llengua catalana. 
- una declaracií de coapetenda del govern de l ' i l l a * 

en tots els a*suaptes que l'afectin, llevat d» la • 
defensa exterior 1 la representadí Internacional. 

2. Iniciar una *asqa d'agitacií (per altjans tant legals 
coa i legals) 1 d'organltzacií que s'ha de dirigir or^ 
Bordialaerrt ai jovent, la intel.lectuaütat, la page
sia, el aíh obrer 1 les capes eitgas. 

Aliança Nacional Mallorquina 

Març d»19?5" 

#l'E.:ulp "WJ!" reorodueix la lletra dels "Segadors" Ulan» <!< 
terme actualment. 

• I li iW, li'itrf h caajwnys de populad tz3cií ouc es duu a • 

Catalunya trloafant 
tornarà a ser rica i plena, 
endarrera aquest? gent 
tan ufana i tan.superba. , 

Bon cop de falç, bon con dé falç, 
a quar vulguin auore brega, 
bon cop d» falç. 

Ara is l'hora segadors, 
ara fs l'hora d'estar slerta '• 
per quan vingui un altrejuny, 
esaolem ben bí ]es eines. 

Bon coo de falç, bon cop de falç, 
si el blat ens volen prendre, 
bon coo de falç. 

Que tremoli Teneaic 
en veient 1? nostra ensenya, 
coa fea caure espigues d'or, 
quan conví seguen cadenes. 

3or cop de *alç, bon dor de falç, 
defensors de la "terra, 
bor cop de falç.  

APRfHfULO 

file:///oafs


• Feia, u rasos que no parlavee de Galicia, nacionalitat oprimidade l'Estat espanyol com nosa'+nes, doncs no Qaude» de eassa in 

formació de primera ma per valorar oesde anuí la seva situació pol í t ica . Després de diversos ç-. ••«•••* podea, avui, oferir una se

r ie de documents i informacions, amb els quals el lector poor^ situar l'actual estat <*• l 'oposició democràtica gallega. 

Primer cal dir que les forces d'oposició galleges han nuBÜat dividides en dos grans blocs uesoes la consolidació, encara qua n 

«assa important, de la J.D.E. a Galicia. El primer bloc es format per el PCG (sucursal del PCE de C a r r i l l o ) , juntament aitb sectors 

minoritaris d'un sopossat Movimiento Socialista Gallego, alguns secrors galieoistes a i l l a ts i uns quants dembcrata-cristians ga - • 

l lecs, formant l'anomenada "JUNTA ÜEMOCRATICA GALLEGA", la declaració de h mal oferim en aquesta seccií . - a l odservar-hi la «odi 

f i caci 6 del punt sobre l'Estatut d'Autonomia. 

El segon es el format per els grups menys sucursalistes i mes galleguistesr el PSG (Partido Socialista Jallego) 1 la U.P.G. (U-

ni5n de Pobo Galego). Aquest Bltim soDretot, un part i t fort entre els sectors obrers i camnerols, de clar sentit nacionalista ga-* 

Hec i que propugna una alternativa nacional gallega sota el nom de "HClTE PtiPULAl! í l I I ERACION NACIONAL GALEGA", declaració do* 

la oual també reproduím. 

En quant al o6n de l'aaigració gallega, cal destacar l 'aoarició del núm. 3 data Abril de 1975 del b u t l l e t í Ü MALLO de l 'organit 

zacl í (IOGA) Iroandade Democrática Galega, organitzaci8 que agrupa els sectors democràtics 1 qalleguistes eaigrats. 

Junta Democrática Galicia 

De "Hundo Obrero" del PCE núm. 1 1 , 4 setma 

na d'abril de 1975, reproduïm; 

"En assamblea plenària se ha constituido* 

recientemente la JUNTA DEMOCRÁTICA DE GALIC 

CÍA, con representaciones de diversas corr i 

entes pol í t icas: socialistas (PSP y dirigen

tes del Movimiento Socialista Gallego) P.C., 

galleguistas y demócratas cristianos. Social_ 

•ente convergen en la Junta los trabajadores, 

sectores de la nueva burgesia industrial y • 

financiera, de la producción ganadera, profe 

sionales y classes medias. 

Previamente se hablan constituido Juntas • 

on sois ciudades ( la de Vigo existe desde ha 

oí ocho meses). 

La J.D.G, hace suyos los 12 puntos del pro 

grama de la JUNTA DEMOCRÁTICA £ ESPAÑA, pr i 

cisando en su declaración fundacional, en re 

1 ación con el punto 9, que "existe el llama

do hecho diferencial de Galicia y aue el pue 

blo gallego tiene derecho a definir librenen 

te la naturaleza y contenido de sus relacio

nes con les demás ouefalos de España", La JUG 

añade "apoyara" el cr i ter io de oue nuestro M 

pais no deberá renunciar en ningún caso a • 

formar parte de la comunidad de pueblos con* 

que tiene convivido históricamente.", 

"Al propio tiempo ]ue se designe el Ge - • 

bierno Provisional de España -dice mis ade -

lante la declaración- se formará la Junta • 

Provisional de Gobierno de Galicia y so pon

drá en vigor el Estatuto de Autonomía quo * 

fue plebiscitado por el pueblo gallego, en * 

la (Ultima oportunidad en quo fus convocado a 

las urnas democráticamente, mientras se actu 

al i ce, «odi fique o sustituya por un nuevo * 

tocto*. 

"La JUNTA DEMOCRÁTICA DE GALICIA -concluya 

la declaración- hace un expreso llamamiento* 

al movimiento obrero, cuya participación on* 

la lucha por la 1 iber tat moroco especial re 

conocimiento, y a las fuerzas armadas, con • 

cuya activa neutralidad se cuenta para la • 

restauración de la legalidad democrática, y, 

en f i n , a toda la sociedad gallega, cora quo 

secunde la amplia convxatorla de masas que, 

será' lanzada por la JUNTA DEMOCRÁTICA DE ES

PAÑA"." 

Asamblea Nacional Popular Galega 

Aixf mateix reproduïm a continuació oí • • 

"CHAMAMENTO E DECLARACIÓN POLÍTICA DA ASA* -

BUZA NACIONAL-POPULAR GALEGA": 

1 1 0 RCxImen vixente no Estado español ató 

paso u n período de c r is is , polo que compro* 

que as carnadas populares de Galicia irrtensi-

fiquen os seus esforzos 1 a sua uni dades de* 

cara a que o desenlace dista situación non • 

so resolva nun novo, ai nda que di rerente, do 

minio colonial do pafs. 

A cada intre medra « l is nas clases popula

res galegas a toma de concencia ante a esplot 

tación colonial do país, na que el as son as* 

vistillas principas e taaén aúnente a s& cao 

pacida* de loi ta pola no- uis1 * <;úa l ibe 

raci ón, 

ÍJfa a dí-i líilicio v i i er RK ndr nuvamente a 

sfia personal! rifde nacional, ¡ r o c a d a cons

tantemente por un pobn traaaliador lúe non • 

quore ser colonitzado, e« grante nin espieta 

do. 

fusta circunstancia i necesario quo o po

bo galego teña o sou arooio 1 específico ór

gano representativo quo lol te pra quo poida* 

manifestar 1 i brómente a sfia vontade, garantí 

zanda o pleno reconocí mento de éfceranía da* 

Galicia, a f i n de conquerir a sua liberación 

nacional o social . 

Polo tanto, compre coordinar e potenciar a 

loi ta do noso pobo ao servicio dos sous Inte 

rosos o contribuir a acelerar a caída da da-

minio colonial da Estada Español. 

tn consecuencia a ASAMBLEA NACIÜNAL-POPL 
1 H, aberta a todo o pobo galego disposto* 

i asumir na or l í t i c a os principios quo pro 

pugna, comprométese a lo i ta pola cafda do* 

Réxlmen e, unha voz darrubada, i desi ana -

ción dun Gobernó Provisorio que acusa a po 

der, a t í o «omento en qua, por media de • 

convocatoria de eleiciSns, ostabloza unha* 

Asamblea .onstituinto de Galicia quo garan 

t ice a implantación dunha democracia pra * 

Galicia que responda aos seguientes puntas 

programáticos mininos: 

1 . - Implantación das libertadas dmaocrl-

t icas da «opresión, reunien, partidos po

l í t i c o s , sindicación, aanifestación, f o l 

ga, libertado de cultos. Quedan excluidos 

os elementos fe ix ista* o imperialistas. 

2 . - Aanistfa total o Inmediata oraos es! 

l iados, os presos políticos su por feitos 

de clara intencional) dade pol í t ica. 

3 . - Separación de I grasa i Estado. 

4 . - 81 solución inmediata das organizacl-

ons represivas de Reximen (policía polític 

co-social. Garda C i v i l , Policía Araada , • 

Sindicatos Oficias, U-oanizacións di Move 

mento, etc.) a sustitución das instl tu - » 

cions administrativas quo teñen un clara* 

siñificado colonialista espalo! por orga

nismos axeitados í rea 11 dado galega. 

5.-Constitución de sntldades e organis

mos propios que lever 3 cabo unha verdade 

I ra política galega orientada aos si guión 

tos ouxetlvos: 

-Industrialización da Galicia a partir*" 

dunha explotación racional das sous re 

cursas. 

- Estruturaclon da economía peaouelra a* 

realización dinha reforaa agraria coa* 

participación dos aarlholroa o labra -

gss, respectivamente, 1 an función das 

seus intereses. 

-Inversión da aforra galega na pafs a ao 

control das asvi«lentos da capi ta l , 

-Centrol das grandes empresas e monopo

l ios que operen en Galicia, 
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-Píen* podar pre deteralñar 1 executar a 

palft lca presupostarla. Bonetada, coasr 

el al e arancelarla con relación i nosa* 

Terra. 

-As aedlda» precisat or í a l l lora e fect i 

va das condicions de vida a traballo do 

pobo galega, garantfa dun nivel da vida 

digne na propia terra • a recuperación» 

escalonada dos nosos asi orantes. 

- 0 acceso das clases populares í cultura, 

e enslno concorde coa realidada social» 

e cultural galega, e a nomalizadon di 

idiosa galego a todos os ni veis, 

A ASAMBLEA NACIONAL-POPULAR dirixira" a sfe 

acción i Implantación na práctica distes * 

ouxetlvos basados nos seguientes principios 

políticos sí ni «os: 

-Autodeterainaci8n: Galicia í unha n a d -

ón a , pola tanto, o pobo galego t í n de-

re l to i autodaterainación pol í t ica . 

«Autogobomo; 0 pobo galego, consecuente 

PBMM mm 

aenta,ten daralts a exercer e podar corn 

t i tulóte que íoraalíce £ seu autogoberno 

cunha adainistracl 8n propia. 

-Anticolonialisa*: Galicia, en canto estí 

etida a relacions colonias polo Esta

da español nos planos económica, cultu -

ra l e pol í t ico, t ín de loi tar pola l a - » 

plantación do seu l ibre desenvolvesento» 

en todos os oídos dacordo coas sdas cap» 

ralteríst lcas propias. 

-Democracia; E fundaaental o principie de 

aocrítlce cono Inherente ae exercí el o da 

poder polo pobe en condicions de l iberta 

de e i goal dado reas e non solo foraás. 

-Forzas políticas propias; Ao pobo galego 

pertenecenlle forzas políticas autócto -

nas que defendan os seus i ntereses, re -

xeltíndose toda clase de colonialismo po 

l í t i c a de calquer tendencia 1deol6xica • 

que í l seña, por ser contrario ae princl 

pío de autodeterai naci ó*n e da verdadelra 

deaccracia.  

-Intereses populares; A lo l ta polít ica • 

de I r encaminada prlnclpalaente S defen

sa das interesas da pobe traba! ¡ador nun 

senso ásele. 

A ASAMBLEA NACIONAL-POPULAR est í disposta a 

suscribir s apelar alclóns cosins con arga -

nlzaclóns políticas ssaellantes do resta da» 

Estada Español coa f inal i dado da a l ls pronta 

Instauración da libertaos e daascracla pra » 

todos os pobos ibéricos aitualnente soastl -

dos aa aesao sisteaa pol í t ica , cós que aani-

festa a sfia solidari dada. 

FACEMOS UN CHAMAMENTO AO POBO GALEGO PRA 

QUE LOITE POLA CONSECUCIÓN DISTES OUXETI 

VOS VENCELLANDOSE A ASAMBLEA NACIONAL-PÓ 

FULAR. 

GALICIA Abr i l , 1 . 9 7 5 " 

Terra a Teapo es e l pertanveu of ic ia l da la U.P.G. (Unión da Po

bo Salega). Gaudeix d'una regularitat sensual 1 es Tínica revista» 

denocratlca totalnent escrita en gallee. 

Tenis a les sans e l níaara ds de 1975 del qus destaques a» 

pal san ínteres si seu suseri. 

Edi tor ia l ; 0 procaso das 23 da Ferrol . 

- Aut edersi nací ón. 

-Queros** unha Industrial i zad in racional de Gállela. 

- 0 Estatuto da Asertad ones Polít icas. 

-Csnunleade: PSAltP), ETA, UPG. 

1 

Coa Ja hen dlt a la presentadí, a HALLO fe TVgan desocratlc I 

gallegista de l ' l n a i g r a d í gallega. Avu) reoroàrfs el suaari dal • 

número. 3 de data abril 1975. 

-Editorial. 

-Pola Autoderainación. 

-Declarado de U.P.G. sobra la "Junta O.E.'. 

—I rrf orsaei óns. 

NOTA; Cal dir qua taabí han sigut vistea per Barcelona 1 altres» 

Indrets octavetes de IOGA, cridrant a l 1er de Haig, contra 

l ' laperial isas espanyol 1 par la l l u i t a d'alllberaaent na

cional 1 social. 

Q A L I C I O . febr»iro-rg7S_ 

incitada dunha «tapa represiva 
contra p pot»traballadpr. ^ ^ 

O ^roce .o d o . 2 3 d« FERROL 

I mM.it » « w m ' [•••waor Mocs*Tie* sauce ( iocsl»/ l / / *»»» i***0 
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EUZKADI 
HERRI ARMATUA INOIZ ZAPA-

novasen* el tarror feixista plana da-** 
eunt d'Euzkadl. I n — t ha corragut la •• 
sang 'ebertzale'. D'ença <4el proppassat 25 
d'abril -data histórica par a Portugal!-,. 
hi ha "estada ds excepción' a Glpozksa 1 a 
Bizkaia. Pari aquesta vegada la alta sanis 
bra ha ravaatlt an caire especial; al ge-* 
vara ha danat carta blanca a lea policies* 
paral·leles (•Gaarrlllares ds Cristo Rey* , 
falangistas, 'guardia ds Franca", etc. 1 • 
taabé aeebres de la BIS) porgui facin nets 
ja d'slaaants nacionalistes 1 d'altres (an 
efecte, aegans aeabla las accions reprsts1_ 
vea d'aqueats Indi vi das na van «ni essent * 
adracadsa contra gent d'ETA). ttetrallesens 

I cal1ocacl6 de boabes, pallissa 1 aaena » 
ces s'han succeït des d'aquslla dita, aab 
una cruesa 1 Violència aat vista fins ara. 

Ne cal oblidar, pare, que an el fons és 
el propi gavera "aperturtsta· oi qui duu a 
terse aquestes accions vtritableeent "ter
roristas1. En aquest sentit, destaquea un 
fet que s'ha repetit! )s rlrles regades: * 
aquests Individus sal ne han estat ni loan 
I I ficats al detinguts. 

Pare ansa par parts. Parlas prisar ds * 
1'Abarrí Eguns d'anguany. Desprès referas» 
el f i l a sala aséovenlaestt que han dut cas 
a conseqüència aquest "estadi di «capción" 
(el 6* d'ençè dsl 6?: abril 67, agost • , 
gener 69, desastre 70, desastre 70 1 abril 
75). 

L'Aberri Eguna 
Al llarg dsl ses do aarç ae eueeelrsn * 

lee atencions sa gest aaclanallsta basca, 
en especial de suposats stlltante d'ETA-V: 
dia 6: A Danestls/St Sebastià, 3 suposats* 

aaabraa da les "Coaftslons Obrares* 
Abertales (Patriotes)' d'ETA-V, 1 d'un e-
lesent suposat dsl Front Militar; Jeseba * 
Zublllasa Karrera (a) "Zapa". 

A Bilbao, 7 persones acusades «a •• 
pertànyer a l'EIAS ('Euzke Ikasle Abartza-
1e Sezlallsta"), branca política d'ETA-V. 

A Iruna/Paaplena, el TOP desant par 
ais per a jutjar tres sacerdots. 
dia 11: Pesen en llibertat a Gasteltz/VÏtè 

ría al Presidint d'un club dl bsV 
quet, detingut arrel d'unes dsclaraclans. 

Se ssp que uns 10 presos polítics* 
d'ETA-V 1 iltros * * * * * * fap se ses 
as é) la prees dl Surges, t'opsrestl fra-*" 
casal. 

dia 18: A Osasstla, detenéis* * 7 asnease 
seta l'acusació di fsrssr aart e * 

d'ajudar al Front Militar d'ETA-v, 

A Bilbao, 13 detencions sota 1'acu
sad 6 ds "reunió 1Ilegal" 1 "plnta-

dss subvarslvee1, sobre 1"A8ERRI EGUBA". 
Posen en llibertat el conegut pin-* 

tor basc Agustí Ibarrela, detingut desprès* 
d'una conferencia a la Facultat ds Nedi cl na 
dl la capital basca. 

dia 20: Un cásanos -posslblesent d'ETA-V- * 
fa saltar al xalat del cap de rela

cions públiques ds "Flrestons Híspanla' a • 
Sepelana, vora Bilbao. Sense ferits. (En a-
quells Besant* la dita eapreea tenia acesia 
dats els 3.000 obrers per conflictes labo-7 
rals.) 

Wa 24; Exploten tree boabes a sengles clubs 
ds Slskala. Sense ferits. Un tercer 

explosiu feu deseante!lat por la OC. 
dia 25; Detenció a Les Arenes 1 Sestas (Blz 

kala) de A persones acusades ds re
partits propagan* dsl Partit Nacionalista* 
Basteara al proper ABERRI EGÜHA. 

ZAPIAK BAT 

(Set en un : 

Euskadi) 

i 

dia 26: Explosió' d'w srtsfacto a una cafeto 
rla d" Iridia. Sense ferits. 
A diversos Indrets de Slskala foren* 

detingudes 11 persones sota l'acueecló de re 
pertk. propaganda a favor de l'ABDRI EGWeC 

A Donostia 1 a Rentaría, detenció ds 
2 f varies persones respectivaaent, seta la 
aatelxa acusació. (Un dels detinguts, ds na
cionalitat francesa- fos expulsat.] 
dia 27: h fatal de 10 paí lenea faràs SSTHS-

ondee a Blakaia acosadas dt dlstríbe 
I r propaganda cara l'ABERRI EGMA. 

Dos repetidors de TV s Glpuzksa sal
taren a causa ds Sengles explosions. * 

A Gerolka, en un radi ds 100 seties* 
explotaren A beates. Ne hi haguí ferits. 
dia 28: Un policia dl la BIS írecordse-he, * 

palíele política, la PIDE espanyola) 
resalté aart osseres d'ésser astral lat a Ds-
nestla osan sortia dl casa seva. 

Unes 17 psreenss ees a niele feren • 
detingudes a Bizkaia 1 Glptnkea setè l'acusa 
e l l ds repartit prepoaanea s favar as l'Afltf 
Rl E M , d'ETA-V 1 del RE ( i ) . 
d1s30: ETA-V rslvindlea l'execucié dsl Se

da l aart si dia 28 a Oeaestls. En * 
si essaslcat eass s Eszkael sard, aosssta er 

abartzale 1 revolucionaria afírea que pensa 
continuar en aquests línia d'acció. (Es ds 
suposar que el Social era un conegut tortu
rador de resistents bascos.) 

En aquests eeasnti, el clisa 1 la tensió 
s Euzkadl Ssd ettl arribant a an punt crí-* 
t ic . Tets els ladróte estratègics són vigi
lats. 

• ***' *•" * " as> m m m es> sm **> sb> **> •> e> «» t » «*- ,* t as • — 

dia 30, celebrado ds l'ABERRI EGUK 

Cas han anat valent fies ara, la quasi * 
fatalitat dl lee farsea i ep anysles que epe 
ran s Eutkadl 1 la totalitat di lee orga-7 
nltjarlcss atortelas, esnvsesrea s h se 
lebrseló es Is « a * ds Is PMrts Isaa . 

Abarrí Egsna, qas s'sseas el distens» ds * 

Enguany, l'Indret escollit era úernlka,* 
la vila en hi ha l'arbre allenarl, tíabtl* 
dl los llibertats basques 1 la vila sartlr 

qaan la gesrrs civil (l'aviteló nazi al *• 
asrvsl dl Francs la besbardsjl en un dlo • 
di asreat, orooMnt una terrible ssríandat. 
jernlka ne tanta Interès ettrataglc è cap 

Ces era d'esperar, i ast as 1'ocupado* 
quasi ai litar dsl Pafs Basc, la vila se * 
Gsrnlka eetava soteese a asa vigilancia es 
pedal, leaos cal dlr f ia lee forcee re-** 
prestíves ostlnosaran "preventlvaaent" a » 
tota psreont Jejo que M arriba aquell dia, 
siguí a 1'estadó del tren a en baixar del» 

Taabó a Samlka hl hegsl ana uní feeta-
dó, en le qual faran dstlngudss nesbroset 
per tensa, entre les quals oes diputats fia 
unes del Parlaaent belga. 

Pal qas fa a le resta dsl País Bese, fo 
ran aaltíttlssa lee cellacadens d"lkwri_ 
has* (bardares basquee), així cea ala tn-* 
testa de oantfsstaclf. El nsabre total de 
detinguts óa pesdbls qas passi dsl cante-

estado de excepción 
Da 11 al 3 d'abril farsa (Mingadas a* 

Glpszku 7 persones seta l'acusació d'ha-* 
ver prea part en l'execucló del sedal a * 
Donostia. 

Asb asuetta noticia estancava al ata ** 
d'abril. Al cap I a le f l era le cantinas 
ció Tèglca da tst si gas t'havla aassvln-* 
ful asa antaríarítat. I aqasst preces tnl-
r l 1n orejeases fina a la preciasteis par 3 
aeeea di l'Hstada de «capción" a Bizkaia 
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TUA.J! ( el poble unitmai serà vençut!) 

1 a Glpuzkoa, aab la 1ntervencl6 descara-' 
da de bandes feixistes a sou 1 sota la pro 
tócelo' del regle 'aperturlsta1 . 

Segueix la cronollgia: 
dia 11 d'abri l : A Bilbao, detenció de 15 • 

persones, suposats e l I I - * » 
tants d» dls grups trotskistes: LCR-ETA VI 

1 PORE. 
dia 22: A Gstxo, vora Bilbao, és executat* 

un eeabre de la BIS. Se súpose qw 
es tracta d'una accl6 (PETA V. 
dia 23; Tiroteig en un barri de Donostia,* 

Balanç: un suposat activista d'ETA 
V eort, un policia f e r i t 1 un altre supo-» 
sat el11 tant abertzale detingut. 
dia 25: Oos nous tiroteigs entre la GC 1 • 

suposats ei 11tants d'ETA V en la • 
•frontera* entre Euzkadl Hort 1 Sud. No hi 
hagué f e r i t s . El segon eoaando fou dotin-* 
gut per la policia francesa, nentrs que el 
prleer pogué fer-ee l'eacaool. 

A Donostia detenclé a"un suposat u l l i — * 
tant d'ETA V. 

A Bilbao detenclé di K persones sota l ' a -
cusaclé de pertànyer e un grup earxlsta-le 
nlnlsta: KBIC (•Ko·unistak Batasuna-Onlfl-
caclénCeejnlsta*). 

Aquest divendres, el Consell de Min is 
tres acorda un "estada de excepción1 per 3 
sesos a Blzkala 1 Glpuzkoa. 

Més detencions: a Glpuzkoa 5 persones * 
sota l'acusació de pertànyer al PTE (ant l -
gaeent PCE l ) 1 a lee CCOO Blttzaros. 
dia 26: Coeencm a arribar a Euzkadl sis 1 
sis ' sés unitats de policia etpelclsl I 
de la GC. 

dia 28: En dos dies, a Glpuzkoa han t t t a t * 
detingudes 30 persones -proesa- a-

cusades de pertànyer e varies organitza-** 
cions clandestines. A l'estranger s'ava-** 
luen per centenars els detinguts a tot Euz 
kadl. 
dia 6 de uaig: Execuclé a Gsrnlka d'un ase 

bre de la GC, pertanyent al 
Servei d'Inforeaclé. 
dia 7 de salg: A Bllabo, execuclé d'un 1n-

vldu ds la BIS. 

aub la protecció del govern... 

Una vegada assabentats de la eort dels* 
2 Individus de les forces repressives, a-
quell satelx dia 7 de salg cañonearen les* 
accions dels conendes feixistes ( •Guerr i 
lleros de Cristo Rey1, en especial) centra 
tota sena de persones 1 establlsents ds ** 
clar sentit abertzale basc. 

Els prlssrs en rebre l'acclé terrorista 
foren dues botigues del centre de Bilbao. 

A partir d'aleshores 1 tot al l larg ds* 

Opina el RS.A.N. 
El govern Arias ha perdut iota capacitat d' Iniciat iva. La preclassclé de l 'estat d'ex

cepció a Biscaia 1 Guipúscoa uarca la f i definitiva d'un Intent de recuperar el protago-* 
nlsse polític del regís. La rea l i ta t no segueix la voluntat del govern. Tenen, asbdues, * 
dos caalns diferents, 1 en la najarla dels casos el govern no és els que un espectador or 
privi legiat dels fe ts . 

En no poder portar la Iniciativa en la direcció dels fets, el govern Arias es tanca en 
posicions defensives, I la repressió és l'únic instrunent que 11 queda per poder es aute-
justlflcar que encara governa 1 posar un «ur de centónele a les aspiracions populars. 

Els nit jans noruals de repressió es fan ineficaços I cal recórrer als extraordinaris.* 
Al Pafs Basc, aab l'excusa de la sort de dos «tenores ds la Guardia Civi l 1 dos de la BIS, 
ha estat declarat l 'estat d'excepció. Con és que el proclanen ara, 1 en canvi ne el van * 
proclanar, per exeuple, quan es produí l'atenptat contra Carrero? En prlner l loc , hi he * 
les pressions dels ul tres, que volen reforçar les sevs precàries posicions, I en segon * • 
l loc, la situació global dol Pafs Basc. 

La situació al Pafs Basc no ve caracteritzada baslcanent per uns opi dotis de l lu i t a ar 
nada (sonso qus ara els vulgueu nega la seva iuportancla). Fonenentalnent es tracta d'un* 
poble en l lu i t a que assollex cada cop sés un nés elevat grau dl conbatlvltat 1 d'unitat.* 
Lo celebració unitaria ds l'Aberrl Eguna uarca una f i t a fonanental en la l l u i t a del Poble 
Basc per la seva l l ibertat 1 la ds tots els pobles de l'Estst espanyol. En un altre ves-* 
sant, la protesta general contra l'alcaldessa de Bilbao 1 nsnbrs del Consell d'Adeinlrtra 
cié de "Fuerza Nueva" és dsaostratlva dsl descontsntausnt popular 1 de la seva capacitat* 
ds resposta. 

La solidaritat aub el Pafs Basc és, ara I aquí, una qüestió priori tar ia en el nostre * 
cosbat. Heu d'exigir que sigui aixecada la declaració d'estat d'escepeié, 1 aquesta ha ** 
d'ésser una oxigénela que s'alci únanlas dss ds tots sis racons dels PaTsos Catalans. Hho 
ra ds callar ja ha passat, cal u t i l i t zar tots els altjans, tant sis qui hi ha dini la l e 
gal i tat fraqulsta con els do la legalitat deaocratlca avui trepitjada per la l l e i . Cal ** 
deixar ben clar que els PaTsos Cstalans senten coa a prop! el coubat del Pafs Basc per la 
seva l l iber ta t . La l l ibertat del Poble Basc és la nostra l l iber ta t . 

SOLIDARITAT AMB EL POBLE D'EUZKAOI !! 
(Ds "Lluita", No. 48, abril 75, p. 7) 

nés de 10 dies {escrlvle alxb el 19 de nafg) 
no hi ha dia en el qual les bandes feixistes 
no hagin netral lat , collocat bonbes o apalli 
sat a algfi. A destacar el cas ds Mossèn Eus-
tast Erklzla, d'Oflate, apallissat per aques
ta gent i en greu per i l l ds eort. 

declaracions ds Sánchez Covi sa 

da España'. Pere, los 'GuorrTleros' han en
viado 'fuerzas de choque' al Norte /A Euzka 
di/7 'Le repito que en toda España hay gan
te que piensa cono nosotros'. Pere Sr Sen-
ches Covlsa, ustedes creen que es el nauen-
to oportuno para la nano dura? 'Aquf s í e s -
ore es el noaento oportuno'." 

— solidaritat aub el poble d'esuzkadt 

Sánchez Covlsa és el dirigent dels "Guer
r i l leros ds Cristo Rey" 1 no se n'anaga gens 
ni alca. En di verses ocasions ha estat aga 
fat per la policía en fragant!, és a dlr apa 
Hissant capellans progressi tes o a d ' a l t r l , 
pare seapre ha estat posat en l l iber ta t lana 
diataaent en no trobar-hl "delito alguno"... 

Aub notlu de 1'escalada dsl terrorIsas ** 
feixista a Euzkadl, el diari del Rovlolente* 
ds Madrid, 'Arriba' dala al 10 ds uaig: 

" A l ananocer /del día 26/ la extrena ds 
racha había sacado oí pecho y los 'Guerrllie 
ros di Cristo Rsy' entraban en Bilbao. ( . . J 
El Sr S'anchez Covlsa se di js que ni af lrua-
ba ni negaba, 'paro los luestres están en te 

Diversos Collegis d'Advocats de l'Estat* 
espanyol han dauanat al govern la supressió 
innedlata de 1'"estado de excepción*. 

Des d'aquestes planes, 1'Equip 'AVUI' es 
fa solidari d'aquesta justa exigència 1 ds-
aana als sous lectors una aaplla caapanya * 
de traassa ds targes en aquest mentit al De 
ga dsl Csllegi d'Advocats de Catalunya. 

HERRI ARMATUA INOIZ ZANPATUA ! 
EL POBLE UNIT JAMAI 10 SERÀ" VENÇUT ! 
0 POBO ORGANIZADO NUNCA SERA DERROTADO ! 
EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO ! 

(uh cr i t unan!ne a tot l'Estat espanyol) 



2a.¡art\llassemblea IU V 
a) En el nú». d'AVUI, de 22 desembre de 19?3, reproduí's» la orimera oart de la VI Asseièlea • 

de r ' A , Celebrad? el -febrer de 1975, la segona nart * l'esaf·tada Assemblea General de Ni U 

tants, secfors 1 fronts en que es troba dividida E'A, el seu document exposa I s U n i t ac - » 

tual d'ETA. 

"ccnirirADO AI. PIOLC V,SCO OE LA 'SEGON» 

»ïtTE DEL SEXTC TLIZAR «AGUSI OE E.T.A. 

ErA ha celebrado la segunda parte de su VI 

3i l tzar 'iagusi: hemos celebrado esta Asanbl» 

-. desn'jés de u- 5ño de conti nuas crl si s 1 n -

íernas, de un a*o de escisiones, Preci salen» 

te 'an ide , Vas la ejecución de Carrero 31an 

co, estíbanos en condiciones y en la obliga-

cl6n de dar una respuesta a las necesidades* 

de los trabajadores y de todo el pueblo de • 

Eustadl, nos hemos dedicado sobre todo a l a * 

discusión Inferna. Como algunas otras veces, 

sorprendidos por las repercusiones de la ac

ción que acabábanlos de real izar, hemos dismi 

nuido l 1 lucha para resucitar viejas dlferen 

clss justo cuando más unidad hacía f a l t a . 

INTRODUCCIÓN Desde comienzos de 197* se • 

van agudizando las polínicas en el seno de • 

la Organización sobre la relación entre la • 

lucha de nasas y la lucha amada. Nuestro • • 

proceso de clarif icación se ha saldado con • 

dos escisiones: la de un grupo de i lu tan tes 

que exigía la liquidación de nuestra lucha * 

armada oara'dedicarnos enteramente al traba-

Jo de masas, y la de otro grupo que exigía • 

exclusivament lo contrario; transformar i •. 

ETA'en una organización exclusivamente • ! l i 

t a r . Nuestra organización era un'conglomera-, 

do de gentes muy poco Homogéneas, unidas s i 

lo por unas definiciones míninas que no con

cretábamos para no romper nuestra unidad. Pe 

ro la lucha nos estaba imponiendo opciones e 

cada vez más concretas que sTo podían tomar-

se co" definiciones también nás concretat, t. 

Esto era algo que no podíalos eludir . SI t e 

nemos en cuenta que el nivel de lucha'ha da

do un salto enorme estos últimos altos, no • ' 

puede extrañarnos que las polémicas internat, 

las crisis y las escisiones se hayan dispara 

do y multiplicado en este período. Era el • 

precio que teníamos que pagar para pasar de* 

ser una organización llena de contradicció T. 

nes y de inmadurez, imposibilitada para cua-, 

jar l?s respuestas que el proceso revolucio

nario nos iba planteando, a una organización 

en condiciones de cumplir con todos los debo-

res que ls lucha por nuestra liberación coae 

classe y como pueblo nos está Imponiendo. No 

sotros creemos que éste ha sido el principal 

resultado de nuestra recl ín finalizada Asam

blea. 

Básicamente la estrategia revolucionarla* 

de ETA está fundamentada en la aplicación da 

lo t principios otmeralos d i la Gatrra rapa -

lar a las condiciones concretas di EnkatJ.» 

Está* fuer? de dudas que, en ultima instancia, 

nuestro objetivos finales -objetivos que son 

los de too/; la clase trabajadora vasca; la In 

depcdncia racional y la Revolución 3ocialÍ£ 

ta - sí 'o pueden ser alcanzados a travis de la 

lucha armada v cor su extensión a todos los • 

nienbros de nuestro Pueblo, Desde esta perpeç. 

t i va hemos anal izado la situación en el Esta», 

do Español v en Euskadl, / desde esta oerpec-

t iva nemos elaborado nuestras resoluclones, 

ANÁLISIS DEL i O S E S TRAS LA "'JERTE DE CA -

ÏRER0 L~> e'ecjción de Car-ero blanco privó a* 

la oligarquia esoañola del ffnico hombre capaz*, 

de fioner orden entre las f i l as de sus polfti -

eos, los franquistas, v sumió al Régimen en u-

na profunda c r i s i s . El problema de la sucesión 

de ^ranco, cuya «óerte puede producirse en •*• 

cualauier somento, se ha convertido en una pe

sadilla para la gran burgesia. Este problema,*. 

que es en realidad el problema de su perpetuar 

ción como elaso dominante, la ha dividido de • 

ta l manera que su unidad amenaza con romperse* 

por todos los lados. De hecho, los acontecí - * 

mlentos políticos más Importantes de 1,974 y • 

de comienzos de 1.975 están demostrando que e-

sa unidad se ha roto. La confusión en el Poder, 

es to ta l . La política vacilante y contradicto

r i a de Arias Navarro, en la que los "ultras" y 

los "anerturlstas" se disputan l a hegemonía; • 

las dimisiones de cargos del régimen en solíck 

ridad con el cese de Cabañil las, hecho insól i 

to hasta ahora; las iniciativas por parte d e * 

algunos mienbros de la derecha "civilizada" «*. 

(Fraga, Arel Iza , etc) para preparar sus fuer. -

zas y nartidos con vistas a una posible demo-* 

e r a d a ; y, por f i n , la unión de un pequeño sec 

tor de la oligarquía cor el D .C.£. 'Partida f £ 

munlsta'de España) para formar la Junta Dése-* 

c r í t i c a , son otras tantas pruebas de esa cr l«* 

sis y esa división. El primer ponto importante 

de la situación actual es, pues, la'di visión •. 

di la oligarquía, o las exactamente, la di vi -

s1ón de la oligarquía sobre la salida más con

veniente a la cr is is en que se encuentra, dada 

la profunda depresión del sistema capitalista,* 

mundial y el auge si i precedentes de las lu - * 

chas de masas en todo el Estada Español. L4 se 

luclón "ultra" (Blas °1ñar, N e s * a , Girón, • ! 

t tc j parece descarta da'par el sector más Ispor 

tantt de la oligarquía, y e l lo peroné no es dT 

ffel 1 comprender iue a estas alturas, de una * 

polít ica de endurecimiento y fascistlzacloVí a* 

la posibilidad de la'Revolución no hay desasía, 

des pasos. La opción, entonces, es clara: sua

vizar las formas de dominación. Silo esta sal) 

di puede al iv iar la agobiante presión que las* 

masas ejercen sobre el Astees, luego sólo por 

medie suyo puede la oligarquía dar una salida* 

positiva a sus cr isis e . Integrando al pueblor 

acabar con la si tuaci ón de i nestabl 11 dad en* 

que se exuentra. 

Pero aquí también la clase dominante está* 

dividida. Un pequeño sector'de Ésta consida»» 

ra que el marco del régimen, por mucho que 4 

df de s í , a pesar de las Asociaciones, es * * 

dsaasladi estrecho para poder llevar a cabo* 

una eficaz política Integradora. De ahí qus* 

hayan decidido engrosar las f i l a s ds la apo

sición antifranquista dando su apoyé a la • 

Junta Democrática. Pero esta opción, con ser 

signif icat iva, no as la pr ln t lpa l . El gruesa 

de la oligarquía continua siendo franquista, 

y pretenda jugar sus bazas políticas dentro* 

del Régimen y a'partlr da las posi b i l í da das* 

que éste ofrece. Partidaria dal llamad» ^es

p í r i tu del 12 di febrero", apoyan la p o l í t i 

ca de Arlas Navarro, y tienen sus hombres' • 

más i «portantes y prometedores en Arel Iza, • 

Fraga y Slisa Muñoz. 

Diferencias, pues, en lo que respecta a • 

los ritmos y a los límites de la mani obra a^ 

perturista o Integradora, En todo case, la • 

democratización que la oligarquía propugna • 

no es Incondicional" Tiene, por contra, unat 

Imitaciones c larat . En primer lugar, los ob 

obstáculos « trabas da los ul t ras: Slrén, • 

Blas'Pinar -un payase- García Rabull y sobre 

tod l , la familia de Franco. Tal sector as ••. 

particularmente fuerte en el aparato del Es

tado franquista. Segundo, y esto es lo mis • 

Importante, la oligarquía pretende con la da 

aocracla lograr no un debilitamiento sino tm 

afianzamiento de su posición. En suma, lo *. 

que e l gran capital quiera es que too» cam -

bla para que nada cambie. Lo que es ya un po 

ce más problemático. 

Decíanos en el comunicado del 8.T. del 20/ 

12/1974, con xaslfin dal aniversario de la e 

Jecución de Carrero Blanco, que "para abrir* 

la mano, la oligarquía necesita asegurarse • 

da que el pueblo será* dócil y respetará las 

condiciones impuestas por e l l s : necesita pú

as encontrar aliados entre las f i l as d» los* 

oprimidos". Nada más justo. Para que "nada • 
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cambie" ' o, ;1 » prefiere, para aue no se • 
prodiitc; -ingfin cambio si el actual corroïa* 
c i í r de clases] no basta qu< la oligarquia • 
esté unida en torno a un prograsa aperttris-
t a : hace falta también que las aasas lo ha -. 
qf i suyo, y mientras ta l hecho no se produz-
ca no hay democracia que valga. Es odvlo que 
pi gran capital no está dispuesto a arriesgar 
gar-se s que las «asas, fuera de su control, 
aprovechen la libera1iz:clón nara desbordar
la y provocar una situación revolucionadla. 
Hace" falta pues garantías, y estas sílo pue, 
den BTOceder de nuienes tienen audiencia en
tre el oueblo. 

3ITJJACK» 0£ U OFS1H0K AL RÉGIMEN Pues» 
bien: ante esta cuestión, la ooostciór. aoare, 
ce dividida. Este ss el segundo punto funda
mental de nuestro análisis. Las fuerzas popu 
lares no Han adootado una posición com'n fr 
frenfe a las proposiciones de la oligarquía. 
El P.C.E. y otras fuerzas han optado por a-» 
liarse con ella y alentar y defender ante t. 
las masas un xogjra» "democrático* - la Jun-, 
ta Democrática- hecho a madlda de la necesi
dades del gran capital; en sus 12 puntos no» 
hay un s81o ataque a la propiedad privada de 
los sed! os de oroducclón; tampoco plantea la 
desmantelad ón del apnrato represivo, prlncl, 
pal medio de coacción de la oligarquís; taa» 
ooco la menor soluclSn a los problemas nado 
nales dentro del Estado español ( a pesar de 
que el Derecho da Autodeterminación es un de 
recho "desocrático,,);pero sí que hay una ote* 
fensa a ultranza del Ejercito, de la unidad* 
del Estado, y de la necesidad del control • 
más riguroso posible sobre los revoluciona-* 
r íos. La pretenmiín del P.C.E. de hacer de • 
la Junta Democrática la alternativa unitaria 
de toda la oposición ha sido rechazada por *. 
l a mayoría dalos partidos políticos y gru
pos populares, conscientes da que aceptar • 

un prograa?. de este tipo es la manera más fá 
c l l y rápida de condenar el triunfo de la Re 
voludón y asegurar la'continuí dad del podar, 
burgfs . Junto a ellos, nosotros considera -
mos que una fuerza que se diga revoluciona -
rua o socialista nunca nuede dar su apoyo ni 
a la Junta Democrática ni a ninguna otra a l 
ternativa de canfclo democrático al actual r£ 
gimen presentada por la derecha y combatien
do por e l b desde una "perspectiva oVeran+e*a 
a la del gran capital. 

SiniACiai [N fJSKADI Pero nosotros esh « 
eos luchando er, Euskadl. La situación en nu». 
estro Pafs reproduce las camcterfsticas ge
nerales del Estado español pero con -hetore» 
diferenciales de orden fundamental; la exis
tencia 8e una poderosa corriente, de signo • 
radical, de respuesta a la opresiSi nacional 
de que somos objeto y la radi cali zaclÓn gener 
ral que'se observa en el movimiento obrero y 
popular, sucho aás politizados que en cual •?, 
quler otro punto del Estado, Todo ello supo
ne la existencia da unas condiciones revolu
cionari-is específicas que restan posiblllaW 
des a alternativas del tipo Junta DemacráM-, 
ca y favorecen a la Izquierda. 

En estos ffltlaios meses se están au l t l p l l - * 
cando las reuniones, las Asambleas y los son 
daos entre diferentes fuerzas con vistas a • 
la configurad'on de una resouesta unitaria» 
del Pueblo Vasco a la cr is is del frannul sao... 

En este uroceso de convergencia y de uni
dad" uue, queramos o no, cuajará a corto o • 
largo plazo en algo solido, no han estado t. 
presentes ni ETA ni otras fuerzas de la lz -
qiiierdr. vasca. Existía ñor tanto un peligro» 
real de que la energía y volunta] de lucha • 
de nuestro pueblo ^uarv canalizadas ñor • 
fuerzas que P- n'Tggr c;so e i •i<r· t?srie u-
na peroectiva abertazale sx ia l i s ta . La t i 
qulerda vasca -y E7A como componente i acor
tante de esta- debía abordar tal oron'em e» 
incorporarse con ideas y p^igr^as propios • 
al nroceso áf unidad iniciado •• sus asnal das. 
En una palabra, era necesario presentar una», 
alternativa d» izquierda vasca cara al futu
ro Inmediato de nuestro pueblo. El'o fuá la* 
cuestión central de todas cuantas se aborda
ron an nuestra Asamblea. 

En realidad, toda nuest-i estrategia pol i* 
tics está en función de nuestras capacidad • 
mili+ar. Si esto adquiere un nivel muy eleva 
do mediante ans extensión de la lucha armada 
a amplios sectores da nuestro Pueblo •/ un • • 
aumento en lá complejidad de nuestro disposi 
t ivo mil i tar, la perpectiva de una v ictor ia* 
total sobre el aparato de xupación y explo
tad 5n implantado por la oligarquía española 
sobre Euskadl 'debe pasar a i r nrimer plano. 
S i , en cambio, nuestro dispositivo armado * * 
queda a un nivel semejante al de nuestra ac
tual potencia de fuego , las peroectlvas no* 
l í t lcas deben cambiar. Entonces cobra mayor* 
importancia la idea de lograr arrancar cier-, 
tas concesiones la oligarqufs, imponié'ndo-
le condiciones que, si bien no suponen su de 
rrota to ta l , si desbordan lo- límites previs 
tos por e l l a . Tanto serán ?ivar nuestras con 
quistas cuanto'mayor sea el nivel de armasen 
tos del Pueblo, su unidaa y organizacaón. La 
Asamblea ha analizado ambas enntinqencias. 

POSIBILIDADES Nosotros no rechazamos la • 
posibilidad de vencer en toda la l ínia a l a * 
cTigirquía. Esto e., no Tescar'íno' la posi
bil idad de pasar directamente del f-T-iuiamo 
a l i toma del noder oor los tra:. 'adores y • 
todo el'Pueblo de Euskadl. Tal ooci6n -muy**. 
d i f í c i l , no cabe dios- r t 'V/srtr f i la conjun
ción de unas :ond;dones mu- especiales. La» 
primera de ells es que el enemigo apareciese, 
débil !tado e i capaz de reaccionar, que h u 
biera llegado a un grado tal detdescoaposl -
Ci6r l.iterna que la aproximase i su paraliza 
d i n t o ta l . Tal situación engendraría un au
tentico vacío de poder.Nadle podría Imnedlr* 
entonces al Pueblo tomar las riendas del Es
tado en un ataque audaz. Aquí está entonces» 
T* segunda condición: que el Pueblo estuvie
ra preparado y dispuesto para lanzarse . la» 
victor ia. En este caso, la primera consigna* 
del Gobierno Revolucionario da Euskadl- por* 
que no cabe duda que la Revolución Popular * 
Vasca se habría hecho realidad- sería la de

fensa a ultranza del tr iunfo. 
Ahora'bien: nosotros, slr. perder esa per» 

aectlva, consideramos como más real que l a t 
liquidación del régimen df paso no a la Re
volución sino a una situación predominente-
merrte democrátlco-burgesa. Desde un prisma* 
revolucionarlo y abertzale, las libertades* 
deaocr'tlcas son Infinitamente preferibles» 
al fascismo. 'Pero- decíamos en el comunica 
do del 8.T. del 20/12/74- constituye un o-*" 
rror esperar de fetas la eliminación de l a * 
explotación capitalista y de la opresión na 
cional; la democracia es salo ulte conquista, 
wrclal arrancada a la burgesia, es sflft.U-
n-i concesión dx ésta,b1en que forzada.(.„) 
La democracia burgesa no es pues un f i n en» 
s í nisma*. Puede permitir poner en juego me 
dios nás amplios que el fasdsao para poten 
ciar la marcha por la Independencia Sacio -
nal y la ¡¡evolución Socialista y pueda l l e -
gar a ser la cámara de gas con la que la o* 
1 i garnuía mate dulcemente nuestra voluntad* 
de sacudimos de todas las opresiones que su 
sufríaos, nacionales y da classe, J 

La es+abilidad y el carácter de ta l demo
cracia burgesa tendrán dadas por la córrela 
ción de fuerzas en su seno¿ SI la ollgaraui 
a es claramente hegemònica, las posibi l i te* 
des de que tal democracia nuede dar pasa,..* 
en un breve plazo de tiempo, a tina situa - • 
c l in revolucionarla son mínimas. Lo que los 
revolucionarios no podemos permitir es que* 
la democracia'suponga un afianzamiento de • 
la oligarquía, cuando precisamente su manía 
bra democratlzadora es la puebra ais clara*, 
de su debilidad y da la potencia de las ma
sas. Esto es posible y necesaria. Primero^* 
por la propia naturaleza - b & l l , inaaflúra-* 
de la estructura tapi ta l i sta española, Inca 
oaz de aguantar sin resentirse peligrosa -
mente una, Incondicional avalancha de luchas. 
sociales. Segundo, por la propia acció'n aar 
l í t i ca de los revolucionarlos y de las ma-* 
sas: para que la situación se estabilice a* 
favor de la oligarquía, es necesario que el 
tnieblo no de-.-borde sus límites. Y para el lo 

ace fal ta que asta no se oponga a que las* 
l'uertades .'ftngan de manos de la oligarouís. 
y en las condiciones que's ella le conver x 

qan; hace fa l ta , en suma, que las masas en», 
tren dentro de la alternativa de la oligar
quía. Esto es precisamente lo que hay que £ 
v i ta r . SI queremos que la democracia nos • 
lleve hacia el socialismo y la lndepenoencl 
a de Euskadl tenemos que empezar por marcar, 
una alternativa de ca* io al franqulsao d i 
ferente a la de la oligarquía, excluyéndola. 
Es es te el primer pasa en la cread5n de *. 
poderes que contesten al Poder del Iran Ca
p i ta l . Si áste espera encontrar en la Junta' 
Democrática la estabilidad que hoy le fa l ta , 
nosotros d bemos oponer a tal Junta Democrá 
tica un poder nue debilite las posiciones • 
da la oligarquía y -prlncioalmente- nos fo». 
talezca en L carcha por la liberación na -
cional y social de nuestro pueblo. 

HUESTE ALTERNATIVA Esta es nues nues -
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tra táct ica: «arcar un camino hacfa la libera, 

taü diferente al di la oligarquía, que la o»-' 

cluya; marcar una alternativa que sea nuestra, 

del Pueblo Vasco, cuya puesta en «archa supon 

ga un verdadero paso adelante en la lucha'dW 

Líber-clon de Euskadl, y , a l alsao tiempo, un 

debí!'tan!ento en la» posiciones di la aligar 

qufa 

'losotros exigimos má*s libertad nacional y • 

•ás l ibertad para el pueblo trabajador. Si • 

bien hoy no parece posible alcanzar el pleno* 

autogobierno nacional y la plena propiedad se. 

el al de los tedios de producción -gíie es ha -

cer la Revolución Socialista Vasca-, sf exfg¿ 

eos ya un cierto grada de autogobierno y un*+ 

cierto grado de democracia econóalca. Y tats» 

bien exigimos just ic ia; por eso reclataaos -y 

no nos detendrenos hasta lograrlo- la desarti 

culaclóYi de los cuerpos represivos y a l castl 

go para todos los criminales fascistas. Por £ 

tra parte, feta es la ínica lasara os evitar» 

que la oligarquía puede Intentar dar «archa a 

t r is y volver a la dictadura cuando comprende 

que la situación se le va de las «anos. aro*. 

decimos que propúgnalos una situación une a l 

ternativa del Pueblo Tasco para avanzar «n's» 

proceso de liberación, y puede suceder que, * 

en lugar de el los, t a l alternativa ni pase di 

constituir una etapa sin continuidad. Silo • 

si las fuerzas «as consecuentemente p a t r í s t i 

cas y revolucionarlas son hegeeonlcas en di -

cha alternativa ser í posible I r quemando o - * 

tras etapas. En suma; solo si la izquierda * 

vasca as el principal coaoonente de todos los 

que pueden integrar la alternativa del Pus -

blo da Euskadl podemos pensar que la Indtpeo. 

drncla Nacional y el Socialismo ne son obje

tivos utópicos. Y hoy la izquierda vasco nos 

encontramos divididos. Tenemos que superar* 

irgenteaonte esta situación; no podamos per* 

der la oportunidad. Hay que i r construyendo* 

la alternativa con todas aquellos que estofe 

dispuestos a no pactar con el gran capital,* , 

a debil i tar su posición y a reconocer a Eue-

kaoT un grade de autogobierno superi or al • 

que plasmaba el Estatuto de 1.936 y hay que* 

hacer de la Izquierda Vasca su coaoonents * 

principal. 

Nosotros entendemos que silo existe un so

dio para alcanzar nuestros objetivos; ostiau 

lar la lucha aneada y poner en pie una polfT 

tica de masas tal que vaya aglutinando a los. 

trabajadores y a tode nuestra pueblo aireos^ 

dar de la alternativa que ísta propugna. La* 

lucha armada es necesaria para dar fuerza a * 

nuestras exigencias; pero el lo es una cues <* 

tlon táct ica. Debemos I r logrando los nlve -

les de ariamente tas altos posible con vis -

tas a la victor ia, y tenlende en cuenta que* 

cuanda ais potencia «H i ta r presente*», aa-

yores serie nuestras conquistas pel i t ieso. * 

Estas sen nuestras tareas daede ana perpecti, 

va estratíglca de Guerra Popúlale. En la 11 -

nía de «asas debemos de dar preferencia al * 

Hovilienta Obrero da Euskadl. ETA en algunas 

zonas no ha lograos cuajar una polít ica obro 

ra que fuera revolucionarla y abertzala. Cro 

anos que hoy estamos en condiciones y en l a * 

inexcusable obligación de hacerlo, a tra -

vés da la potenciación di organizaciones * 

da nasas obreras en una l infa abertzale y* 

da clase. Do asnos iaportaacia tienen a í * 

tros sectores da lucha; púsolos, barrios,* 

baserrltarras y arrantzale», }ovoso» y es

tudiantes, y el moví oients cultural euskaj. 

din. ledos estos campos han sida estudia -. 

dos en la sasblea y da ta l estudio ha r e 

sultado la puesta en «archa de unos rrogra 

sas de Intervención para cada uno de e l los. 

Las tareas que nos henos Inpuesto son e -

normes. Pensamos que henos contra!do una * 

inmensa responsabilidad frente a nuestro * 

Pueblo, y e l lo nos coloca en una encruci^a 

da. Silo en la medida que seamos capaces * 

de dar respuestas válidas a todas las cues 

ti ones que nos plantea el proceso revolucL 

onarlo vasco, silo en la medida que sepa -

•os traducir sn hechos reales tode cuanto*, 

henos decidida tapulsar, solo en esa «adi

da estaremos respondiendo a l a confianza f 

a la fe que nuestro pueblo tiene en naso-* 

tros y silo en esa «adida estaremos sentao 

da las bases da ese Estada Socialista Vaso 

ce que tanto neces! tasas, 

OCRA EUSKAOI ASKATUTA! 

GORA EUSKADI SOZIALISTA! 

HERR! HARHATUA IHOIZ ZABWTUA! . 

Euskadl, Febrero da 1.975 2» Parto 

del VI a n t i e r teojesl da ETA. 

(Text bilingüe; Euskors/CastslTi). 

ESTAT D 

PAÍS BASC 

un nou fracàs 
govern arias 

(Raprodurt da "LLUITA" noa. *8 da 26 d'abril 1975 del PSAÜ). 



•Al Principat 1 a la clandestinitat estricta, acaba d'aparllxer el llibret da 75 planat "Aproxl taclla 1'historia dels PaTse» Catalans». Reproduïa 1'Introdúcele* • 
da 1'estentat llibret íntegrament, 

"Aquesta "AproxImacW a la Historia deis Pateos Catalans" pretln d'oferlr una esquataa da trtball f una eleaants d'Interpretació' aobre la fortaelí 1 Tevolarlí 
de la naclí catalana, Soa plenaaent conscients de les limitacions que presenta aquesta prlaara adlcfí. HI existeixen laportants deaproporclona tant pel que fa re
ferencia ais Aferente períodes histories, coa en el tractatent d'aspectes'concrets 1, eapeclalaant, par Vatenelo* que reben laa dlttltrtas Veta dele Pafaat Cata
lana. Aab la Idee de superar aquestes limitación* Inicials enprenea, dones, ara, un treball de aHloraaent a través da la dlacusalí, de lee aportacions deis etpe-
el al latee 1 de totea lea critiques que sorgeixen, per tal de poder oferir una 'Historia deis Pateos Catalana'." 

L'Equip »AVUI» felicita 1'apar1cl6 d'aquest ratat historie sobre els P.P.C.C,, etptclalitnt destinat als «Hitante 1 slepatltiants del aovlawtt dUllIbaraawet • 
naclonel 1 «oculista deis Partea Catalans. L'Equip «AVUI 1 tí noticiat da la propera aparida* d'un altra hlttVla del» Pateos Catalana ata tafees* t a* iinHtpj 

. til general. 
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