
1 1 * . 

11 PENES DE MORT 
ULTIÏ'A HCRA (26 set. vespre): 5 p_en_es_dej^t_çj>nf^irades_(Jon Pa 

redes "Txiki*, Qtaegi -ambdós d'ETA-, Saena Alonso, + 
García Sanz i Sánchez Bravo -del FRAP.) 
6 injfaltats pe 1_ dictador: SaracmBa (ETA), Blanco Chj_ 
v i te , Fernández Tovar, Cañavoras, i'aría Dasca i Con-* 
cexión Trist£n, tots el ls del FRAP. 

Enquesta AVUI" rpart 

"EL CONSELL de\§^> 

CATALUNYA' CEDOC 
Donatiu 
4 4e/, 

El REAGRUPAMENT i 

les CONVERGÈNCIES 

es consoliden 

S.l.C. 
30 setembre 75 Preu: 15 ptes 

cal 

sumari 
• PAGIfft 2: 

- Presentad 6* 
• 11 SETEMBRE 1975: 

- L'Assemblea de Catalunya convoca 
- Dues manifestacions 
-A l t r es accions per tot Catalunya 
- Cri des 

• írFCRHACIO 3EHERAL: 
-¿Terrorismo?, ¿Antiterrorismo?: Democràcia! 
- Cronologia mes d'agost 
- Crònica política de la U.C.E. 
- L'assessinat d'un policia 

• ENQUESTA WUP-S.I.C. ' " ' . ' * ' 
- Contesten : te Al iniats, P.S.A.N., F.N.C., 

Reagrupament Socialisne-DeraocrMic 
• PREMSA DEí'OCRÍTICA: 

- La Terra 
- Estrella Roja 
- A r a 

- Avant! 
• L'OPOSICIO DECCCRRTICA 

- El Reagrupament i les Convergències es con 
soliden 

• PAÍS VALENCIA 
- Declarad6 del Consell Democràtic del Pafs 

Valencià 
• ESPANYA 

- Documents sobre els militars detinguts 
- Declaració de la "PlataforBa" 

• LLIBRES 
- Les Terceres vies a Europa 

11 SETEMBRE 1975 Document-. 

Diada Nacional de "Plataforma de Convegència 

Catalunya Democràtica" 
* 

CRONOLOGIA CATALANA D'AGOST 



2 
r Amb aquest núsero de setembre que tenlu a les vostres nans, T^V/üP-S.I.C. torna a posar-se en norxa. I això es produeix en uns 

ionents en els què la necessitat d'un servei con el S.I,C„ s'ha fet nés evident ~ue uns inesos enrera. En efecte, les dues arws que l i 
nueden a la Dictadura són ben oaleses: d'una banda la repressió (en dos nesos portes urs 700 detinguts i 11 de penes de nort demanades) 
i l'ocultament de la real i tnt mitj.ncant ís censura, el segresiament de periòdics i revistes, etc. Hos diria que esteu tornant1 oís prin 
cipis del regifs, als anys 4C:, ^ra que sembla definitiva 1'actual cris? del franquisme. 

Es per aixo, que des d'aquestes planes voles remarc-r aue V"AVU1"-S. I.C. s i r i rà de seguir en la seva mateixa línia informativa, Is 
a dir, fornint una informació el rés ampli- possible, i a Tensens de coire democràtic i català. ! ho diem tenint darrera gairebé quatre 

"nys d'r.ctir.ció conti nuada. 
El que acabem de dir no treu, pero, que desitgem a d'altres instàncies Infof PRESENTACIÓ natives (API, Quinzena Ir 

treballs, ja aue en definí i i vs cono! i sienten ls tasca de VAVUI". 

El present núrasro recul l , en primer terme, les accions autos a terme amb mo
t i u de la Di "de Nacional de Catalunya, fe a' dir de t i l de Setenbre. *, l 'efec
te , hem procurat fer un substanciós resum de tot el que s'ha esdevingut: crides, 
manifestacions, pintades, penjades de banderes... En aouesta ocasió, però, hem 
de remarcar que, ultra el segon aniversari del cop d'estat feixista a Xi le, la 
.Jornada de T11 ho coincidit amb les diades do l'11 i 12 a Euzk'di, per ta l de 
salvar la vid.: a Carmenóla i Otoegi. En a-uest sentit s'han manifestat t 'n t lAs 
seablea de Catalunya nom les restants forces polítiques de Catalunya. 

Oins d'aquest marc que acabes d'esmentar, no poden deixar de dir les deten-* 
cions hagudes aquests nesos d'agost i setembre a Barcelona de suposats militaré 
d'ETA. La segona enganxada ha impressionat el públi: barceloní, r.tes que es re
gistraren espcctaculrs t iroteigs a Tres Torres, a St Andreu ï Miuc -si fem cas 
a alguns rumors- s -l 'aero-orí. j i - s r · " 1 o- ' " r i ,

t el balanç compta amb un mort. 

A continu-ció, dins de l'spartot ¿'"Informació General", comenoen per reproduir un article oe Hiquel Roca i Junyent -"Terrorismo? + 
Antiterrorismo? Democracia''-, el qual motivà el segrestanent del setmanari "DESTINO", essent el primer peiodic que sofrí les conseqüèn
cies del ja conegut ""ecreto-Ley". 

Tot seguit porlep del gron nombre de detencions que s'esLant produint d'un temps ençà, i ta~¡bé apuntem el que es pot esdevenir en + 
un proper Consell de Cuerra contra gent acusada de pertànyer a VO.Ll.A. Finalment, cloem aquesta secció tractant sobre l'assassinat ••+ 
d'un policia armada recentment hagut a Barcelona. 

o C o -

T' l i com anunciaven en el número del íes de j u l i o l , aquí inserin la primera part de l'Enquesta S.I.C. sobre TAdeC, la "Plataforma", 
la "Junta" i el "CONSELL DE CATALUNYA'1. Amb aquest qüestionari hem cregut contribuir al -debat de clari f icació polít ica que s'està pro-** 
duint actualment al si de la l l u i ta unitària de Catalunya. 

3uant a la nostra tradicional secció "Premsa Democràtica", hi presentem les darreres publicacions clandestines en català que 
t i t . En primer l loc, L 
l l iure f ins ara poc t r 
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Terro, revista unitària del moviment canperol català "Unió de Pagesos", la qual reforça un aspecte de la 
ja que només coentaven amb La Veu del Camp Ca_alà, inspirada 

han sor 
premsa* 

pel PSUC. També ens fem ressò de les nublicaciorts catalanes de'dues organitzacions 
espanyoles que treballen a Catalunya: Estrella Roja de l'OCEE, suara en cata
là i Avant! la nova publicació del Comitè flacíonal de Catalunya del 
PTE. El fet que aquests grups editin premsa en català pot sig
nificar un pas endavant pel que fa a la normalització gene
ral de la nostra llengua en tots els csens de lo vida 
núbl ic . També ens Nen fet ressò ¡fel número extr~or:ftnori • 

r 

d'Ara, l'òraan centro! del 
""es. 

o 
n r t ' t ,!'.'fnor.ícic 

i'estat «tscl del 
agències? (Socialista i "e·aocr 

Ss nue consta nio 

n -
o 

sobrí 
enocrotica 

""isegrusanent 
Ai.; 

hem fet un informe* 
i d'asibdues "Conver 

i ca), 
o C o 

Hel Daís Valencià reproduïm la Declaració del "Consell • 
del Prfs Valencià", nou organisme democràtic i valencianis-
ta. D'altra bsnd=, tornem a parlar de fets produïts a Espf-
nya; transcribim dos documents atribuïts als militars des-* 
contents, i també renreduïm els punts de la insf-ncia unit* 
r ia "Plataforma de Con/Urgencia Democrática", tot rraarcant 
que ja d'entrada reconeixen el fet plurin.-.cional de l'Estat 
es-anyol. 

• " i 
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l 'ASSEHO JE 'ZkKtiPK encoca :• ir» r.anj_ 

"esiisió unHV'a 

Far primera verde d'enç* tic r i sr-va are 

acia el 7 de noveróre 1971, l'A iSEATAA DE~ 

CATA!. UFA -.onvocà el -oble de Cpi.altmy? a 

i r : rarifestació popul r, , l'cnsens que +* 

n'organitzava un- altra d"'enquadrac>adc'! nn 

la qual hi hí',i' jn .je -reidre ~>art '.otes les 

forces, qrups, oraanisaes... presents al si 

de "Asseatlea. tqussts (Bti-sa co"voca+òr"a 

així d'una reunió de partits. 

A certinaaeig ens plau renroduir el test 

de la C-irfe de Vká£ per 1'11 fie Setembre: 
i i E"gua-y, 1'11 de Setembre, diadf aacií 

rel ce lunva. coincideix aro un; situa-

collicfes de t i r es, preses de posicions ar

reu e Z ta t t ry" . 

I a les C del vesre Ú4SSE30 9E CATA 

LTYA convoca tot el poble a una gran con-+ 

centrado pacífica a la "laca de Catalunya* 

de Parcelen-, 

- Tots arfa Garnendia i Otaegi, contra el 

decret. 

- 11 de Setembre, a les 8 del vespre, a 

aner.t de 

te:' caes •ni fes : H - V-s 'jes mamTes 

ció política especialment oreu. La dictadu- ] a pigrg 

r: fp iaplaat t un Est't d'Exceacic -cus a-

nomera cínicanent :!Llei antiterrorista"- ++ 

amb la pretensió d'aturar 1? rrrxa decidi

da del nostre ooble cap a la l l ibertat i ce 

poder assassinar impunement els patriotes * 

revolucionaris bascos Sarmendia i Otaegi. 

Cal donar una resposta decidida al iíegiiB, 

salvar la vida deis, comparvs bascos! Prou -

penes de mort! Fora el decret terrorista! 

L'ASSEADLEA n[ CÁTALIHYA us crida a des

envolupar una gran campanya contra la re-++ 

pressió, oer les l l ibertats polítiques i na 

cionals. A trvnsíornar T11 de setembre en* 

una gran diada dè l l u i ta ner aturar la t í • 

del botxí. Aturs, manifestacions, actes, re 

Ja abans de Isa A ísl vespre, la c í n t r i -

ca :'i3f-r, de ''ataHnr er' áot Inent ecup'da 

per torces de la policia arr ¿ igb setrs-* 

¡lates i arnanent csaeci.l ant i - ' is turbis. > 

(jiM s'obaarvà fniensa vigilancia, a las * 

Rabíes, Arc del Triomf, Ronda de 3t rero i 

Airona -on M havia el monument a Rafael de 

Casxova-, Pl . Ijrauinaora, Pl. "niveraifat, 

Aonda St Antoni i Al. Lepse.jsj 

Es cabula en h 'a 5 rail el nombre de *+ 

persones que circulaven iot rent la volta a 

tingué una :c 

í t jd p^aírica. La nol iciu, en nés d'una r> 

asió, quan es concentrava gent per rao de 

el seaífors, o davant del ""oría Inglés" i ci 
•feir- f-, reí ¡acular sense ** nerja "Cataluña", 

violíncies. 

o C o 

Auant a la manifestació encoadrada, t i n 

gué 1 loe a les 9 del vespre, a la cruï l la * 

d'Áribau/'rovencc, en direcció a la Hi ago

nal. En aplasta ocasió, P! nombre e mani-+ 

festants pot avaluar-se entre 1.5QC i 2.CCC. 

S'observava la presencia de desenes de ban

deres catalanes -aró i Sense estel-, així + 

con nombrós s nanearlas, majoritàriament •* 

anb els lenes "11 de Setembre, Diada a cío-

nal de Catalunya. Sslvom Carsiendia i (taegi. 

Catalunya anb EusNcT. Ál llarg de la maní 

fest3ció, la qual es perllongà durant uns !-

1G ninuts, s"escamo?, una impressionant isas 

sa d'octavetes, sirp-des per l'ASSC'GLEA DE 

CATALUNYA i organit-acions polítiques tals+ 

con: T K ^ , TOSA']n, WIP, WMY\ etc. 

A reaarcar nue aant ate! -TE, P3E i OCE-

51 crid'ven en castellí i sovint leises que 

tenien poc a veure anb la nostra Diada ¡fe-* 
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ESTAREMOS AOUt UNA GENERACIÓN". 

cional Ceiv'ndicativa. En ésser inportants + 

contingents, assoliren en més d'una ocasió * 

de tapar els cr i ts i consignes catalans de'** 

les altres organitzacions. 

A'o es registraren ïacïdents, m tanpoc de 

tancions. Als dos o tres minuts río la disso-

dre'a la manifestació, arribaren al llocdels 

fets dos'c tres autocars, ai a o set jeeps de 

^grisos1, Eixí con varis CC1, ala ;u'ls reco 

l l i ren pancartes, banderes i p^srz. 

;,LTRES ACCIOfiS 3EC TOT CATALUNYA - ALT1ES A 

CC1L"3 PfaA TGT CATALUNYA - ALTCE3 ACCIGÜS ? 

Hanifest.'ció al Darri de 'Vic ia: El aa-

teix rfia 11, a dos quarts de nou del vespre, 

un comando d'una dotzena de persones acense 

guí de ta l lar el trSnsit a Maior de 3ràeia7 

Crol ines. A continuació, ocharen una. çr?.r. 

pancarta anb el següent text : "11 de Seten-

Ae Lluït- m 51, del fSA'i) 

11 DE SETEMBRE 1975 

psan 
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bre. Gis de Lluita per -
uns PaTsos Catalans inda 
rr-dents i socialistes , 
Front'fiacional de 'a t f lu 
nya,", lunt arb un" i « - * 
•aensa bandera catalana • 
estelada. Al irtcixterips, 
••or colloc* al bell tff» 
del carra* una bander a • 
ssnanyola 1 un t r icorn i , 
les quals ceses foren re 
<rd s a * benzina i ere-
nades, loualnent foren » 
escampades stelts octave-
tes :rab textos al usíus* 
a fc diada de 1'11 de -
Sctertre. 

'!o ni bagué detenci-* 
ons ni cap altre Incident a pwwrcar, 

Pintades: í Barcelona, aparegueren Cas-* 
ta-Tes aiñtídes a çalrebé tota els b i r r ia ** 
barcelonins, en especial s Tr^c?-, Sints, 3a 
grada Familia, Uorta, Eixartple, "--se An+k. i 
d'altres. 

Les pi ntades eren si gn das per Front fe-* 
ciona! de Catalunya i tadbl per ?TE i Partit 
Socialista d'Alliberacient 'Hion-1 deis ' - " -
sos Catalans ("3.V). 

De les priñeras, :¡»b les quatre barres >. 
l 'estel , hea vist lefies tais con- "11 de 3e 
tenbre, PaTsos C-talnns Independencia i 3o-* 
•cialisrae" i "í'enes da mort, HO', 3alven: "ar 
nendia i Otaegi!, ^Vou feixisme! cl Franauis 
ne és terrorisme! í'oder Popular Català!". 

A Coaarques, destacaren una altra vega-Ja* 
les del FflC. fért i l noticies de TAl t Casp, * 
Anoia, "aix Cano, Conca de Barbera, Les lar 
r i gues, l'arescte. La Foguera, Palbrs Jusa? , 
Priorat, "ibera d'Ebre, Segarra, Segri", Isr 
rano-es, ür-,ell, t c „ anb lenes sesb!?nts ' 
les da Brcelona ciutat. 

També foren pintats aer F!'C varis nonu-** 
annts: deis "cuidos11 a Cora d 'Ere, -3rci'- i 
Lloà, del "Cía de la provincia* a Vinsbro i 
de les "Flechas del novinie-to" a La Torre + 
de V Espanyol, 

AaNsius: Tant a Barcelona coa -• cor.nr-* 
cues es feren notar uns adhesius vernells de 
dos tipus: un amb si text coa al que repro-+ 
duTffl en aquesta o- teixa pagina, i Val t re + 

anb les quatre barres i Vestel i la llegen
da :lCn72 de Setembre, Diada de Lluita per * 
uns paTsos Catalans Independen s i Cocialis-
tes". 

i i í t ing a ¡".ontsarrst: El diunenge 7 de se
tembre, al matí, fou penjada una inmensa ban 
dera estelada a Montserrat, al temps que per 
un isegafon es llegia una proclama, Tanbé fo
ren repartits fu l l s signats per ''Bloc Socia
l is ta Revolucionari de Catalunya". La luar-* 
dia Civi l -de paisa- procedí a la deterció • 
d'una persona pressunptenent innlissd- w la 
dita acció. 

!_f:-1;eaí:cionsJ ' turs: El mateix :ia 11, 
1 vesare, as nrndtiTren ser-lea srnifesta-*» 

:ior:, '-r'ró í a Cerne1!* %\ Llebreoat . 
igualrir; '., t ' i l r c-~rani <jn • •••,ri¿'j eanr:-4 

per un Govern de Catalunya 
amnistía 
llibertat 

e/tatut d'autonomia 

11 d e Se tembre 1975 
pfOU ÍCpfC//ÍÓ 

pfou ccntrali/mc 

se? del ? ix Llobrc—t tirruerer l lcc " .ael1 

-:;- 11 ^versos aturs s ingues da F a 1 r . ai 
•ata. Tiré)'' ans han arr íb : noticies faturs 
-;e"!,lants •-. mitia otzen» de ' ^ es de I r a e -
'nnr:. 

;!QES-CC!DE5-
UQES-CHÜES-

: IDES-C! !DE3-CC!DE3 
CRÏÜES - CUTÍES - S ISES 

S sis °- aés de 1 ja essent arfe de la Ce-» 
aisaió Permanent de l'ASSOSLEÍ. 3E CATÀUÜ1YA, 
ter in esnent da crides scnbl^nts si-jnajea •* 
per: Front lacional de Catalunya, PSAF!, PTE, 

De la del rF!CF s'M (Su; ;,Els citalans ++ 
ans hem d'^utogovrnar. Lluiten per 1' impo
sició -l'un govern autínsB estel* en al caní* 
c a ! la indeneacSnci' i el socialisiae riels* 
,;aTsos Cata'ans*. O'una al r - da la mateixa^ 
organització: ''Per les l l ibertats n ciarais* 
na'-lañes. Contra la pena de nort. Solidari-
tat anb els ~vtriotas revolucionrris bascos* 
^arneatíia i Otaegi, "ontr? el 'decreto-ley'* 

nt i terror ista". 
r'el que fa al "TE, ultra la repartició de 

nilers de les seves crides i també dMitpor-* 
tants y ni ides a Lleida, Jqprisf una crida + 
en la qual s'hi aonsigna una historia de r»i 
significa 1'11 de Setenbre de 1714, així co? 
anb el text del nostra Himne Saturnal, "Els* 
3eg:.dors'\ La crid" que hem vist duu la sig
natura del ""Conit? de les Terres de Lleida + 
del rTE1'. D'ella reproduïa la part f inal de 
la historia de 111 de Ceteabre: Esascial-* 
aent aaaests darrera -títys, dasiTss de la vic 
tb r i ^ feixista de 1C2D, Catalunya sof eix la 
niés dur", opressió nacional de tota la histo
r ia i la negació absoluta de tota l l iber ta t . 
"aro avui, aquest Onze de Setenbre de 1375 , 
l'Asseablea de Catalunya, la Junta Deaocrá.ti 
ca de España /(sic an castell? r l ' a r ig ina í j 
i las Asseablees Cefiocràtiaues de cobles i + 
c a w u e •, nstan prenent a les seves nians la 
tasca d'unir totes les forces antifeixistes* 
i posar-Íes an peu de combat contra la dicta 
òjr : i pel reconeixeaent as tots els drets + 
nación'Is nr's mals el pobla aaialí des de 
" ' --a 'te Catenbre ;te f?\t nc ha ieixat uri * 
a;;1 -aouit de c v T i Pai tar . 

FK1AELFEIX13ÍÍ! 
LLICERTATJ t£::cnATiCu31 

VICCA CATAÜJ'ií''. LL11RE! 
'MICA I1A3"'" 3? i TF "ATiiüriv» t u 

:;ar la sava banda, el Coagrt: arant Cocía 
l is ;a i Ce¡noc;*:ia da Catalunya, en al sai» 
poríantveu Unitat Socialista, fS ':, de V 1 
de setea'are 73, sot el [ í to l de 11 CE SE-
TEFCiE, ^ ifi LLI3ECTAT", s*M dia: 

l l r arò 111 de Cataabrs ro as par a nos-
.•Itres solaniert la coarieinor^ciá del sacrif i 
ei d'aquells catalans /del 1714/, és tanbé, 
constatar la continuTtat d'un esforç aer a* 
recuperar la l l ibartat perduda, ! . , . ) Així , 
doncs, esoa 11 de 3ete¡ibre té par als cata
lans dos aspectes iaualnent import-nts. En 
arinier l loc, és bo recordar aue h.ea estat i 
som capaços del sacri f ic i da la propia vida • 
per defensar la nostra personalitat nació-* 
nal de poble l l i u re , i sagooaiBnt observar* 
com malgrat circumstàncies adversas el po-+ 
ble ha continuat treballant amb persistbncia 
aer la l l iber ta t . ' . . . ] .: guaata l l i b - r ta t -
nua dia a dia estén disputant a la Dictadu
ra no solacent és par a nosaltres, ho serà 
tanbé par a altres terres gsrasnes, doncs , 
no obliden que valencians foren nolts de^s* 
que ¡nariren ' 1 1 de Seteabre en les defen-* 
ses barcelonines i mallorquins els qui amb* 
els seus proveïnents, feran possible resis
t i r aq'tell l larg setge. Tots defensaren una 
aateixa l l ibar tat i tots her, de recuperar-* 
l a . " 

inyà trnbe passaré 
breria L'AS DE "ASTOS.al 
t l'ateu, i conpraré l l i -

nublicacions cátalas aro-
s a Catalunya, lí'han diL 

venen l'-.AV'Ji" i noltes 
coses 



informació general 

¿Terrorismo? 
¿Antiterrorismo?: 

Democracia 
E

l tema es difícil y además soy 
consciente de que puede ocasio
narme más de un problema; no 
obstante, espero que compartan 
esta opinión un buen número de 

ciudadanos. Es más, cuando la repre-
sentatividad no es más que el valor 
vle una afirmación como ocurre en 
nuestro país, donde los representantes 
del pueblo lo son sobre todo porque 
dicen que lo son, espero que igual 
mente pueda mantener que estas pa
labras reflejen la opinión mayorita-
ria de un pueblo que comienza a estar 
atemorizado. 

Sin rodeos: estoy en contra del De
creto Ley «antiterrorismo». Y ello es 
a causa de muy variables razones, lá 
primera de las cuales de Derecho com
parado. En la presentación del De
creto Ley el ministro de Información 
afirmó que las medidas que con el 
mismo se adoptaban venían a incor
porar a nuestra, legislación prácticas 
similares acordadas en otros países 
europeos para combatir el terrorismo 
Con todos los respetos, espero que al 
guien demuestre en qué país de Eu 
ropa, en circunstancias que no sentí 
de Estado de excepción —que hace 
muchos años no se aplica en ninguno 
de estos países—, pueden practicarse 
registros sin mandamiento judicial y 
puede detenerse a presuntos delincuen
tes reteniéndolos por más de setenta 
y dos horas en los calabozos policia
les. Y esta afirmación está hecha a 
conciencia: he repasado toda la le 
gislación europea contra el terrorismo 
y nada de esto existe. 

No hay pues, justificación europea 
del Decreto Ley. Por otra parte, es di
fícil comprender por qué tanto em
peño en emparentamos con Europa 
cuando de antiterrorismo se trata, y 
no en cambio cuando se plantea el 
reconocimiento de las libertades de 
mocráticas. Quizá, y esto no debe 
olvidarse, la justificación moral del 
tratamiento excepcional del antiterro
rismo en Europa está en la habi-
tualidad del juego democrático. 

La segunda de las razones funda
mentales radica en la inseguridad ju
rídica. Se ha decretado un Estado de 
excepción durante dos años, cuyas me
didas pueden ser aplicadas a todos 
los ciudadanos españoles. He dicho 
«pueden» y no iiserán»; con ello aoep 
to que esta excepcionalidad sólo se 
aplique en casos realmente excepció 
nales Pero, ¿quién dictaminará la ex
cepcionalidad? ¿Qué ocurrirá cuando 
un Tribunal de Justicia resuelva, a 

posterior, que un caso concreto no 
era terrorismo? La privación de liber 
tad se habrá ya consumado. 

La inseguridad jurídica no puede ser 
el premio que se otorgue al terroris
mo. Sólo una sociedad anclada sólida
mente en el i econocimiento de los de
rechos subjetivos de la persona huma
na podrá combatir eficazmente las ma
nifestaciones violentas de minoríns 
marginadas Por este camino de la pro
gresiva limitación de los derechos fun
damentales del individuo, podría al
canzarse la conclusión de que para 
solucionar el problema de los acciden
tes de circulación bastaria prohibir 
la circulación de los vehículos de mo
tor. Y que conste que también hay 
terrorismo en las carreteras españolas. 

En tercer lugar, quiérase o no, el 
Decreto Ley viene a ejercer una con 
siderable presión sobre la evolución 
política del pais. Estamos en un Es
tado de excepción, y este no es el cli
ma propicio para facilitar la partici
pación política de los españoles. Quié
rase aceptar o no, el Estado de ex
cepción atemoriza; y esto es lógico, 
porque en puridad está pensado para 
esto, para atemorizar. Y hoy los es
pañoles no se sienten precisamente 
más seguros, sino más atemorizados; 
hacer política, participar políticamen
te, incorporar a la intensa actividad 
de un otoño que se presenta más di
fícil todavía que este verano, teniendo 
encima la espada de Damocles —léase 
Estado de excepción—; es una tarea 
ingrata que a más de uno le va a costar 
un disgusto. 

También aquí se lanza un reto: 
¿quién puede señalar un sólo país eu
ropeo que en un momento de evolu
ción política, de procesos electorales 
en vista —sindicales y procuradores 
en Cortes—, -+os haya enmarcado con 
unn excepcionalidad como la que el 
Decreto Ley consagra? En Grecia no 
han precisado de nada de todo esto 
para hacer justicia a los coroneles 
que usurparon el poder; Karamanlis 
ganó las elecciones sin alterar el «ha-
beas corpus» de los ciudadanos. Y 
que conste, que los coroneles —na
die lo pone en duda— también eran 
terroristas. 

Y no sería justo decir todo cuanto 
queda expuesto hasta el momento, si
no manifestar además mi plena re
pulsa a las manifestaciones de indis
criminada violencia que han precedi
do a la promulgación del Decreto Ley. 
Y aquí el tema es todavía más delica
do, pero no deja de ser menos cierto 

que el cambio democrático que se pa
trocina, desde muy diversos sectores 
del país, se apoya en una estrategia 
que explícitamente ha renunciado y 
consiguientemente condenado el uso 
de la violencia. La oposición democrá
tica española ha sustentado y tiene 
que seguir sustentando que su política 
se dirige precisamente a que sólo la 
democracia puede garantizar un futu
ro en paz para nuestro pais. 

Y esta imagen de capacidad de sus
tituir un orden totalitario por un or
den democrático, es ajena a la vio 
¡encía que todos conocemos y deplo
ramos. Es más. ni la revolución como 
ideal podría justificarla: ningún Tri
bunal Popular Revolucionario hubiera 
condenado a muerte al policía armada 
que prestaba servicio en las oficinas 
madrileñas de Iberia Una y tantas 
veces como sea necesario recordare
mos que la violencia sólo es adjetiva-
ble de revolucionaria cuando se cons
tituye en avanzadilla o vanguardia de 
un pueblo en lucha revolucionaria. Y 
éste no es el caso español. 

Hoy las coordenadas de nuestro es
fuerzo pasan por la lucha unitaria por 
las libertades democráticas. Y en esta 
línea tanto la entorpecen la violencia 
como el Decreto Ley antiterrorista. La 
primera porque no sirve al pueblo en 
su lucha, favorece la reacción y des
prestigia la imagen capaz de una opo
sición democrática. El segundo por
que hace de la excepción norma, re
fuerza la tensión en vez de facilitar 
la distensión y nos trata a todos como 
terroristas en potencia. 

Sólo el amplio reconocimiento de 
las libertades democráticas «europeas» 
nos hará más fuertes contra el terro
rismo. Olvidar esto ha sido un nuevo 
paso atrás y quizás yo al escribir es
te artículo he cometido una impruden
cia. Pero recordar que la democracia 
por la que luchamos no puede ser 
juzgada al socaire de unas medidas 
antiterroristas, puede ser premonito
rio. • 

Miquel Roca i Junyent 

' Coi es recordarà, la revista "DESTINO», W 
1978, del 28 d'agost/3 de setembre, fou la *• 
primera en ésser segrestada fot just dictar-* 
se la "Ley Antiterrorismo". El motiu adduít + 
fou aquest art ic le d'En Roca Junyent. Segons* 
sembla, el f iscal del TOP pensa deraanar-li 6 
anys ner aquest motiu, 

(La nostra reproducció ha estat extreta de 
còpies fotocopiades que circulen d'ença del + 
segrestament, el qual es produí quan ja duia 
un oarell d'hores en venda als kioskos.) 

Enguany, aquest mes d'agost ha estat molt* 
"mogut", en contra del oue normalment oassa.+ 
Evidentment, aixb csl eranarcar-bo dins Tac-* 
tual cr is i del Regia i també de les l lu i tes + 
pel poder. Acb ta l motiu, hem cregut interès-

cronologia dagost 



sant d'aplegar els principals fets que han tingut lloc als Països * 
Catalans. Heu-los aquí: 
28 JULIOL. Tintades nazis al local de T»Associació d'Amics de TO. 

8.li." de Barcelona. 
30 JULIOL. Després d'un t i ro te ig , detenció a la nostra ciutat de Ke 

pa Iñaki Pérez Bsotegl Ça) 'Ji lson" i de Joseba Paredes* 
Ranotas fa) "Txiki". £1 primer és considerat cos un dels 
més importants líders d'ETA i , a més, se l'acusa d'haver 
ores part en l'execució de l 'almiral l Carrero Blanco. (« 
Madrid, acuell mateix dia fnren detinguts uns altres dos 
suoosah ni l i t3nts d'ETA, mentre un tercermoria en el t i 
roteio que es va produir.) Segons rumors, "Wilson" fou • 
sotmès al oentothal, ner h nual cosa "cantà" molta d'in 
foraació, que permeté les posteriors enganxades a Euzka-
(fi i Galícia. Desnrés de oassar-se un temps a la "tiode-+ 
lo" , ".'ilson" ha estat traslladat al penal de Sirgos. *+ 
Pel gue fa al "Txiki" -encara a la "Modelo"-, sembla que 
aviat se l i Tara Consell de Guerra Sumaríssim. 
"iota l'acusació d'estar relacionades amb TETA, són de-* 
tingudes a la nostra ciutat tres missioneres seglars: Jo 
sefina Bikandi, Montserrat Sola i Justa del Rio. Un cop 
interrogades -amb profusió d'insults i escarnis- passa-* 
ren a la presó de dones. 

í'-ohibició a Tarragona d'una conferència-colloqui a càr
rec de Joan Reventós (socialista) i Anton Canyellas (de-
oocristià). 

31 JULIOL. El Govern Civi l de Lleida denega el nermís per a la cele 
bracio del festival de música "Sis Hores de Bellpuig". 
Continuen les adhesions i mostres de solidaritat amb e l * 
periodista Josep l i . Huertas Ciaveria, tancat a la "Mode
lo" i acusat d' ' iniur ias al Ejército". 

1 AGOST. S'informa de la detenció de 5 suposats membres del FRAP, 
als quals s'acusa d'haver atacat U Comissaria de Col l-
blanc. Es tracta de: Josep Pérez ^ono, Antoni Asensio • • 
Fernández, Carles Alegria 3occio, Francesc Luque Carro i 
Josep LSpez Gèmez, aouest ú l t in fe r i t de bala. Els cinc* 
oresentaren denúncia per detenció ï I legal , ja que havien 
estat agafats poc després de l'atemptat (18 j u l i o l ) . 
També se sap aue a Granollers han estat detingudes 5 per 
sones, les quals són acusades de formar Dart d'un "Fren
te Ibérico de Liberación" i d'haver atacat amb còctels + 
molòtov dues entitats bancàries el 18 de j u l i o l . 
Exoedient al setmanari madrileny 'TRIUNFO", a causa d'u
na entrevista feta a Josep Andreu i Abelló, antic d i r i - * 
gent de l'Esquerra Republicana de Catalunya, la qual fou 
publicada al N3 finit, del 2" de j u l i o l . 

2 AGr ST. Es fan conèixer més noms de detinguts suposats militan-fe 

del FRAP. Se citen 5 noms aés, als quals s'acusa d'haver 
atacat al Dr Otaolaurruchi i de diversos atracaments. 
S'informa oue han estat detingudes unes altres 6 perso-* 
nes en relació amb l 'afer de l'ETA a Barcelona. 
Se suspèn una taula rodona a celebrar a Telva, I l les Ba
lears. Entre els ponents hi havia el "botif ler" i "procu 
rador en Cortes'1 Josep Kelià, Antoni Alemany director de 
^ a r i o de Mallorca" i altres. 

4 AGOST. Segrestaraent del P 154 d'"CR|FLAnA", corresoonent als * 
mesos de ju l io l i agost. La causa sembla raure en dos ar 
t ic les sobre el cicle "Les Terceres Vies a Europa". 

5 AGOST. A València, un guàrdia c i v i l resultà fe r i t de bala des
prés que fou atacat des d'un auto en marxa. 

14 AGOST. La "Librería Jurídica Universal" de la caoital valencia
na sofreix un atemptat amb plàstic. Els autors semblen * 
ser de f i l i ac ió nazi, 

15 AGOST. Un mort i un fer i t fou el resultat d'una persecució poll 
cial a Girona per raons de o>et comú. 

13 AGuST. Tres individus intentaren sense èxit prendre Tarma a un 
soldat nue f i a la guàrdia a una caserna de Paterna, a * 

València, En un primer «roent disparen un tret contra el 
xicot. 

Detenció del president da l 'A. de VeTns de Poble Nou, Sr 
Josep Prochazka. Segons sembla, això estava aotivat amb 
el l l iuraient d'un document conjunt a les autoritats mi
l i t a rs , en el qual escrit es parlava del Huertas ClaVe-* 
r i a . El Sr Prochazka fou posat en l l ibertat al dia se-+* 
güent. 

19 AGOST. Coctel molotov contra la seu del "Diario de Barcelona" i 
pintada de la façana: "Prensa marxista no", "Huertas Cla 
verla al paredón" i al tres. La signatura era GAS ("Gru-* 
pos de Acción Sindicalista"). 

En 50.000 pessetes es valoren les destrosses causades per 
l'explosió d'un attre artefacte llençat contra la l l i b re 
r ia "Documenta" de Barcelona. Igualment, les parets de + 
l 'ed i f ic i foren pintades pels atacants feixistes. 

2C AGCST. Suspensió d'un reci tal que Lluís Llach havia de fer a la 
ciutat de Terrassa el 31 d'agost. 
Segrestaaent del setmanari "CANIGÓ", P 409, del 9 d'a-* 
gost. El motiu rau en -l'enquesta "Els 10 d'Alaquàs". 
Funeral a l'església tarragonina de St Pau per l'obrer • 
Dídac Navarro Rico, que s'havia suTcidat (?) a la presó* 
"provincial". En Dídac havia estat detingut el 25 de ju 
l i o l en una reunió a L'.Vboç del Penedès, on resultà fe 
r i t per la guàrdia c i v i l . Era acusat d'haver colpejat un 
dels qui el detinguren, per la qual cosa estava a dispo
sició de l 'autoritat mi l i tar . 

Durant un recital de Raimon al barri de Gràcia la po l i - * 
eia detingué un noi aue venia "gadgets" amb el lema "ce
nes de mort no". Aquest fet es produí a l'exterior de *+ 
l'envelat, i els centenars de persones que no havien po
gut entrar, en veure que era maltractat, exigiren la se
va alliberació. S'originà un tumult: hi hagué trets dis
parats a l 'a i re i arribaren nombrosos policies. Raimon , 
en assabentar-se del que estava passant, suspengué el re 
ei t a l . Foren detingudes unes 20 persones. El cantant de* 
Xàtiva nones accedí a cantar quatre cançons, atès el c l i 
ma regnant. 

2Í AGOST. Suspensió d'un altre recital de Lluís Llach a celebrar • 
el dia 25 a La Seu d'Urgell. 

La policia dispersà les 800 persones que sortien pací f i 
cament d'un funeral per Dídac Nawarro, a Santa Maria del 
Har. 

Auto de processament contra el periodista Joan Zamora *+ 
per l 'a r t ic le "Don Sebastián Auger: la cr is is de un mana 
ger", publicat en el N? 6, de gener d'enguany, de la re^ 
vista madrilenya "Contrastes". Al cap de dos dies, l 'Au-
ger renuncià z la querella. 

22 AGOST. El setmanari "HUNDO" ha estat multat amb 150.000 pesse
tes per un art ic le de Vicent Ventura t i t u la t "La Oposi-* 
ción en Valencia", aparegut al P 1.305, del 15 de desem 
bre de 1974. D'altra banda, ha estat obert un expedient*" 
a la dita revista per causa de la portada del P 1.837,+ 
del 19 de ju l io l proppassat. 

Segrestament del quinzenal mallorquí "CORT", sense espe
cif icar cap motiu en concret. D'altra part, ha estat pre 
sentada querella contra el periodista Manuel Picó per +• 
l 'ar t ic le "Tontos y realistes", publicat al diari "U l t i 
ma Hora" de la capital balear. 

Es dictat auto de processament contra Josep M. Huertas i 
Clavaria per pressuntes relacions amb TETA. (La primera 
referència d'aquesta nova acusació fou la nota de la "Di 
recci ón General de Seguri dad" amb motiu de la detenci ó + 
de "Vilson" i d'altres bascos.) 
La BIS prohibí una reunió de periodistes als locals de • 
l'Associació de Barcelona, els quals volien parlar dels* 
últims fets en relació amb Huertas Claveria. 



?5 A'OST. Detenció -per motiu pol í t ic- d'un enllaç de Sanca Catala
na, de la sucursal de daines 236. 

26 AGOST. Aturs a "El Correo Catalán", "Diario de Barcelona", 'Hun
do Diario" i "Tele/eXpres" i reunions a "La Vanguardia Es 
pañola* en protesta oel Consell de Guerra contra Huertas* 
Claveriar 
En efecte, aquest se celebra al Govern l l u i t a r de Sarcelo 
na, des de bon matí. Bon nombre de persones que no pogue
ren entrar a la sala, restaren pels voltants estretament* 
vigilades per importants efectiu- de policia. El judici * 
només dura § hores. per la tarda es conegué la sentència: 
2 anys de presó (el f iscal l i en demanava 3). Dies nés •* 
tard, el capità general confirmà la sentència. Huertas ** 
Claveria és a la "Modelo". 

Nou dels ?0 detinguts a Gracia durant el recital Raimon + 
han estat posats en disposició de l 'autoritat militar per 
"insultos de obra a las Fuerzas Armadas", Es tracta de ++ 
Joaquim Martínez Beneyto, Josep Suàrez Miquel, Joanuim +* 
Vallpino Parella, Francesc Ripoll Jansana, Joan Sants, +* 
Joan Aracil, Ricard Talents, Manuel Delgado Ruiz i Fran-+ 
cese Antonio Muñoz, anuest últim en greu estat. 
136 càrrecs sindicals demanen que es posi en clar Is mort 
de l'obrer Didac Navarro. 

Un mort i tres fer i ts és el balanç d'una nersecució de 4 
nois de 13 i 15 anys per la guàrdia c i v i l a Calella, en > 
relació amb un robatori es t i l " t i rón" . 

?t7 AGUT. A Vilafranca del Penedès, en la desfilada de la Festa_Ma 
jor, el públic xiulà en massa ai pas d'una banda de la po 
l i ei a arnada. 

27 AGG3T. Durant més de dues hores estigué col locada una intensa •* 
pancarta a los Rambles, davant el Liceu, aab la llegenda: 
"Slavem Garmendia i Ütaegi". La policia detingué un jove* 
turista anglès malgrat les protestes de la faní l ia . Gra-* 
cíes a la intervenció del cónsul, el noi fou posat en l l i_ 
bertat a la poca estona. 

Al dia següent de ia promulgació del "Decreto Lev Antite
rror ista" comencen a ser segrestades revistes, amparant-* 
se en el di t decret. La primera fou "DE¿¡INO" ¡veure a-* 
questa mateixa secció) i les altres són: "Cambio 16", "Do 
blón" i "Posible". 

Durant el llirasient de la copa de futbol "Joan Gauper" a 
l'estadi del Barca, es registrà una imoression'rit pitada* 
a la policia arnada, al teaps oue oueien al camp milers i 
milers de coixins. 

31 AGOST. A Kanises (rais Valencià), un grun d'individus atacaren a 
un guàrdia municipal, aconseguint de prendre-li la pisto
la . 

1 SETtKR. Ha estat orohibida la primera "Escola d'Estiu del País Va 
lencià" nue es volia celebrar els primers dies de setem-* 
bre. 

2 SETEi'3. El l l ibre "Les Terceres Vies" ha estat demandat pel Minis 
ter i d'Informació i Turisme, (Veure secció "LLI9RES".) 

més detencions Crònica Política de la U.C.E. 
Amb posterioritat, el mateix dia que s'a 

nunclà la mort d'un policia armada a Barce
lona (veure més endavant, p, 8), la premsa* 
barcelonina reoroduTa una nota de la po
l ic ia en la qual es deia que, d'ençà del 6 
d'agost, altres 76 persones havien estat de 
tingudes a Barcelona. Es tractava de gent + 
acusada de pertànyer al FRAP, al MCE, al P. 
T.E. (antic PCEi), al PCRE i a grups anar-* 
quistes, aab acusacions basades en actes de 
violència arnada. 

conselb de g. olla. 
luan aquest número de l1"AVUI" hagi sor

t i t al carrer, ia haurà estat celebrat a la 
nostra ciutat un Consell de Guerra contra * 
10 suposats membres de TOLLA f "Organitza-* 
ció de Lluita Armada". L'acusació és de ter 
rorisme i se'ls demana en total més de 516 
anys. Els encartats són: 
Pere BARTRES i AMETLLET (133 anys'és el nue 

l i demanen) 
Robert SAFOUT i SISA (93) 
Josep RCKERO-TATGES (08) 
JDM VINYOLAS VIDAL (55 anys i 8 mesos) 
•lanon CAR;i|QN i SANCHíS (44 anys i 8 mesos) 
Núria 3ALLART i CAPDEVILA (20) 
Enric CONDE i MARTÍ 5IEZ (28 anys i 1 dia) 
Raimon SOLÉ i SUGRANYES (48) 
Jordina NICOLAU 1 MI LLA (7) 
Guillem GARCIA \ PONS (8 mesos i 1 dia) 

De les accions nue es produeixin i tanbé 
d'aquest Consell de Guerra infornarem on el 
proper núsiero de l'"AVÜI". 

Al l larg dels últims 10 dies del mes d'a
gost, ha estat celebrada la segona "tongada" 
de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada * 
(Catalunya Nord). Un dels assistents es va * 
avenir a fer-nos una crònica dels esdeveni-* 
més importants que s' hi van donar. Anuesta* 
és. Sota el t í t o l de "La U.C.E.: COMPROMÍS I 
ASSAIG D'EXERCICI DE LA DEMOCRACIA'', diu: 

"E ls deu dies finals d'agost, a Prada del * 
Content, més d'un miler de professors i alum 
nes han protagonitzat; més enllà del progra
ma docent, un intercanvi d'informacions i de 
problemàtiques i d'opcions, en exposicions , 
assemblees i debats emmarcats en una àrea de 
democràcia polít ica, l'exercici de la qual + 
és per a nosaltres una experiència simptomà
t ica i excepcional. 

Fins a 17 grups polí t ics hi han estat pre 
sents: organitzacions de tots els PaTsos Ca
talans, amés d'altres a nivel l estatal que + 
operen també a tots o alguns dels nostres *+ 
PaTsos. Es muntà una coordinació entre e l l s , 
el "Comitè d'Enllaç", en el qual hi par t ic i -
oaren; 

- K'eagrunatnent del Socialisme Democràtic de 
Catalunya 

- Grup de No Aljniats de l'Assemblea de C. 
- Convergència Socialista de C. (amb gent ++ 

del Moviment Socialista de C, i altres) 

- Partit Socialista Unificat de C. (PC) 
- Front liacional de C. 
- Partit Socialista d'Alliberament Nacional* 

dels PaTsos Catalans 

- rSA;]-nrovision¿ls (escissió de Tantericr) 
- Socialistes Inoenen ents Valencians 
- Tranuntana (Mesa de part i ts a les Illes) 

- Partido del Trabajo de España, Comitè na
cional de Catalunya 

- Partido Comunista de E., delegació del Pa 
is Valencià 

- Movimiento Comunista de E.t delegació de 
Catalunya 

- Esquerra Catalana dels Treballadors, grup 
polí t ic de Catalunya Nord, la qual és ad
mesa al dit "Comitè...", amb veu pero sen 
se vot. 

Hi havia també militants <fel FRAP, que * 
no foren admesos al "Comitè..." i que preco 
nitzaren un "Comié antirepresivo". 

Igualment aparegueren cartells o publica 
cions de l'Organización Comunista de España 
¡andera Roja i del PSOE, tot i que anbuós * 
no manifestaren en cap moment intenció de • 
participar en el "Comitè d'Enllaç". 

Finalment, al l larg dels debats, assem-* 
blees... cal dir que hi van Darticipar mili 
tants de TOLLA, HIL i FAC. 

o C o 

Muntats unitàriament oel "Cooltè d*En-*+ 
l laç" , es prepararen i realitzaren dos ac-* 
tes: 

- "EL TRENCAMENT DEMOCRÀTIC ALS PATSOS * 
CATALANS OE L'ESTAT ESPANYOL: CATALUNYA, PA 
ÍS VALENCIA, ILLES», acte essencialmenttfiñ 
formació sobre les opcions i plataformes de 
l lu i ta unitària a cadascun dels nostres PaT 
sos. En aquest acte informà un ponent del* 
Principat, un de les I l les i dos del País + 
Valencià (Tun pel Consell del País Valen-* 
cià i l 'a l t re per la "Junta Democrática). 

- "LES FORCES POLÍTIQUES I LA GESTIÓ NA 
CIONAL ALS a»ï503 CATALANS", debat sense •* 



8 
prèvies exposicions, al nue, de fons? més o 
senys explícita, •anifestaren l lur posició* 
les principals «ntre l t s forces polítiques* 
presents. 

En actes a part 1 aab convocatoria 3 *•*• 
tots els professors i aluanes, hi hagué.oer 
aquest ordre, els actes de presentació del 
PSH, del PSiX, del PTE i de la Convernèn-
cia Socialista de Catalunya, amb ^'asslstèn 
eia de varis centenars de persones ínteres-» 
sades a cadascuna. 

Os tetes polítics "ue «Eiorment acapara 
ren l'atencio" foren; 

- La problemàtica de la reoressió cada • 
cop «Is greu als Països Catalans i a tot ** 
l 'Ettat espanyol, especial«rant a Euzkadi, • 
amb motiu dels orob?bles pròxims assassí-** 
nets que l'Estat espanvol vol oerpetrar amb 
les penes de mort contra Garmendia, Otaegi* 
i d'altres, aab l'anonenat "üecreto-Ley An-
t i terror i suo1, el qual comporta de fet l'es 
tat d'excepció per dos anys a tot l 'Estat.* 
amb tot el que això significa. 

- L'atenció general pel que fa ? la pro
blemàtica dels Països Catalans fou cosí se-* 
gueix; un simptomàtic interès del PSUC i *• 
del ComitÒ de Valencia del PCE per la qües
t i ó valenciana i de les I l les , +ot i nue no 
comportava de moment cap mesura conseqüent, 

' ni cap presa de posició concreta. El treball 
continuat de les organitzacions d'all ibera
ment nacional i de classe, especialnent a-
profundit els dos darrers anys al País Va-* 
lencl l , ha obligat i està obligant a forces 
tradicionalment esoanyolistes 0 localistes* 
a planteiar-ee la necessitat d'una definí—» 
ció «ós coherent i , d'altra banda, ha oer-+ 
raes d'arribar a la constitució de la nova * 
plataforma de l lu i ta unitaria a nivell del 
País Valencià: "Consell del PV, en la qual 

El diumenge M de setenúre, al matí, e-
ra assassinat a la Via Favència de Barce
lona el policia armat, Juan Ruiz i'uroz. 

Pacte fou dut a terme per dos ind iv i 
dus joves, els quals l i tiraren dos trets 
al c&p i l'apunyalaren amb una navalla. A 
continuació escaparen ràpidament. 

i_n la nota of ic ial facilitada pel Go
vern Civil de Barcelona, Mitjançant el ca 
blnet de prensa de la "Jefatura Superior" 
de Policia, no es feia esment de cap grup 
polític com a possible autor de le nort + 
del policia araade. 

En t-1 sentit, hi ha opinions qué apun 
ten en la direcció que ha esbt el mateix 
règim qui ha fet matar el 3r Cuiz I'.uñoz.* 
Els qui així pensen, basen Ta seva argu-* 
mentació en: priraer, que l'assassinat del 
dit policia armada f-u publicat '-- 1: prea 
$1 a l'ensems que 1?. nots es"cntrds més + 
anunt, segons fe qual havien, estat detin
gudes ?6 persones a 5arcelons, tot 5 que 

hi oreien oart: PSAíi, PSpv, Üüpv, Socialistes 
Independents Valencians, FCE 1 d'altres orga
nitzacions, llevat dels qui encara adhereixen 
a la "Junta .Democrática de Esparta" í'PCE i tan 
bé e l PTE). 

0 0 0 

ÀCr.lí.S. COSTRA EL CONSELL DE GUERRA A GARÍTM-
DIA I OATEG!... 

El dia de la celebració del Consell de •* 
Guerra contra Garnerdia i ütaeai, 3naregueren 
pancartes, pintades i cartells d'algunes orga 
nitzacions, essent especialment visibles els 
del FCAW i els del FfE. Hi ¡,agu£ una exrecta-
ció creixent entre la qent per a conèixer el 
curs i el resultat del Consell de Guerra, a + 
f i d'organitzar la protesta. A iniciat iva del 
''Comité Àntirepresivo" (""•'4'), l'Esquerra Ca
talana Hels Treballadors convoca una manifes
tació a Perpinyà -a les cinc de la tarda del 
divendres 29-, tot cridant a les organitza-** 
cions franceses a mobilitzar-se en un intent* 
de salvar la vida d'aquests dos militants d'E. 
T . i . i d'aturar també tota la sèrie de Con-* 
sel ls de Guerra -ue s'han celebrat després en 
els quals se sol l ic i ten nones de nort a dojo. 

A la convocatòria de la manifestació hi ad 
nftr'ren de manera explícita FC, PSÀN, P3AN-
provisionals, a part de militants de d'altres 
arnanitzacions i bon nombre d'alumnes de la i l . 
t jE , Al voltant de 1.000 persones, doncs, des 
f i laren des del Castellet f ins a la Plaça de 
Catalunya de Perpinyà, amb les cares tapades, 
a f i d'evitar d'ésser fotografiats per la po
l i c ia espanyola 0 també nue la policia frsnce 
sa passés a la franquista nellícules i fotos* 
dels manifestants. 

Les pancartes i els cr i ts exigien la so l i 
dari t í t amb el poble basc, iot protestant con 
Jra les penes de mort. D'altres alludien a la 
Independència i el Socialisne dels Països Ca-

alçuns dels detinguts ho eren d'ençà del G * 
d'agost; 1 en segon l loc, perquè aquesta nort 
podria constituir -com d x í ha estat dit en * 
alguns diaris espanyols- fe gota que fes ves
sar el vas quant ? 1'execució dels 11 condem
nats a mort (2 rCAPs i 3 etarres). 

dirigents polft ics catalans condemnen l 'acte. 

Aquest assassinat fou conen'at desíavora-* 
bleaent = nivell de geni del carrer en gene-* 
r a l . D'altra bawfe, diverses entitats i perso 
nsliíats feren saber la seva opinió contrària 
pitjançaní notes a la pre~sa legal. A remar-* 
a r la tarto enviada pels Crs Anàreu Abelló , 
nton Canyellas, J . Solé larberà, Joan Araet, 

Josep F l l i c h , Joan Colonincs, Jofn .'̂ eventos, 
Camón Trias iargas, Jordi Pujel, J . Casanovas, 
J . Miró Arrièvol, tráncese Aragay, Cr Antoni * 
Gutiérrez .Díaz, Carles Fensr, Enric í'oltó, " i 
que! ;oc~ i Jim eni i ¡ferioert Barrera, ben + 
coneguts pur les seves opinions de caire demo 

talaos. Al : ü ic i ¡ i :>ne;aven vàries ban
deras car- «¡es amb l 'estel íroig del 'SAN 
0 bl^u del i iiC), i també roges i f ins i tot 
una de neura i ma ; ' l tra tricolor de la ile 
-»i. üca espanyola. La manifestació es dis
solgué en a-riba- a la Plaça Catalunya, *+ 
sejuint les consignes dels qui Vorçanitz? 
ren 0 s'hi adheriren, i per tant fent cas 
ORÍ. d'un grun reduït que proposava de d i 
r igir-se vers el Consulat d'Espanya, el ** 
qual, tot sigui cíit, estava voltat de CRS. 

0 0 0 

FINAL. 

Aouest acte clogué pràcticament Ted i - * 
ció 1975 de la Universitat Catalana d'Es-* 
t i u de Prada. El Comitè d'Enllaç dels par
t i t s havia proposat d'aturar des de mig ma 
t í del diverndres 28 tota l 'act iv i tat do
cent, però no Tou necessari ni possible de 
formalitzar en assemblea aquest acord, ja 
que la sensibilització de professors i a-
luranes sobre el caràcter greu dels esdeve
niments en curs a tot l'Estat esoanyol, no 
permetien ja de sequir treballant si dar-* 
rer dia en les matèries de cada secció. 

Acabada la manifestació de r^roinyà, ++ 
s' inicià l'èxode de la gent can els seus * 
llocs d'oriqen. La U.C.E., exemple pilot * 
d'una Universitat l l iu re i catalana, s 'a l 
çà novament com a exemple d'una cultura na 
cional resistent i renaixent, cada cop amb 
més força i arrelament pooulars. Tots, pe
rò, desitgem que Tany vinent aquesta Uni
versitat no sigui ja nosiés d'estiu i a Pra 
da. Hauria d'ésser el oue originàriament * 
fou el seu ¡nòbil principal; el reforçament 
de la consciència cultural i polít ica cata 
lañes a les comarques de la Catalunya Nord 
soteeeses a l'Estat francès." 

cràtïc i català. El text és aquest: 
"Davant de l'atemptat produït el * 

pasat diumenge ¡ue ha costat la vida + 
del nostre ciutadà, el policia arnada* 
don Juan "cuiz Muñoz, creiem indispensa
ble posar de manifest la nostra condem 
na i plena repulsa d'aquest fe t , com a 
expressió d'una violència irracional + 
que é's incompatible amb el canvi demo
cràtic ¡jue defensen. 
"1 respecte a la vida huraña cora a exi 
gènci:, dels nostres postulats democrà
t ics, i oposa la censura d'aquest terro 
risme, vingui d'on vingui, i serveixi* 
a ''Ui serveixi, «ornés en el l l iure con 
venciment cel poble podrem assolir la 
Democràcia; i només aquesta podrà ga-* 
rantir la pau ciel nostre f u t u r . " 

Ls certa ha estat diversament comen

tada s nivell ciutadà, en especial pel 

-me fa a l'expressió "el nostra ciutadà'' 

rnl icat a un policia armada. 

L'ASSASSINAT D'UN POLICIA 
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ENQUESTA AVUI~S.IjC. 
l'assemblea de Catalunya 
l a "PLATAFORMA 1 e l *CONSELL DE CATALUNYA 

fal i com anunciàveu en el número d'"AVUI" datat del mes de j u l i o l , a continuació presentem les ouatre primeres resocster. aue hem re-* 
but de 1 ' Enfiesta 3.I.C. !lL'AS3Erni£À JE C»TALU;ffi I LES ALTERNATIVES 0B-iXR5riQLtS ESPANYOLES". En la presentació del dit aüestionari, • 
¡ustific'.vera l' interès de "¡es nreitmtes davant la recant creació d'una segona ins+ància unitària espanyola (la "Plataforma de Convergencia 
Democrática") i també oel fet que l'Àsserèle-'i de Catalunya té en discussió permanent el terra del Consell de Catalunya", 

Abans de oassar s l«s re-nostes en concret, volen fer una crida des d'aguestes nlanes a totes aquelles forces, grups o organitzacions* 
que encara no han contestat, que ho facin el més aviat possible, a f i i efecte de poder incloure les seves opinions en el proper número de 
1'"AVUI". 

1 . <W* éS ¡A VOSTRA VALCR-CÍÓ BE LA "PlATAf^HA OE COKVERGEHCIA DEHOCÍlaTICA ÜE ESPAÑA"? 

?. EL MATEIX PEL QUE FA A LA "JUNTA DEMÜCfiàflCA OE ESPAlá". 

NO ALINIATS 
tot esforç de convr^encis política *** 

dins del ciare d'una alternativa democrática 
de ruptura amb el franguisme i per a la i ns 
tauració d'un Estat de Uret, és polít ica-** 
ment positiu. A condició cue no s'imoosin + 
exclusions dins d'aquest sarc i oue les dues 
Plataformes arribin a una entesa oolítica * 
per a no contrarresiar-so. 

Pel nue fa a Ctalunya, és important aue 
la :! Junta" hagi reconegut un punt fonaraen-* 
tal de la nostra convergència eolítica (la 
reinstsuració de l'Estatut d'Autonomia de * 
Catalunya,!, i la "Plataforma de Convergen-* 
eia" el dret d'autodeterminació i d'òrgans* 
de govern propis oer a cada nacionalitat.*1' 

P.S.A.N. 
Pensem que una alternat!«a vàlida a n i 

vell d'Estat espanyol ha ne contenir com a 
mínim els següents punts: 

- Definició inequívoca d'una política de 
trencament democràtic, amb exnrés rebuig de 
qualsevol continuïsme sota les foraies que • 
siguin i / tot posant Vaccent en e l / paper* 
or ior i tar i de la mobilització popular per a 
aconseguir-ho. 

- Consegüentment, dissolució de l'aparell 
feixista de l'Estat, especialment de les se 
ves institucions repressives i amnistia i -
retorn dels exi l iats. 

- Llibertats polítiques i sindicals sen
se cap discriminació per a cap sector demo
cràtic. 

Veure a secció Espanya, "Constitució ne 
"Plataforma de '-/nvercerxia,.. i '. 

- Reconeixement de la personalitat nació 
nal dels r'aísos Catalans, Euzkadi i Galícia 
i del seu dret a l'autodeterminació. Cora a 
concreció d'aquest dret, reconeixement dels 
governs autònoms corresponentes. 

La ""lataforraa1' encara no ha fet pública 
la seva declaració polít ica, per tant fora-
orematur fer-ne una crí t ica basada en supo
sicions. 

La "Junta", a «Is d'altres crítiques que 
l i podem fer, especialment el seu planteja
ment a partir dels interessos de la burge-* 
s ia, i el no reconeixement del dret d'auto
determinació de les nacions sotmeses a Tac 
fual Estat espanyol, situant-se en un incon 
cret regionalisme. Això la invalida com a * 
via vàlida per als Països Catalans. 

Reagrupament 

Es tracta d'una iniciat iva important i + 
necessària, la creació de la "Plataforma" . 
Es el resultat de prospeccions i de l la r - * * 
gues converses i la seva creació és esperan 
çadora, p°r quant, sembla nue per f i arren
ca amb claretat una alternativa democràtica 
oberta a totes les organitzacions po l í t i - * * 
gues i aue reconeix les diverses nacionali
ta ts , accentant les seves representacions • 
nacionals, 

COB tothom sap, la "Junta" és una ooera-
ció muntada i dirigida oel PCE amb la colla 
boracíó del Sr Calvo Serer i algun altre ** 
grup. 

/WU?; El "Reaqrunanent..." pertany a 1? 
"Hrt-forrar.". Veure secció "Esaanya".)/ 

F.N.C. 
En real i ta t , per ta declaració u'inten-* 

cions en la fase de projecte, nue és f ins • 
on la coneixem, la "Plataforma" es presenta 
com una alternativa democràtica al règim, * 
formada per gruns polítics i organitzacions 
sindicals. Fins a conèixer la seva Declara
ció polít ica, oue apareixerà J'aquí a molt 
poc temps, no se'n pot fer una valoració •* 
rea l . 

El fet nue aplegui forces significatives 
i importants, i el d'excloure les personal i 
tats a t í to l representatiu, que no formen * 
oart de la "Junta", la configura com una al 
ternativa en certa manera contraposada a ** 
Tes"ientada 'Junta", tot i nue ambdues al-+ 
ternatíves oersequeixen els mateixos obiec-
t ius . 

Cal esterar la Declaració 1 , dins d'el la, 
la seva actitud en relació a les reivindica 
cions nacionals postulades per les naciona
l i ta ts de l'Estat espanyol, oer a fer-ne u-
na valoració fonamentada. 

La "Junta" es presenta a si mateixa com* 
l'única alternativa democrática a nivell de 
l'Estat esoanyol, la qual cosa, f ins a la * 
data,resultava certa. 

Es presenta així mateix com una formula
ció oberta amb invitació permanent a les al 
tres forces polftinues, socials, cívigues i 
personalitats, per tal que s'hi incorporin. 
Es conegut el seu orograma oue, segons de-+ 
clara la pròpia "Juntai!, és susceptible de* 
modificació per acord aiab noves forces que 
! ,i vulguin Tendre oart. 
- \ través del que se sap de la "Junta" i * 
de la "Plataforma", respecte de la diferent 
concepció organitzativa, praquàtica i estra 
tègica, es ventila en real i tat un contenci
ós que s'ha fet ¡aés palès a mesura aue ha • 
crescut l 'ac t iv i ta t política de les forces* 
d'oposició i les seves manifestacions, a ni 
vell de l'Estat espanyol. 

La "Jurta" està per la ruptura deaocràti 



10 
-a, concerne que forsa una element h^slc de 
la seva caracterització, i no s'està de sani 
testar, nés o «enys pábllcafent, els seus *+ 
dubtes sobre la clara adhesió de la 'Plata-* 
forma"a1 moviment de ruotura, no ia conside
rat seoons la seva estrateaïa, 3*inó segons • 
el seu contingut. 

La diferencia, si és que n'hi ha, no ana-
reí xerà clarament fins després de conèixer * 
la declaració rie la •Plataforma*. 

La nostra valoració de la "Munta", com la 
de nualsevol instancia unitaria a - ive l l dEs 
tat espanyol, ha de centrar-se tant an Ta se 
va Declaració orogranítica resn-c <* a la •* 
qüestió nacional, con a 1? seva acció aolít i 
ca dintre Catalunya. 

Cal recordar que des de la sova aparició, 
la "Junta" ha estat un tactor -¡'incidència * 
no oositivia dins de la política catalana, * 
tant pel que es refereix al seu programa ** 
-punt 9è- coa ner la sova actitud de menvste 
nir les instàncies unitàries chalanes gue • 
la precediren en la l l u i ta . Es veritat oue • 
la seva Invitació a la Comissió Oonrdinadcr* 
de Forces Polítiques de Catalunya i a VAs-* 
semblea de Catalunya cobria, a«b una actitud 
de resoecte formal, un intent re^l rí'ansor-* 

c ío. 
La situació no ha millorat a través de * 

les entrevistes celebrades entre la "Junta"* 
i la CCFPC i la "Junta" i l'AdeC. La darrera 
nroposta rie la "Junta" a l'AdeC insisteix en 
la nateixa idea absorbont, tot i que cobreix 
això dé manifestacions de respecte; es trac
tà d'un mutu reconeixement que aro dues ins-* 
tancies són úniques en els sous respectius + 
àmbits d'acció, cosa que, al nostre entendre, 
no respon prou bé a la rea l i ta t . 

L'AdC, sn priroer l loc, està exclusivament 
vinculada al seu orooi programa i el seu àm
bi t d'acció, i només fa causa comuna amb les 
instàncies espanyoles a travis de pactes que 
en reconeuuïn el o r tingut i la justesa. Es 
1» seva forrea específica de contribuir a "'** 
l'enderrocament del feixisme espanyol. 

A parer nostre, la nJunta" està constituí 
da fonamentalment pel PCE, que n'és ï 'e ix , + 
eniorn del qual girs una heteroqènia constel 
lacto de grups i de personalitats de valor * 
oolí t ic molt inferior i d'inferior incidan-* 
eia en l 'opinió. COR a conjunt, no creiem ** 
que es pugui considerar amb p~ou capacitat ••-
de convocatòria per a l'empresa que defineix 
el seu programa i la seva estratègia. El ** 

test del "rincinat de Catalunya ós s ign i f i 
cat iu. 

Val a dir que no dubtem de cap manera* 
de's seus proclamats proposit.s de nxxtf 
ü t 'ac ïó popular, de ruptura deaocràti-
ca i de respecte a les regles del *+ 
joc del plural isoe pol í t ic . 

El orotagoni srae del poble, que es presen_ 
ta cosa un element bàsic de la seva estratè
gia, oueda, amb tots els respectes, un 
xic conceptual i retòric, si bé a e-
fectes pràctics ofereix un cert atractiu +* 
par a grups i ner a persones que, en moments 
previstos cor. de canvi, es caracteritzen *• 
oer la seva "disponibil itat polí t ica", di t 
sigui amb la maior bona fe i bona voluntat. 

Per a nosaltres, resulta ben clar que +• 
tant el valnr de la "Junta" com el de la ** 
"Plataforma" denenen bàsicament de la capa
ci tat d'acord eutre ambdues instàncies uni
tàr ies. Si no ios solt d i r , diríem que con
templem aquest acord con una necessitat i * 
com un deure, üo hauria de faltar- los el su 
port dels demòcrates catalans. 

3. LA FORMACIÓ D'UN "ÏÏüVtUN PROVISIONAL CATALà" ü 5»UH CONSELL OE CATALUNYA» EL VEIEU NECESSARI A3ANS 0 DESPíiéS X'E L'ASSEKBLEA DE CATALU 
NYA ESÍAGLE1XI RELACIONS « 8 USA 0 l rS OUES ALT'UMATIVES ESPAflYOLES? 

NO ALINIATS 
Catalunya ha de constituir un organisne • 

de direcció política unitària, independent-* 
ment de la unitat o plurali tat de pbtafor-* 
mes polítigues unitàries a la resta de l'Es
ta t . La dependència de Catalunya oer respec
te a un brgan polí t ic exterior o una actitud 
d'espera, fóra nefast. El sucursal isroe a Ca
talunya sempre ha estat origen de les nos-** 
tres divisions en els moments decisius i és* 
sinònim d'alaunes dimissions. 

F.N.C. 

P.S.AJÍ. 
Ens pronunciem per la immediata creació + 

d'un Consell de Catalunya i d'un Consell del 
País Valencià i un Consell de les I l les. Una 
de les funcions d'aquests "Consells" seria + 
precisament la de constituir-se con a repre
sentació de cada en dels Pífsos Catalans da
vant de les instàncies unitàries espanyoles. 

tieagrupament 

La formació d'un Consell Nacional o Con-* 
sell Català gue agrupi a les organitzacions* 
polítiques és urgent. Convé nue els catalans 
disposes igual nue els bascs, d'un instru-** 
ment senzill i operatiu oue amb facultats de 
legades pel President de la Generalitat de + 
Catalunya, ens permeti la defensa dels inte
ressos collectius en els organismes d'onosi-
cié fora de Catalunya, 

•iosaltres contemplem el Consell de Catalu-* 
nya en funció de la necessitat, que es dei
xa sentir, de l'expressió política ajustada 
que exigeix la fase política actual del •+ 
Principat 5 les seves forces actives de l 'o 
posició, convocades entorn dels quatre punts 
programàtics de l'AdeC. 

Pensem que la fórmula més aiustada seria 
la del Govern Provisional de la Generalitat 
de Catalunya. 

Existeix actualment al si de l'oposició* 
un ampli debat sobre el particular, i una • 
certa confusió sobre les bases, l'abast i * 
l'oportunitat del Govern Provisional. Això* 
no fa sinó refermar la necessitat d'un òr

gan de direcció polít ica, aspecte, aquest, 
que constituiria el seu principal co
mès. No es tracta d'un Govern amb* 
un programa, cosa oue, avui per avui, 
és irrel levant; es tracta de direcció i de 
mobilització popular cap a la ruptura demo 
cràtíca, expressada, avui, per l'AdeC, amb 
la qual cosa definim els nexes entre Go-+ 
vern Provisional i AdeC. 

El Consell de Catalunya, al nostre en-»* 
tendre, queda sense valor fora de la pers
pectiva del Govern Provisional de la Gene
ra l i t a t de Catalunya. 

Vista amb aquesta òptica, la constitu-+ 
ció del Consell o la del Govern resulta in 
dependent del fe t que sigui format abans o 
després de l'establiment de relacions de + 
l'AdeC amb Tuna o Ta l t ra o amb totes les 
dues instàncies espanyoles. 

aviat, 
nova secció de l'avui 

"resistencia catalana* 
(anys 40 i 50) 
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k. QUINES DflS l i lA GE TE8JR AOUEST BOU («GíNISHE I OUtICS HAURIEN D'ESSEi? LES SEVE5 ^ELACIGrJÍ M L-»iG ïhBLEAÏ 

NO ALINIATS 

Creien nue cal obr i r el procás que ens* 
neni a disposar d'un Govern Provisional al 
menys al sioment del canv i . Per sixo cal •+ 
crear amb i o t " urgència l'organisme • ue el 
facci ncss ib le . Per a nosal t res, aquest or 
g:pisme oot ser un Consell : Nacional) de * 
Catalunya amb les senüents funcions: 

'-• • "¡so i i d-T 1" uni ' r t política ' Cota 
lupyf amb bese cr el orogrsBs de ruptura • 
det.ocràti ca més ^Rpliament corsiartit en el 
oaís; el de TAssenble» de Catalunya. 

b. Exercir colleqiad=>nent 1^ d i recc ió + 
de l a p o l í t i c a un i ta r ia f i n s el moment de* 
la const i tuc ió del "overn Provisional de • 
la l ene ra l i t a t de Catalunya. 

c . Obrir i v e t l ' a r el procés de cons t i 
tuc ió del ipvern rrovision.-. l r e a i i b a n t + 
les consultes onoriunes ner a preparar- lo* 
i proposar- lo. 

d. Cent ra l i tzar t o t s els contactes u n i 
t a r i s amb la resta de l ' Zs ta t i amb l ' e x t e 
r i o r a f i que Catalunya t ingui un:¡ sola »* 
veu r e x e s e n t a t i v a . 

Es fonamental que el Consell (Nacional] 
de Catalunya t ingu i una força d'arrossega-

nent garantida pel suoort gue l i donar?. *+ 
TAsseoòlea de Catalunya i -¡ue aquesta a-
vui ja té". Der a ix ï cal una conexió es t re
ta entre e ls dos òrgan? sraes. 

P.S.AJN. 

Els Consells de uè par leven en la resposta 
anter ior ' r iur ien de t e n i r , segons el nostre 
p^rer, les següents funcions: 

- Prepar r les condicions per a consti t u 
i r e ls govarns provis ionals en el nomerf o-
Dortu", Anuest noment v ind r ia d e f i n i t p f r lfe 
complincn' de ducs condicions bàsiques: su
f i c i e n t capacitat de convocatòria de masses 
i ^cord concret sobre un programa de govern. 

- Representació oèxima un i t à r i a de cada* 
un dels Pafsos Catalans davant dels - . I t res, 
de les a l t r es nacions de l 'Es ta t i de la o 
de les o l a b f orces un i tà r ies a configurar a 
n i v e l l de t o t l ' E s t a t . 

- Reco l l i r les aspiracions populars rafe* 
urgents i elaboració d'un programa de go - + 
verru 

- Constituir-se ne direccions polítinues 
de la l lu i ta unitària democràtic- catalana. 

El Consell de Catalunya (Principat) no + 

tindria sentit ni v iab i l i ta t si no estiguis* 
estref-sent Vi i gat políticament aré VAdeC , 
si bé' hauri : d'esser funcionalment autènoe , 
A tal f i hauria d'assumir el programa polí -
t ic de TA de C i trobar una formula perquè* 
en la seva concos!ei5 estigui garantit a-+ 
quest l l i gaia a través de la presència dels * 
diferents n i r t i t s cataTns i tambó í algunes, 
nersones representatives dels sectors no en
quadrats políticament i presents i TAdeC. 

Reagrupament 
El Consell nacional ser"í un orçanitae que* 

reuniré a l e s organitzacions polítiques sense, 
exclusions, mentre que l'Ássenblea de Catalun
ya té" una composició diferent. 

El Consell cal que pugui representar a Ca
talunya i TAdeC cal que contihui l'escorç de 
í nanii tzació polít ica en el qual hr aconseguit 
esperi í.ïitzar-se. 

F.N.C 
Pensem que a i x í queda contestat en Taper 

t a t 3 . 

5 . QUIN TIPUS DE RELACIONS 1 / 0 CüLRDiNA 
LES DUES ALTERN-JIVES ESPANYOlfS? 

NO ALINIATS 
Aquelles i solament aquelles que siguin* 

operatives per a l a l iqu idació ' del f rannuís 
me i de gualsevol inonarouia no decidida per 
voluntat oopular; que assegurin l a instaura 
c i ó d'una democràcia efect iva amb reconeixe 
ment d'autogoverm i del dret d'autodetermi
nació* per a Catalunya, Gal i acia i Euskadi ; 
que no hipotequin ja ara l'autonomia de Ca
ta lunya. 

IONS CREIEU QUE CALORIA ESTABLIR ENTRE EL NOSTRE toXIM CRCANISÍiE UNITARI - "GPC" 0 A.C. - 1 UNA 0 

P,S. AJV. 
L'entesa mab qualsevol organisme a escala 

de l 'Es ta t ha de p a r t i r de dos pressupòsits* 
bàsics: 

- presencia sense exclusions de les més i n 
portents forces po l í t i ques . 

- acceptació dels governs autonomies cata
lans com a primera concreció del dret a V a u 
todeterminació. 

Qualsevol entesa no pot s i gn i f i ca r disso
luc ió dels organismes u n i t a r i s cata lans. 

Cal pactar amb l'organisme que comple ix i * 
les condicions que heu d i t , semore conser - • 
vant la l l i b e r t a t dels organismes ca taTns . 

Reagrupament 

Catalunya cal que tingui una política es 
panyola i en aquest sentit la participació^ 
del Consell Nacional en la Plataforma de + 
Convergència Democràtica que recentment •** 
s'ha creat a Madrid, pot facil i tar-nos ex -
traordinariaraent el t rebal l . 

Es amb aquesta perspectiva que el Reagru 
pament del Socialisme Democràtic de Catalu 
nya hi hem intervingut en la etapa prepara 
tèría i en la seva creació, igual que d'al 
tres grups catalans. Pere semore hem mani
festat a les reunions, que aquesta inter -
vencií con a organització política era pro 
visional i que esperàvem i escerem que rà
pidament una delegació del Consell Nació -
nal pugui representar el comjunt de les + 
forces polítiques catalanes. 

F.N.C. 

La condició indispensable per a qualsa-
vol t ipus de r e l a c i ó o de coordinació i s + 
e l reconeixement del Govern Provisional de 
l a General i tat de Catalunya, simultània - + 
ment a Tes tab l iaen t d'un Govern Prov is io
nal a n i v e l l de T E s t a t espanyol, i d'un • 
nucl i d 'at r ibucions pactades sobre l a base 
de l ' e s t a t u t d'autonomia del 1932, i del • 
reconeixement del dret d'autodeterminació. 

Aquestes són les premisses i r renunciables que 
def ineixen l a re lac ió o l a coordinació. 

Pel que respecta a l ' a c c i ó a n i v e l l de TEs 
t a t espanyol, pensem que t o t i T e s p e c i f i c i -
t a t de l a l l u i t a a l p r i nc ipa t , sostinguda per 
les seves instàncies un i t à r i es , l a r e l a c i ó o* 
l a coordinació ha de basar-se en l a c la ra fo r 
mulació de la ruptura democràtica i en les ac 
cions popükars conjuntes per aconseguir- la, • 
tant me's eficaces com major sigui l 'assumpció 
i l a consol idació dels acords u n i t a r i s . A - • 
quest f o ra un fac tor important que permetr ia* 
de contemplar amb confiança que e l f u tu r de -
mocrètic estarà p res id i t pel respecte a les * 
regles del j oc , p rac t i ca t j a durant l a fase 4 
de rup tu ra . 
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6 . QUINA ES LA WSTRA V-L^ACIC DE: A) EL DISCURS DE D. JUAN, I 8) EL DISCURS DE L'ARI .S A LES "CORTES*? 

7 . AFEGI4J TGT EL OUE OííiiUBU I K E S S ^ R I , JtEME 31 FA REFERENCIA A D'ALTRES PUNTS. 

NO ALINIATS 
A) La intervenció de Obri Ju'-n evidencia i 

aglutina la crisi Interna del rèoim i ajena
ra V operació successèria montada al marge * 
de la voluntat popular. 

8) Manifests el fracàs de l'operació "Aso 
ciaciones"; fe una prova d'enduriment reprès 
s iu ; confirma la i «possibilitat d'un canvi » 
democràtic a partir del si tena; fe prova de* 
reblesa i engany en no voler reconèixer Va-
bisi que separa l'Espanya o f i c i í ! de l'Espan
ya rea l . L'haver posat de manifest així til -
t i» fs potser lo més positiu del discurs. 

P.S^AJV. 

El discurs d'Arias significa l'enterra -+ 
•ent de la política aperturista i la confes
sió de la perdfia total de direcció polít ica* 
del govern i del règim. 

El de D. Juan un intent tard* de caoitalK 
zar l 'àopli descontentaisent popular i 1?. de-
si ntegració del règim. 

ffl Tun ni l 'a l t re no tenem cap esdeveni
dor po l í t ic , peroue el protagonisme d'aauest 
nervindre ja l'estant jugant les masses obre 
res i populars de tots els pobles de l'Estat 
espanyol amb la seva l l u i ta i el seu sacrifi 
e i . 

Reagrupament 

Cap dels dos discursos apatten res de nou 
a la polít ica espanyola, en tot cas el del • 
President Arias Navarro sembla una regressií 

•ve de la p. 7\, !,CCBRE LA RCTICIMCIS...!» 

de j u l i o l , -feien equïvocadanent que cap for-
ç* catalana havia Tes part en la consti tu-* 
ció de la "Plataforma...". En efecte, COR ++ 
s'haurà pogut l leg i r , el "Reagrupament Sòcia 
l ista i DenecrMic de Catalunya1 és un dels* 
grups signants del dit document. 

Al resaecte, en el '& 3 d'Unitat Sociaiis 
te, corresponent a VI d'agost 7Ç, s'hi In-» 
clou el text íntegre del "Manifiesto de la » 
c la taíorra. . . " , tot afegint-hi, a Enera de 
presen{icio, el següent escrit: 

"E ls acords aue serveixen de base a a-** 
guest important acte pol í t ic, presenten dos 
aspectes fonarentals; es tracta d'ur. -rcord + 
de partits responsables - i no pas d'un por
tat i de 'personalitats?1 rés o nenys opusde-
istes- i precisa exactanent entre els punts» 
d'acorc, un -el cinquè- aue ens ateny direc-
traent co^ : poble. En e l l els partits de *• 
T l s t ^ t espanyol són conscients de'l'existèn 
ei: de Ics nrcfonclft ts fbVtnües, reconei-

respecte a les seves anteriors declaracions* 
pfibllques» Qualsevol solució* política als + 
problemes existents, solaaent representarà • 
un avenç si fe valada per la voluntat popula-. 
Tot intent de fer contínuament maniobres per 
a sequir usufructuant el poder contra del ca 
da vegada nfe ampli conscens popukar no es • 
altre coda oue un carrer?) sense sortida, que 
fe justacient on està situat el "regiu". 

F. N.C. 
Per a introduir un element ufe o menys a 

nectèíic -potser més, potser menys-, direm • 
que el discurs que D. Juan de Rorbón ha pro
nunciat el 14 de juny d'enguany fe el que no 
va velar "concedir" a Calvo Serer l'any pas
sat, quan tothom l'esperava. La relació que* 
així pugui tenir amb els orígens i els ava -
tars de "Junta Democrática de España;! é's, + 

per a nosaltres, matèria reservada, i la del 
xem a la l l i u re interpretació dels lectors. 

El discurs ha estat menys inhïbitorï que* 
el parlament neutre de l'any passat, Der? al 
cap 5 a la f i inh lb l tor i . Ha molestat ei rè-
gim, aixï sf, perè el règim, a les seves aca 
balles, s'ha tornat solt susceptible, Perouè 
la formula Don Juan de Borbón, situada en un 
d i f í c i l entremig entre l'entronització' de + 
Juan Carlos i la ruptura democràtica, tinguí 
algun valor, cal que sigui sostinguda per im 
portants elements "del sistema", capaços dfn 
teressar-hi les forces armades. Don Juan de* 
Borbòn ho vol f à c i l . Esta disposat a sacrif i 
car-se presi cü nt una si tuaci ó de cri s í que + 
exigís el seu paper arb i t ra l . ¿Li demanarà + 
algí aquest sacrif ici? Mentrestant, la seva* 
actitud resta com la d'una inhibició certa -
ment decepcíonant. 

xen oi seu dret s 1'autodeterninació i sobre 
tot precisen que des del primer monent d'una 
situació deisocràtica, s'ha d'sstablir a Cata 
lunyc íí s les altres nacionalitats)'un go-+ 
vern provisional per al nostre poble, que el 
constituirà segons les seves determinacions. 
Els socialistes de Catalunya no som separa-* 
t 's tes, con creien que no ho és Catalunya. + 
Propugnen i propugnaren una estructura fede
ral de l'Estat espanyol. 

Els representants bascs, catalans i ga-*+ 
llecs Tua des de fa molts anys lluitem per + 
la plena reconeixença d'aquest pr incipi , »+ 
l'hom vist finalment reconegut pels partits* 
democràtics espanyols. Es un pas fonamental. 
??.rò n • obliden aue tot depèn de la nostra * 
actuació. 

El Reagrupament, en el molent de signar + 
el document de creació de la "plataforma...1, 
féu constar que ho feia anb caràcter provi-» 
sional, esperant aue la propera constitució» 
del Consell de Catalunya, penetrà aue la »» 

Una altra cosa ós el discurs d'Ari ÍS Navarro. 
Un discurs del qual han estat deixats al maní 
ge toís i cadascun dels gravíssims problemes 
que esperen solució, o, almenys, endegament. 

El que interessa la classe política del • 
règim, capitanejada clarament pel clan imme -
diatament vinculat al Bàp de l'Estar, fe la * 
seva perdurado', la seva subsistència, i cap* 
altra cosa. 

Què signif ica, dins aquest enntext, Arias* 
Navarro i la seva i r r isor ia formula d:associa1_ 
cionisme polític? Doncs, bí significa un pe -
r i l l : el de postular-se Cap del Govern, del + 
primor govern del futur r e i , disposat a secun 
dar - i a fac i l i t a r - totes les iniciatives • 
nue el nou personatge pugui posar a la pr*cti_ 
ca. 

Els ímmobilistes veuen en aquesta possibi
l i t a t una amenaça a les seves posicions, tan* 
ben guanyades com ben aprofitades durant qua
ranta anys. 

Si la situació de canvi -exclosa, fe c lar , 
la ruptura democràtica, que no juga en aquest 
càcul intrarègia - fe presidida par un element 
del"bunker", exara hi oap la i 1.1 usió" d'enco 
t i l l a r el aue podríem anomenar el conti nu?sme 
aperturista de Juan Carlos. 

Tot fent concessions, Arias ha denunciat la 
maniobra "Bunker", i amb aixè ha signat la se 
va sentència pol í t ica. De fet Arias ha jugat 
i ha perdut. Tampoc no és qüestió d 'agra i r - l i -
ho. 

NDLR de T"AVUI"-SIC. Novament preguem als 
grups i organitzacions que no hagin contestat» 
al nostre Qüestionari, que ho facin el més a-
viat possible a f i de poder inserir les seves» 
respostes en el proper número de 1"'AVUP. A i 
xò és important perquè els nostres lectors pu-
quïn tenir una idea clara de la seva postura. 

veu del nostre poble sigui expressada pels • 
delegats d'aquest Consell, als quals el R.3. 
D, de C. cediria la representació. 

Entretant, nosaltres recolzen plenament • 
la Plataforma de Convergencia Democrática." 

'so cal dir que aquesta adhesió, ni que si 
gui provisional, ha estat mal rebuda per les 
restants forces democràtiques catalanes. 

'Iota.- Els nostres lectors hauran observat + 
que al si del RSDC hi figuren VEs-»» 

guerra Republicana de Catalunya i el liovi-••* 
nent Socialista de Catalunya antre d'altres. 
Evidentment no es tracta de TERÇ present a 
la Coordinadora de Forces Pilítinucs dé C. i 
;resent a la -Junta Democrática de £." , ni» 
el l'SC és el mateix també present a la Coor
dinadora i actualment fos al si de la "Con-* 
vergència Socialista de C.". Es tracta de *+ 
sengles escissions les quals havien actuat » 
al si d'ur organisme t i tu la t "Secretariat •* 
d'Grientació dé la Democracia Social de Cata 
lunys" (SODX), avui J? desac.regut. 
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Premsa democràtica 
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lluita 

unkladè) 
ASSEMBLEA DE _ [ — - ^ 

LA TERRA 

Amfa data iuMol 73 ha estat ranarti l e l * 
primer níírero d'un nou periòdic clandestí ; 
"LA Tu; :A", el gual es subtitula "but l le t í * 
d'informació i dèbit de la !Hic de Pagesos;' 
Tot i que la seva present'-çió és idéntica a 
la revi sia "Corresgonoènci a Soci ̂ "ii sta; de* 
la Coverqència Socialista de C^lunya, a * 
"LA TERRA" hi col.labonen í ornes i dones de* 
diferents grups polít ics catarlas. 
..'. Aquest P I , de u planes, ben t i ra t a Qf 
Fset, ens ofereix el següent sumari; 

- EDITORIAL 

- MANIFEST Wmt ¡X PAGESOS 

- LA m^ SALUTACIC A"EA TERRA» 

- QUE Eh FASES DE L'OU DE LES GARRIGUES 

- CONGELACIÓ DE PREUS..." 

- EL JOVENT RARXA DEL CAMP 

- ANGOIXÀ EÍITRE ELS FRiTTCütTGRS DEL cEíit 

m 
- NOTICIES 

- S03.<E LA COKARCA DEL Wl%S 

- LA V El DELS PARCS ÍWTIRMS 

- A L LflIT L£ LA RESISTENCIA 

- FALTA DE SEGUETA 1 Li FUTUR CUS A PAGE 
SOS 

- 1A1X LLOBREGAT 

- LfjEíSMHEif DEL COST DE LA VIDA I L'A-
3RICULTURA 

- LLIBRES S01RE LA ^ARFSiA. 

Tot desitjant llaraa vida als companys re 
dactors de "LA TERi'A", incloim tot seguit + 
els escrits següents: F.r.| d[•"<l,.L i LA "T'A SA. 
IJ.TClff-A " t * TFilM8. 

"EDITORIAL.- Desoris de molts anys de * 
l lu i tes afilades i disperses, TUS han estat 
la única resposta possible dins la violenta 
repressiS aue hem natit la pagesia i les al 
tres classes treba!I• dores de Rataltirya i • 
la resta dels nobles de l ' fs tat tspsnyo1taV 
rrera Y- desfeta de l'any 19.-J3, els pagesos 

i ramaders ¡iem nres consciència, nue a ' or-
tpr.i rz-r-nos oer aíroal-r l i situació angoi
xes- del nostr-' C'ng. firuest'1 s t t t r c i l arovo 
cada per la política destructiva que ens has 

aplic- T !es forces o \cA, r-ainues de¡ gran ca 
ni t-lïsme agrari que participen en l 'actual* 
regia pol í t ic , oue després d'aúoiillar eis * 
nostres sindicats i les nostres institucions 

ses renr^y-ptatives, arete, aconseguir la + 
descomposició sòcia] i econoaica égl món p.a-

3SS 

"er així) reunits de tot arreu de Catalun
ya els homes conscients i resoonsaoles que* 
treballen i viuen de la terra i bel bestiar, 
i units ï el ls tots aquells homes dol món + 
rural i de la ciutat sensibilitzats per a -
quesl transtorn social, ten cregui necessà
r ia la creació d'un organisme que sigui no* 
tan sols de defensa contra tots els atro -
oe'ls que es produeixen sinó també pernue + 
en el moment es converteixi en l'organisme* 
capaç de programar la transformació social* 
i política que el nostra camp necessita. 

En aquest fet cal situar el reexir de * 
"LA FERIA'1 portaveu dels pagesos catalans+;-i 
que fou ahir ja el (fefensor d'aquelÍ3 l lu i ta 
rabassaire de tan bon record oels aue sen -
tim la necessitat de suoa'ar d'una vegada * 
l'endarrerida estructuració social del camp 
catalS. 

La sor+ida de TLA TÍJi-lV' con a Trgan dfex 
oressió de la "üWfl DE PAGESOS DE CATALUNYA" 
vol significar l ' i n i c i organitzat d'un ver
tader enfrontament de tots als aue frsba -+ 
Hem la +erra davant dels nostres enemics i 
del regim polí t ic oue els protegeix" 

"LA Í 3 í SA Li ¡TAC 15 A "LA TBR»V "rec* 
que ha estat una magnifica idea T de bate 
jar aquest modest but l le t í de l i "ilNlC DE* 
PA3E3QS DE .'. T-L.:'YA! anb el nos d'un seu* 
antecessor en Ics l lu i tes ner les reivindi 
cacions pageses. LA ÏC'RA fou, durant molts 
anys, el prtaveu de la ''Unia de i:~b'ssa1 -
res". Aauest nom estí estretament vinculat 
a una ètao? d i f í c i l i gloriosa de l l u i ta + 
dols treballadors del camp català, quan el 
timó de la nau de Verq nïtzació rabassai
re estava en les mans jovenívoles de Fran
cesc Layret 5 Lluís Cowpnys, dos «Èrtirs* 
de la cusa dels pagesos, de Catalunya i la 
l l i be r ta t . La historia, en el curt tenps • 
en nuè es v» poder escriure cora calla, ja* 
va assenyalar la veneració que al poble • 

ica«auuMClcEaGEses 

scncfiwi 

professava a Layret. Ara, quan es torni a pe -
professava ? L Yret, Ara, quan es torni a po 
der escriure com cal -dient nomfs la ver i tat-
venerar* profundament a Companys. 

"LA TERRA" ens posava al corrent, cada set
mana, de totes les coses que es refarien a * 
les l lu i tes dels camperols - i no solament dels 
rabassaires-, contra els propietaris agrupats 
a l ' I ns t i t u t Catall de Sant Isidre. (No is ca 
soal aue els que vivien sense treballar, per
qué d'altres ho feien per e l l s , haguessin es
co l l i t per patró el sant que, en l loc de l lau 
rar ajunit sobre 1'esteva, s'estava a l'ombra 
mirant com uns altres -en aquest cas un enget 
de Déu- llauraven per e l l ) . 

"LA TERRA" ens parlava dels nostres drets* 
i denunciava valentient les malifetes i les • 
ïnjustíseies de que els pagesos eren victïises. 
El vell eer in ic ens ensenyava també a l legir 
- i f:nt-ho en 1 : nostra llengua- completant* 
aïxf la funcií edjcativa que la miserable es
cola ¿'aquells tamps -als terratinents í al * 
govern no els convenia -me fos millor- deixa
va a isig fe r . 

Que 'LA TE :;A'' d 'av j i , el nostre jove but
l l e t í , passi a ser "viat un perf&Rc gran i * 
ample, aicollidor de les aspiracions pageses , 
valent i decidit, "¡ i i rant en c^da n'nsro una 
batalla contrü l'cnressiò". Centra T e x p l o t x í 
Contra el 1 • tifunoisne. Contra la 'flecadura. 
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Contra el caciquisme. Contra la polftica cor 
rupta i corruptora del govern feixista. 

"LA TERRA* nova, serè la bandera gloriosa 
que acompanyarà els soldats del camp català-
soldats que blandelxen l'elna fecunda en •* 
llec de Vana aortffera- en el caaf dur 1 • 
aspre de la llibertat 1 del socialisme. 

Del socialisme en la llibertat 
PEP DMLAIRE»» 

estrella 
ro\a 

En un deis primers numeras de V"AVUI* re 
produíem un estracte d'aquesta publicació-* 
leshores redactada en castellà-, en el qual* 
es feia referència a la postura del grups •» 
Ator (Bandeda Roja) sobre la solució al fet 
nacional català. 

Ara tenim davant nostre el primar número* 
d"ESTRELLA ROJA' redactat totalment en cata 
la, el qual correspon al N« 50 de la revista. 
Tot i que el seu gruix ¿*s afnis (un foli a • 
dues cares), eel.lebrea aquest c a í que crej_ 
M positiu al si del "Cosita de Catalunya de 
l'Organització Comunista d'Espanva (Bandaba* 
Raja)". 

O'aquest número, datat del 20 de juny 19-> 
75, coplet el segQent fragiertt: 

"UN REGIM QUE FA AIGÜES.- Quan els hoaes 
del gran capital espanyol, coi Pío Cabanl - * 
lles fa poc, reclamen la urgència de la suc
cessió" de Franco per Juan Carlos, estan ju -
gant Vffltlaa carta que els queda per apunta 
lar un edifid que s'enfonsa. La gran burge
sia no se'n sortirà amb petites concessions* 
d'aquesta aventura, sinó que 11 costaré cara 
i haurà d'encaixar un Govern Provisional De-
«ocràtic 1 una República Democràtica, porque; 
Si un Regia, on "Jerarques" 1 grans burgesos 
•ns parlen cada dia de democràcia/-espon aeb 
l'Estat d'Excepció a les afnimes reivindica

cions dels bascos, ¿quina "democràcia" ens * 
pot oferir que satisfaci les exigències a*fe 
urgents dels obrers, dels pagesos 1 de la pe 
t i ta 1 mitjana burgesia? 

SI un Estat d'Exceoclí és Incapaç d'evl -
tar una vaga general, ¿què fe el que pot evi_ 
tar? ¿1 què els queda llavors per parar «1 t 
cop final de les forces populars i democràtic 
ques? 
CAP A LA LIQUIDACIÓ OEL FRANQUISME.- L'Estat 
d'Excepció contra Euskadl ha posat brutal - • 
aent sobre la taula 2 qüestions inseparables 
de la conquista de les llibertats polftiquetï 

1 - , el dret de catalans, bascos 1 gallecs* 
de decidir llluramnt el seu futur 1 la nece 
ssltat de concretar la «añera d'erri bar-hl,* 
Is a dir la fonació de governs provisionals 
autènois segons els Estatuts de 1932 1 1936. 

2! . La dissolució* de la polida polftica • 
del Règií, dels seus tribunals ailltars i • 
d'ordre públic, 1 la depuració* dels responsa 
bles estatals dels cries i brutalitats 

r cos. 
El priíer pas en la conquesta de les l l i 

bertats en el nostre combat cap al Soci al is-
•e , fe la i oposi ei í d'un Govern Provisional* 
democràtic per la Mobilització* popular, fe * 
l'ocupació' oels ajuntaments per les forces + 
democràtiques, fe Vapropiadí dels locals 1 
bens de la CNS pels treballadors. 

Aconseguir aquests objectius vol dir, en* 
primer lloc, agrupar totes les forces popu -
lars 1 deaocrtti ques al voltant d'm preçra-
•a clar de llibertats polítiques* vel dir a-
quf fer de l'Assemblea de Catalunya un arga-
nisM arrelat a les necessitats del pobles 1 
capaç de reforçar les seves lluites; vol dir 
fer de Comissions Obreres Tarea eficaç de * 
direcció* d'w potent moviment obrer." 

&m 
D'ençà de la seva reaparició, l'òrgan cen 

traí den "Front Nacional oe Catalunya", l'or 
ganització nacionalista els antiga, gaudeix* 
d'una regularitat digne d'elogi. 

En aquesta ocasió, a afe, ens troben da -
vant un numero extraordinari de 62 planes, * 
estampat a offset i aeb la portada a quatre* 
tintes. Ens estea referint al H L de jul iol / 
agost/setembre 1975. 

Al llarg d'aquest volueinós exeaplar s'hi* 
pooen llegir treballs sobre una variada teta 
tica: vida a les coaarques, la problemàtica* 
agrària, ensenyament, universitat, actes po
pulars, repressió, entrevistes, internacional 
(Euskadl, Xile i Portugal) i reflexions polf 
tiques sobre l'actualitat democràtica dels + 
Países Catalans. 

Coa a exponent hea triat l'article "U • 
LLUITA UNITAfliA DEMOCRÀTICA AL PRINCIPAT DE* 
CATALUUYA": 

"Ens trobem en ma situadí palftlca can 

vlant i amb una dinàmica d'una comple 
tan enorme, que fer qualsevol previ si í sobre 
esdeveniments futurs comporta un risc elevat. 
Halgrat tot, hi ha dades suficients per a po 
der definir unes tesis que indlouin quins fc* 
han d'esser els necanismes de l'estratègia * 
de ruptura democràtica. 

El règim franquista està en cr isi . Si a -
quest fet ja era evident fa meses, avui es • 
pot dir que la crisi' de la dictadura fe Irre 
versible. Les seves contradiccions són tan • 
evi dents 1 tan greus, que calen ben poques * 
argumentacions per adonar-nos que la mani o -
bra "aperturista" fe morta i que preval la • 
polftica repressiva: Es podria dir que VEa-
tat d'excepció decretat a Euzkadi aquests fil 
tlms tres mesos ha marcat el fracàs definí -
Hu de la polftica del govern Arias. 

Mentre per totes bandes es desborda la de 
•anda d'un canvi democràtic., el regla conti 
nua en el seu imaobillsae, es recolza en els 
ultres per a intensificar la repressió* de ma 
nera descontrolada i s'enfronta amb l'Esglé
sia institucional 1 amb tots aquells sectors 
de la burgesia que busquen, perquè aixf ho a 
xigeixen els seus Interessos d'explotació*, * 
expressi ons polfti ques més obertes. 

La deterioració del regla s'ha vist accele 
rada per una situació de crisi economice re
alment greu, i de la qual no troba cap sortí 
da viable. D'altra banda, un factor que tatéi 
bé* ha fet i fa avançar el proefe de descoa -
posició del franquisae ós la pressió popular 
1 l'increment constant de tota mena de l l u i 
tes als sectors més diversos, lluites que ca 
nallzen i reflecteixen la voluntat popular* 

de canvi. La llarga lluita dels PNN, la dels 
HIR, l'ocupació democràtica de la CNS só*n * 
els exemples més rellevents d'aquesta situae 
ció. Coa tambó ho ha estat la mobilització* * 
del poble basc del dia 11 de juny, en ple es 
tat d'axcepció» 

Pare mentre al regla es deteriora - 1 , bé* • 
cal dlr-he, pren viger aab lntersltardes, • 



ner Ht jS de tBscurws "tfcrs*, de V r e n t í 

ció de Solís, etc.- , la situació" d'entes; •*' 
l í t i ca que representa !a V u i t ; unitària ner 
la ruptura desiocr,'tic: al* Pafsss CítaTans,1 
concretament al Principat de í>fnt'uByéf t ra
vessa avui uns «wents conflictius i podrien 
dir nue -rs troba en un? cruï l la . Per a sune-
rar aquesta cru"!Vi, la l lu i ta unitària al * 

Principat de Otsl trya ha de- f raNr , ffcfirtir* 
i potenciar una mwa direcrió a seguir d i n 
tre Vi situació tambó nova -de vi ni l i a de • 
canvi- en ive avui ens trobem. 

FI moment polít ic áéttel exiifeix una audà 
c i s i ¡in treball oue les torce1; polfH nues * 
del ¡Moci pat no Han sabut trobar, Exi stei x* 
m^ ben clara nr-nca de cohesió. ! enc<ro més 
podem (fir que malgrat la creixent mobilitza-
c i í popular de signe democràtic, es ¡ftna un 
descens de la l lu i ta unitària na" la ruptura 
£n un moment que precisament aVciana una gran 
acumulació d'esforços, d'entesa, les forces* 
polítiques es mouen en sentit invers. 

Un factor nue pot estar a Tor í gen dx9 -+ 
auest deixat=raent ce la l lu i ta uni fVia ós * 
el fet nue actualnant hi ha mis grups polí
t ics oue preparen el futur, bo i esperant • 
que"tot s'acabi™, que no pas amb una actitud 
de l l u i ta que condicioni i acceleri l'acaba
ment del franquisme i l'adveniment de la rujj 
tura democràtica. 

41 costat d'aques1 f e t , í en estreta rela
ció, s'ha estés la idea que la successió de 
Franco ós imminent. Al nostre veure, ooques 
dades hi ha pa- a oreveure amb certesa la • 
i nuïn neci a del traspàs de podars de Franco a 
Juan Carlos. Potser la "rentróe" de Josó So 
l i s al govern, la prVroga de la legislatu
ra de lea "Cortes*1, aquest? mena de globus-
sonda que han estat les últimes declaraci -
ons de la germana del dictador dient que • 
Franco hauria de d-lxar el nooer en vida ++ 
(recordem que les daclarcions de r i la r Fran 
co senrore han estat utilitzades per a e l l o 
per la familia per fer correr noticies de • 
manera oficiosa) o Vaugmant actual de la • 
repressió que ha culminat en la promulgació 
del decret-llei contra el terrorisme que + 
significa la implantació de Testat d'excep 
ció permanent ( i que bó podria tenir la se
gona funció de servir per a eliminar obsta-
cles en 1'operacï ó successòrï a l , potser to
tes aquestes dades ens podrien reafermar en 
la intuició de la imminència del traspàs de 
poders. Si aixS ós cert o no, el temps ho • 
dirS. El que sf que és cert ós oue, entre • 
les forces democràtiques, ha anaregut un • 
nou fenomen aue ràpïdanent s'ha generalit -
zat: la sensació nue fs imminent l'entrada* 
en una nova situació, la del "iuancarlisme". 

Partint d'anuests dos gruos de dades, les 
de la crisi del regim i les de 1? imrainecia 
de la successió, les forces de la burgesia* 
s'organitzen, com també" altres sectors ante 
riorment POC organitzats van nrenents oosi-
cions 5 s'obren a una nova dinàmica de t re
ba l l . Podem dir, doncs, nue noves forces • 
han entrat en joc al terreny de la política 
democràtica c t^ lana. 

í-erí ara, vui isaíeix, .TÍ:Í ïr< una "ov si 
teció política o no? Evidenmení nue sf. í s -
ouen tienment, !•; situació .e tu i rev.r'.»''"* 
els asoectes asntJents: una clar" crisi -*>! -
regini, un increment de l'extensió i del vi -
gor de les l lu i tes popul r s , un >¡escerr de t 
la dinàmica de l lu i ta imitaria 'cal re-"n-;t-
oue ens referim al Princinci de ; '•talu ••-• , • 
T ' n a r i c i í de noves Forces pnK'iques, i pa" 
part d'alguns sectors, una icti htd d'esper*-* 
passiva aue t\s esdeveniments as nronValxin. 

Tot aquest context snonrea el noment r.n ~ 
t i c en nus es troba l'única plaraforçr unit* 
r ia de nari i ts polít ics al Prirsrpat: 1 Co
missió Coordinadora de Forces iolítínues de* 
Catalunya fCCFPC). 

.'"uestn crisi de 1? '"'CrnC té" Torí agen,en 
bona n?rf, n 1 ; repercussió imi.iefadora i • 
di çqreoadorn nue hi v.tenir Tao-arició de la 
"Junta [iemocrítica de csoana!! i notem oue una 
de les forces oolítinues de la vCFPC forma * 
nart de la ''Junta", i una .altra, aparcament* 
sense formar-ne aart, en fa una gran acció * 
propagandística). No ós nonos aquesta, nerà, 
1? causa de 1; c r i s i , "om a altres factors • 
disgregadors, node» apunt T-ne dos: el fet *• 
nue sis últims mesos s'Hagi fet is mós d'un* 
cop del dret a veto aue preveuen els reesnis 
mes de funcionament de la CCFPC, í l'aoari -
ció d'altres 'orces ool íti'-ues catal-·ness * 
oue canvien la panoràmica dels gruos co l i t i s 
organitzats. Tot així ós, basi esmení, el que 
ha determinat la cr isi de la CCFOC. I é*s quo 
en rea l i ta t , el centre de gravetat de la po
l í t i ca unitària del Princin t h? canviat, i * 
ben clarament ha deixat de ser d. f in i t per + 
la coordinadora. 

Davant d'aquesta situació, s'imposa troba-
l'exnressíó justa que respongui a iel· necessi 
tats del moment. Per l la nostra banda, i ta l 
com ja hem manifestat altres vegades, creiem 
que al Princinat escau, ja ara, la constitu
ció d'un Govern Provisional de la 6ener?iï -
tat de Catalunya, "''o oostulem un Govern tes
timonial, sinó un "overn de combat, capaç * * 
d'ira ulsar l lu i tes , de oronulsar i otaoinar* 
en el seu moment la vaga general política * • 
que ha d'ajudar inestinablament a acabar amb 
la dictadura fe ix is ta . 1, t-mbó, un Govern + 
reoresentatiu del ventall actual ds les for
ces polítiques ctalanes, amb una forta cohe 
sió al seu s i , un ample suport popular, i • 
aue constitueixi l ' interlocutor vSl ida ni -
vel l del Principat en les relacions aab les* 
altres nacionalitats de l'Estat espanyol. 

Si bé «rei em aue la consti tuci ó del Govern 
orovisional és una necessitat, el fet ós que 
avui encara no s'ha oroduit. S'han anat fent 
petites nasses per a la seva formació. De + 
f e t , ha començat un accidentat procés de ne
gociació entre totes les forces polítiques + 
catalanes del Principat. 

Contemplant-lo des d'un pr i«a reaíista,a 
quest procés de negociació no dona per a a l 
tra cosa que ner arribar a la creació d'un • 
organisme unitari intermedi, oue anomenaríem 
Consell de Catalunya, Si així s'aconseguís + 

15 
- - r > un -as i ^c-t :nt par arribar : la con-
f;.-¡.ració del 'iovern Provisional. 1 nue |n> 
íeressa ós iniciar la dinàmica fro-lnvern, i 
si dins aquesta 'linàmica, cora a priner resul 
t ' t :« ! procés de nngociació, aoareix la for 
" c i í •.&] ConseT de Catalunya, per a nosal
tres rc-ría un fet alt sant posit iu. 

A ^uest Consell oV Catal'jnva t indria la f i r , 
ció de conrdinar i inaulsar la l luitae del • 
procéa can a 1? ruptura democràtic;; oe cons 
t i t u i r , en qualitat (Pífele arpan eairicf- -
•wit nolítfcc renraseatatiu del Princinat, el 
bloe pactant cíe negociacií amb les altres na 
cionalitats de I ' fetst esn-nyol, i de orepa-
' :r "1 camf acan a 1" creació tiel Govern Pro 
f is ión 1 ! de la Generalitat .de Catalunya. 

VAssemblea de Z t'lunyn., eos a articula -
ció de mobilització de cnsses, és el suncrt* 
essencial oue ha de trobar el Consell de Ca-
t ' unya , i si bé fornalïient Consell i Àsssa-
bles han de quedar formal«e.nt deslligats,van 
units ner uns mateixos obisctlus de l lu i ta e 
per la ruptura democràtica, con.lint funci -
ons diferents nue es cono"'alertan. 

Anar avui a la constitució del Consell de* 
Catalunya ?s una tasca urgant i -fonaraental,* 
que ha de partir d'un pacte oolft ic que t i n 
gui con a base uns punts d'acorc nfnin sobre 
1'alternativa de ruptura democràtica i me * 
no podrien ser inferiors als que constituei-
x:n V base d'acord de l'Assemblsa de C talu 
nva. 

Cal, doncs, preveure un T;Jn desplega -» 
sent d'esforços per poder arribar a aquesta* 
unitat. En altres paraules: cal portar a ter 
me, amb responsabilitat i amb v i s i í unitària, 
un debat polí t ic de clar i f icació on siguin • 
definits aquests elements essencials aue han 
d'informar la ruptura Democràtic-'." 

NDLP. de T'TAVÜI" : Jes d'aquestes planes fe
l icitem als companys ;ie FP£ per aquest núme
ro extraordinari, veritable cas únic en la * 
histona de la orensa democràtica catalana. 

AVANT! 
En el passat núsero de l'-:A'.'Ul!!, inse-** 

r i e , en aquesta mateixa secció nota del su
plement oer a Catalunya de ''EL CffliJEC Z£L + 
PUE3LC", l'òrgan central del "Partido del • 
Traaaio de España". Ara tornarem a parlar + 
d'aquesta organització, atès am acaba de 
llençar al carrer el primer número d'una re 
vista en català; "AVAiiT!;i, oortartveu del • 
-osiitfe Uaciona.l oe Catalunya de! PTE. D' a-
"uesta.manera ens fem ressb de l'evolució • 
favorable que darrerament ha sn'ert aquest* 
gruo pe1 que fa a la qüestió nacional cata
lana. 

ü'aauest primer rúmero, d?fat de 11 de • 
setembre, ens pl.au reproduir un treball so
bre la problemàtica de barris, el qual duu* 
per t í t o l : "ISTEfiT D'ATURAR l LLL'fT.cj TAS 
síciació de ','tïns Joan üaragall clausirada , 
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l'oposició democràtica 
El Reogiupament i le/ 

es de rpï un --n-ii de nCntros no pwla-* 
"gg <*? l 'sct lvH: - ! ~af d&saftvoltjofin tes 'onver 
-,?••>':ïes -••.oci-'lr>'.' - i :<-•• w r í ic - i oi .>eaqru 
»- rv . &fès • i- il l lani dels cSor> uli las aesos 

r*«isi< organiv--." r :;r Ti¡r a t m ilinriri aiïts* 

suuts de w»i; ¡Ib-n-ló i exi ¡.-.ió, bea .;•; 
»if interesa:•! ,• Fgr—<\es r^sso >; I? sev. si 
'uacló actua!. 

L'execució i dinstltzaeíá d'u- í,rrinr>na de 
ce-·tre-escuerr· CM ni -im ïnte·-r I a Cf., ha 
pssolit una exters'.') consfde>"abl« tSnS el mare 
de les Iferants emes socials i al l larg i am 
r>le de l i i t C"taiunva. 

'le Tiníorne del jeemtarjat de 'J£ fa "UP-
CUKEíIÏS I I T:;;;0À'L'!, "v- 3, ju l io l 197B), rei-ro 
duïrem les secüenís i nf oracions: 

" à ni vel i de l'acció i més concretament de 
la incidencia núblic-, cal destacar con activi 
tats més rellevants en la línia d'una clara i r 
rupció democràtica, les diverses i importants* 
conferències a ilrona, Heida, Barcelona i lar 
raoona, nue s'har fet eco dels nostres punts * 
de vista, ampliats pel resso de la premsa nue 
els ha seguits amb constant atenció". 

D'altra banda, 1? COC, mitjançant xerrades* 
i d'iatres camins, ha arribat també a gent de: 
ieus, Ralaauer, Fi oueres, Ripoll, Terrassa, *+ 
Vic, Mataró, Presia de ¡:ar, Cranollers, Clot,* 
3 anés, Pineda, ïortosa, Torelló, El Vendrell, 
r - l sa t , S badell, La Seu d'Urgell, etc., etc. 

El :ocument del Secretari-t de la CDC acaba 
informant sotu-e les noves fórnules '"ennuadra-
rnent ? la Convergència, així con explicant la 
presencia activ- ^ l s ni l i tants de la CilC en * 
si si de la l lu i t? un i tV ia del nostre noble. 

;"om a punt f inal d'aquest resum, voldríem re 
narcar l'aparició de diversos oouscles, tais + 
con: "ÜClíerS l i TREBALL' & 3, ,!PCR UH PHO-
« N ECMDílC I SOCIAL'' i el tercer número de 
la publicació del CíSC Catalunya üemoo-àtica , 
dedicat ínteirament al problema nacic ' - l . Re
cordem nue el RASC iunt anb UDC i independents 
formen la C'X.) 

1EfG UFAF.EOT PEL SOCIALISME DEHQCRATIC A CATAL 
mk - RE CWAliENT Pit SCCIAUSKE OEW'flWFtC 

l 'a-arició de l'organ polít ic quinzenal Mni 
tat Socialista, ha fet coníjxer el le'xrupa-*1 

ment i les seves posicions a tots els sectors* 
de l'oposició democràtica catalana. Així. tot 
l legint el ¡I" 3, heu anrès nue el kpupimmañ 
ha decidit d'rd~erir a la Tlatsforaa de ".on-* 
vernencia «mocrática de Esn-V-ia :. à<it»st fet * 

•'. :.- »"|l"*i! ' íS •-••. i ^:'-: - '• :<ec.1:!?-jes 

¡a I M .••!!!? nrf ~grí ns ; " ' •"••'" de !es for 
C s -.<-.!' i ' •-- .(>•- i >'• ' • : • ' . . %«t 1 rwé el + 

s , r , _,. , ;,,..'• f lçy . . . . , , „ „ . l ' - ; ;w 5+ Jo 

! • -Rv •yçsïiwïí.! i ' sí if'n.;uest nrganisr** 
i i· i ' ' H f'S'j• - ' n j , cap •»|r-iT, pe.; endavant. 

:j€'i"ii£, s¡Sri>Ta, c' r;u ¡spuoaswnt est?. e:a-
!inr~:i! un iiSPórlaril dnCIWBld • " ' f . ' í i c , uue + 

.o i ' -v i :f 8*»' ••íú ¡i-., '' K r " bsrttfe, en * 

el !:'. •• d'LHJ í Soci j i s i í hi ip, <?aher la 
SÍ;Vi opinió ÏC' '-"e f --'• I ·on,/nrnèncla 'ie 
•oCí-Stlc*- i . ¡;5 ;, Soctultst'. i En uii al» 
lrn üíiarhtt f}'aq»*st -rri;,-» reiirpriuTrn les 
rrofMsies i opinions (*• 'íígrupíieni sobre 
agiïesl punt.! 

.1- ' , ÍC!AU3ÏA ;í íXíMOS'R - Jüüv 

Senons í ! t ines Bótícíes, ós ..>n fet oue * 
el flovirsent Socialista de '.at^lunya -un deb 
principals impulsors de la 'Sí.'- deixa d'ac-
tusr sota aquest nom per a fer-ho exclusiva 
ment sotn el de -onveroència Socialista de 
Catalunya. 

rel nué fa a l'actuació de ta CSC al ++ 
I h r g d'aauests ú l t i ra mesos, saben çue ha 
estat notòria la seva prsslncia a V^Escola 
d'Estiu Resa Sensat", a lr. "Universitat Ca
talana d'estiu de Trada1', així com .3 diver
sos barris, a comarques i al si del ¡noviíwt 
obrer, iot sembla indicar gue, oarallela-** 
ment al procés de consolidació d'aquest ** 
front socialista, Texnansió de la CSC als 
*mbits de la vid? político-social catalana. 

En el c';")'tol de propaganda escrita, la 
CSC ha lüjblicat interessants, oouscles. S re 
nai-car el segon número de la serie ''DÜCU-++ 
ments", dedicat •:, l'actual situació del so-
cialisne a l'Estat espan-ol, nïíjançant la 
reprodi'cció de les dec 1T?ei ons nrograníti-
gues de tot1, els grups socialistes d'aques
ta ideologia. C'-ltres oüiscles són: els *+ 
dos primers r.úmaros de irJÍ.Uj.:'CS CE FCíiiA-* 
Cl! ', el priner dedicat a l'Autogestió i el 
seaon a línies sindicals. D'-Ttra banda, ha 
sortir el B- 3 de la seva publicació Corres 
ponn?nci.; .Viciaüsta, en el qual hi trenem* 
un "¡Vnjecte de ''anifest-ironrana". 

EL SEàCCii' V'tCl ! LFÒ [HJF3 crCTFRCFNCIES • 
EXfGSEM t;if-"S ríiSTirifS B íTCHlS IUTEIXD3 
I U 3E¥J ^¡CS' r í :: :c T. 

Cesnrós d'un páBride de evident encuadra 
itert i BOfisp'írheií, tant Tes Convergen - * 
ei es com el Reagrupamertt, han passat a fer 
una áriMisI ser io» de i? problemàtica ge-
ner'-l del pïfs i de la ingerència que po -
den tenir les seves respectives forces en* 
el futut oolf t ic fjel pafs. Aíxf veiem que* 
Convergen i a Socialista en el seli número • 
"Corresncndencia Socialista n5?", referint 
oe al Reaarupament pel Socialisme ¡JemocrS-
!ie a Catalunya, diu: "Conscnücnmcnt i te 
nint on camote la darrera consi'leració, la 
primera cosa uie podem dir é"s que la dife
rencia entre els nlentejaments de la soci
al dnsiocrtci a a Catalunya (FÍeagrupament) i + 
els de la 'onvarg^nc;a Socialista, no és • 
an anussts sioiaentd un problema de programa. 
En aquests nugtents ni la CoTOsrgcrfcía ni • 
el Reagruparaent no són aarti ts ni ténen, + 

com a conseqüència un programa elaborat* 
de les reformes o de les transformacions * 
soci- l istes. Deixen aquest tena per a una* 
profunda discussió en la que, tantmateix , 
hem de tenir aresents les propostes deis + 
companys pel Reagruparaent. 

"El problema es centra actualment en la * 
divergència, quant als següents punts: 

- La valoració de l'Assemblea de Catalun 
ya i els sectors populars i democràtics, + 
cos a instància unitària en la l l u i ta per* 
les l l iber tats polítiques i en el procés * 
de ruptura democràtica, façe actual d'all? 
oue-pot í f r ibar a ser en el seu moment una 

..polftica d'unitat popular. •... 

- L'absència dels companys del ííeagrupa» 
¡nents de l'Assemblea de Catalunya e's una + 
diferència estratègica fonamental. 

- Així mateix la valoracií nue la Conver 
gència Socialista fa de Comissions Obreres 
com a embrió d'un futur sindicat de classe 
i la voluntat d'impulsar un procés d'unifi 
caci5 amb d'altres forces sindicals. 

En els planta i aments del Reagr.unrjnent no 
aoareix aquesta inspiració a 1» unitat sln 
¿ficalr i l'absència de Comissions Obreres* 
servia confirmar, en la oràctica, un plan
tejament conscient de pluralisme sindical, 

L'adscriació de la Convergència al mar -
xisme com a mètode idoni d'anàlisi de la*+ 
rea l i ta t , és a dir, la visió científ ica de 
la histèria i de l r sicietat basada en la 
l l u i t a de classes, perfectament compatible 



l'oposició democràtica 
Convergències es consoliden 

amb el respecte a la consciència personal i 
a la f i losofía de cada socialista. 

Creí e i que el Reagrupament, en no adscriu 
re's exDÜcitament al marxísae, buida la l lu" 
i ta socialista de continguts ideologies fona 
mentals". 

Cal dir (nota AVUI) que el Reagrupament • 
pel Socialisme Deaocràtlc ja pertany oficial_ 
ment a l'Asseoblea de Catalunya, desaparei -
xent doncs una part important dels arguaents 
que exposa "Correspondencia Socialista8. 

A continuació 1 per la seva importància + 
vol ori ei parlar del Portaveu "Unitat Sòcia -
l is ta" del Reagrupament Socialista i Democrà 
t ic de Catalunya, que en el seu numero data* 
1 de setembre, fa una anàlisi de la seva pos 
tura vers la Convergència Socialista i la • 
Convergència Deaocràtica de Catalunya. 

En primer l loc, vers la Convergencia So -
c ia l is ta, diu: "La nostra posició, era i é's 
concreta; el nostre part i t socialista sera • 
can ho són tots els d'Europa, f ru i t de les * 
exposicions polítiques i socials del nostre* 
poble i no pas d'enes rigtroses inscripcions 
ideològiques, que al nostre entendre han de* 
néixer del diàleg i han de respectar la plu
ra l i t a t real que existeix en els treballa - • 
dors. A Europa aquests part i ts socialistes • 
s&*n avui capaços de fer conv? ure al seu sf , 
tendències diverses, soci al demòcrates junt** 
amb altres marxistes i autogestionàries.(...) 
Les diferències de la Convergència Socialis
ta àrab el Reagrupament, aquesta vegada són • 
aanifestades aés seriosament i aquests con -
panys les centren en la ne acceptació d'una* 

' plataforma sindical (que i s també la del PCE, 
les CC.OO.) con a única alternativa per acon 
seguir la unitat sindical. Nosaltres, en efec 
te , que son partidaris de la unitat sindical, 
la volea democràtica i independent dels par
t i t s i de l 'Estat. ( . . .) No hi ha cap expe -
riència sindicalista d'influència comunista, 
a tot el BÓVI, que respecti aquestes dues e -
xigències, i és per aixè mateix que el nos -
tre enfocaaent sindical refusa la plataforma 
comunista al costat dels altres corrents sin 
di cal s, tan cenetistes coa ugetistes, com • 
cristians. 

dés encara, Creien que la unitat sindical* 
hauré de ser lliurament pactada pels distins 
corrents que representen el moviment obrer. 
Qualsevol intent de fer "intersindicals" des 
de dalt, a la potugesa, t indria les cons» Ia* 

qüèncles nefastes que aquestes experiències"u 
nitèries" acosyumen a tenir i que han tingut 
al pafs vef: accentuar el divisionisal. El • 
patimonl de la O.S., que és dels treballadors 
pot ésser una aportació* al procés unitari;de 

cap manera no pót sustituir-lo.En conclusió": 
volea la unitat, perè només hi hauré unitat* 
sindical si es respecten aquests corrents i 
el ls decideixen unir-se. Els comunistes po -
den esser-hi tanbé si ho volen, perè de cap* 
manera poden monppolitzae la unitat, ni se -
grestar-la al seu servei. I aixè que diem * 
per la unitat sindical val per totes les pla 
taformes unitàries: durant Vany trans corre 
gut la cosa ha quedat clara i ens plaurfa • 
que els companys de la Convergència Soci al i s 
ta , ens ajudessin a clarif icar-ho encara més. 
Pel que fa a " l 'adtcrioció al marxisae" si • 
aixè vol tüi" caure en l'escolàstica dogmàti
ca i eixorca efigae dels debats de l'edat » i t 
jana, es ben segur que no en volem. Marx, a-
bans de morir digué que no era marxista. I • 
Rosa Luxemburg recordava a Lenin 1 a Trotsky 
que aquesta doctrina no era feta per "idola
t rar - la" sino per fer- la viure amb els p r o 
blemes del seu tenps i adaptar-la a la real i 
tat quan aquesta deia altra cosa que les pre 
visions dels seus fundadors. Avui, que el • 
plà teòric hi ha aarxismes tant diferents * 
com el d'Althusser, o el de Lucaks, el de • 
Gramsci, o el soporffic dels teèric soviètics 
aquesta "adscripció" no vol dir res, Perè • 
per si volgués dir quelcom, repetirem que •* 
els que dintre el Reagrupament creiem en el 
valor del mètode marxista per entendre i aju 
dar el desenvolupament histèric soa els p r i 
mers en refusar el monopolisme ideològic i * 

f i losèf ïc , convençuts a més que, en MM de * 
l 'anàl isi marxista (a Catalunya sobretot) • 
s'ha estat sovint incapaç d'entendre afnias* 
plantejaments de les qüestions nacionals." 

En el mateix art ic le i en el mateix número 
d'Unitat Socialista hi ha també la postura + 
del Reagrupament vers la Convergència Oeao -
cràtica de Catalunya, que diu: "Hem dialogat 
amb la Convergència Democràtica, perè hea •+ 
tractat aab aquests companys sobretot proble 
mes d'ordre polft ic i tàct ic. No ens hea +• 
plantejat clarament l 'opció socialista que a 
ra anima també a la Convergència Democràtica 

0 almenys a part d'aquesta. Creiea aue avui* 
convé fer-ho puig que aquesta opció, que no
més s'apuntava en els primers documents, sea 
bla ara definir-se en els Documents actuals* 
de Convergència Democràtica de Catalunya. • 
(Document de Treball n23). S'hi dtffu la vo -

1 untat de construir una societat no total i tà 
r i a , d'anar a la transformació socialitzado-
ra de les estructures al mateix temps que es 
defineix la C.D.C. coa a integrant dels cor
rents que recállen plenament i totalment e l * 
panorama polf t ic d'un BOVÍ ment de centre-es-
guerra desde la Democràcia Cristiana ais ^ 

ei al demòcrates. 
( . . .) Taabé hi ha alusions concretes al Rea
grupament de 1 *èrgan del Grup al Servei de • 
Catalunya, GASC (n2 2 de Catalunya DenocràtJ 
ca) el qual forma part de la Convergència DJÍ 
socràtica i que reitera la necessitat de co
incidir plegats en un mateix aoviaent "El R_e 
agrupament*, tots els grups que ara estan a* 
la C.D. i d'altres que han d'anar venint. 

"Si no preci sséssira la nostra resposta amb 
la mateixa claretat que hea fet abans, la • 

nostra act i tud, ul tra ésser grollera i inae-
rescuda, constituiria ja una presa de posi -

c i í . Seria un refús, perè plè de confusió. 
I voldries al tractar aquest tema, no ce -

dir a cap d'aquests dos erros. Convé primera 
ment que la presència a la C.D. d'una orga -
ni tzaci í polftica de tradició i de prest igi , 
nacional i també penfnsular, relligada con-* 
cretaaent a les organitzacions demòcrata- • * 
cristianes de la resta d'Espanya, havfa de + 
fer decantar qualsevol apreciació vers l 'ad-
cr ipc i í dels altres grups o sectors gue s' in 
corporaven a la /Convergència" (gairabé sem
pre, sinó totalaent, d'un mateix origen con
fesional), a la mateixa tendència internado 
nal que ja reconeixia a Unié Democràtica de* 
Catalunya com una de les seves afi l iades, es 
a dir a la Democràcia Cristiana europea. 

Unió Democràtica de Catalunya, tant per la 
seva histèria com per les seves posicions ac 
tuals és, sens bubte, una organització derib-
cràta cristiana d'esquerra, que de sempre • 
s'ha diferenciat de les seves hoaèlogues es
panyoles o alemanyes, austríaques s i t a l i à -
nes... Perè no és una organització socialis
ta encara que en el seu prograaa hi figurés* 
propiciar empreses auto-gestionades. Aixè no 
vol dir que U.D.C. no pugui canviar, si ho • 
creu convenient i fondre's en una organitza
ció socialista democràtica. Som dels que •* 
creiea que no hi ha "marnues registrades" o 
exclusives del socialisae. Perè si que és e-
viderrt que quan aquestes coses ocorren, con
vé saber-les i dir- les clarament. La salut • 
polftica del bostre poble, aue és quelcoa • 
que ens interessa a tots , socialistes o desè 
crata-cristians, reclama abans que res def i
nicions clares, allunyament de la confusió,* 
perf i ls definits dels grups polft ics i so - • 
ei als. Aquestes definicions s'obtenen mercès 
als punts de referència que enmig de granólo 
ses deficultats i al l larg de quaranta anys* 
de dictadura han anat configurant i aantenirit 
hoaes 1 grups i han permès de situar-los o -
bertaaent quan ha estat possible en el corn* 
text europeu i internacional. En aquest sen-
t l t un dels mèrits de la conferència del • 



1» 
S8, ha estat de t a r i f i c a r anjwsts punts 

de referencia i fer de Catalunya, -oberta -
•ent-, el que fe realisent: im noble aue no * 
fe'1diferent" de lo resta d'Europa. En wujeít 
terreny convé dir precisasen! nue les recn -
neixences i ni emocionals que nan aconseguit, 
desoris de tants esforços, els destenta- ** 
cristians catal ns 1 els ¡-«seos,- i que els 
soci ' l istes per d i ' tH. le; r-ans, no heç acón 
seguit encara-, ís qim'con que, per força ha 
de contribuir a fer reflexionar sis que, es-
sen-H,'haurien de deixar a altres aquest * 
cnp internacional on lian esnercat tant t re-
a-; l l . Que el fet fe ianertant ho nrova 1 re 
ce^t craaeicT d'un oart i t líber»! catata1 «Ka 
querrá ÜeíocrMic^- qisctit en vn part de* 
Tesforc ppr ocuo^r orpanie-nent !m l'oc en* 
la Internacional l iberal . ':o oblirem tamnoc* 
que al Consell d'Furo-ia, o" volen amar tots* 
plegats ( i ?1 ' rlasent turooeu que -en Bri» 
c i p l - , s 'e í iq l r í -'BT suirini universal ri'qquí 
a dos anvs'¡ els diqutats es distribueixen * 
per qnr.ç agrr-iatwrits polít ics Social istes, 
democHsti^as, líbenla» eesuBistesj i no • 
pas segons els Estats d'oripen, malgr-t l 'es 
forç, ja ultrapassat, de1 gener:1 Je fou He. 
Acaban aquest? nota convenç;Is de ne haver es 
gotat ni noi!: menys Vi núest'ió. La retqrènci 
a del I1AST. i una enteàt orgànica de la C.O.i 
el Reagru"-rest, ner»ix t :nhe" una resocsta * 
clara, encrr" que siaui carta. En el pla po
l í t i c és ïntubtable - i els nostres caicnanys* 
ho saben b l - que les coincidencias entre no
saltres ! -n estat i són iwportants. Al nos-* 
tre entendre els resultats són oositius i • 
els contactes sovintejats -aue h"-»v':en prooo-
sar d'institucionalitzar- han contribuït a * 
clar i f icar 1» política catalina, a donar-li* 
un nou dnanisiiie i més amples dimensions. I 

així s'hauria de ni l lorar . 

ve de k p. 15, "PKffSA D(M^T1CA«. 

"L '11 d'agost el Governador Civi l va <• 
clsusurar l'Associació Ce 'Mos Je-o ¡tars 
gall 3 c~usa ."un: s enquestes que V voc 
l i : laboral feia sobre les eecaions a U. 
T.T. entra treballadors i petits coaercl-
ants del barr i . 

"es de fa uns anys a tots els carris i 
pobles de 0 rcelona s'han creat A.deV, *+ 
que intenten r solare tots els nrohleres* 
que '"Dssts fcenen. ¡avant d'un Aiuntanent 
aue encobreix a's arns negocis d'espeeu-
ladars i insiobiliVies, ha estat l'únic» 
lloa on els veínc han trobat nHians per* 
a defensar els seus interessos. 

El ar.n suport que tenen aar osri dels 
ve'ns, l'extensió -ue hi ores jiest novi 
cient han hagut de rec->nei:<er-i fins i ** 
tot les autoritats faixi stes, raven·'-ça • 
convertit en l'elesant representatiu d'a 
~uells davant l 'Ad-inís'n-ció. 

n9ro la dictadura ^o pot naractre ! ! e -
xlst?ncta d'un organisme aja defensi els* 

Ara bé, lea afimacions áacíriiwTs d? cai 
re soc?aliste -nue sctsaleent en fan a l ' i n 
terior de "Convergència [teocrática", son un 
element nou i important d'f'mcst procés de * 
reestructurad 6 que nat prendre noves dista» 
sions. Però fe evïri.nt ncr ans 1 tres que • 
es tracta d'un orocéa, v iu, obert, psraamwt, 
nue necessita diàleg, ciaretat í - en tota ne 
stra (iel possible- publ ici tat, '¡o tenin can* 
dret d'inrerferir en les qt»esíii.r.s de la •+ 
"Convergencia, aeríi desares de la crida á\ 
cowiwvs aludits ens pertoca de dir nue des
oris de considerar el procés i' clos, tancar 
1c i 'íiriaar que U es rec : ,ilen ''Fienr.qnt i 
to l - frienf rieterainats corrents nel'eics ++ 
íels del soci lisme deuocr^tie slitienvs1 no * 
fe una bona q^nera d'nn-r and.vant en el pro 
céa de refosa orgànica, siúretot pernuS fe u 
na UusiS i un error. I asil errors i db l l u 
' ions, por bun intencionats íue siguin, no + 
es va enlloc." 

A conti r.uaci 6 i de. Qocu; ants de Treball • 
n- 3 de la ,;.C, p?g. 4, apartat 2bn. ''.onso-

l id r ' c i i de i a Conver aènci a ¡Jeinocríltica ronro 
riuia: r ' l ner jixo un nunt innortant dintre 5a 
ouest informe del Co;:i tS oolff ic ha de ser el 
de destacar la progressiva consolidad6 de • 
0anvergeflcia Deoocríiica, no ja en la seva •* 
oresïnr.ia en la vida p n ' f t i c del pafs, sino* 
de manera fonamental, en fe seva prïpia defi
ní ei6 i coherència, 'iascuda sobre la base *+ 
d'un important esfor; aglutinador de forces** 
i de sectors diversos la hase ha anat conver

gint en una actuaciS sense cap "nena de di f icul 
tats en la cohesió; avui Convrrqència [leraocrl 
t ica vaesdevenint un part i t ool í t ic que es de 
f ineix en funcií de la integral de corrents * 
que la conposen 1 que, d'altra banda, recu -
l i en n'enanent i totalment el panornra n o l f -
t i c d'un liiovinent de cantre esnuerre, desde + 

aostres interesses i , cosí no s 'atreví : ; a •* 
tancar totss les associacions, els posa tat 
sena d'iispadiaents. Així, el Governador Ci
v i l , 'ar t í i V i l la , <ue se 'as dóna de dcr.òcra 
ta , pesa la nrc'aibició de tractar nüestions* 
sindicals i polf'Hues per crear una 'asocia 
ció. 

l i e no és aosar-ss en polít ica l lu i ta r +*-
psr \m: nsillora saiít^ria? contra les expro
piacions? recol l i r dirers pels aconi data, * 

con el cas de l'AssoclaciS La Dau "ua fou sus 
pesa ? aesos per ;fcian~r-n2 nals obrers de • 
la SEAT? 

Jfua or^anisaf nostre, en volen fer una * 
cosa inaòbil, reduint-l i cada cop n's el seu 
" T C leqal d'"cá ació, 

ilén de dDsostrsr nue estan decidits a nc.n 
tenir el qut tr.Mn i -ue vcltaa ass, "*us es—-
tosí Gír.sats d'ur Tlgis sntlnonoTfr i dispo-* 
s"ts a l lu i ta r fins xensc-vjir po^er solució 
rar als nastras proaleaes, "Is dels nostres* 
barris, ;ab uns ' • jont^wt t representatius , 
días un Estat nue siauï nostre ' . . . ) " 

la deáecrSci cristiana al socialisme deán -
crttiç. 

en a^jest aen'^if, Convaraènci a üetaacr*tica, 
raí "arn 1? seva voluntat ae naníenir a™b les 
nrq.-ni tzavions oolftí'iues TOS nroaeres les * 
relacions travades que donin mis força a la 
definido" d'una rltern--.tiva denocrltics de* 
cenlr-fi-esauerrï. Perï, alhora, reivindica ** 
que no existeix cap parce!.la ideolo-aica d'a_ 
cuesta altarndiva que no sigui ja present • 
en la nostra orn^nitz'-ciS; concretament Con
vergencia üRnocrítica connta amb la nr9SÍnci_ 
a i qarticiarció de sectors socialistes í * • 
rkl ^ón obrer i non'ilar, comn'etant í i x í , al 
nenys en el terrenys ideoloqic els corrents* 
que han de vertebrar an el sau prograw polf 
* i c . 

Això no vo! di" qut Cca-vírga-cia •OeabCfM 
ca no accepti de discutir í de debatre Sn -+ 
plainent amb altres forces i secrors, auines 
s5n les estratègies Efe vàlides per ta l d'a-
proíundir en una política dcaocr*tica per la 
consecucií d;una societat ï g u t i Ï V i a . : eríl* 
aquest debat es tar i ! , i nones així comança a 
ser vSli d q-rt int de la preoia a ¡pací tat din 
seriment en la nostra organit7ació i en el + 
nostre prograaa de tes conclusions d'anuest* 
debaí. La veluntat dpaapliar es transforma a 
ra en voluntat d'úxorporacif de qi 11 tants « 
an una estructura danocrí.tica oberta; hea + 
d'anar guanyant defiaicié', nero els corrents 
de pensament que han de participar en aques
ta def in ic i í ja son a Convení*ncia ÜBScerStí 
ca". 

I'eguip A'/UI, conscient de la inporUBeia + 
que pel íutur polí t ic del nostre poble tenen 
els actuals procesos del neagrupament i Con-
veraíncia ha volgut aportar aiuest inforroe + 
com ajut a la plsniíicaciS i a la transferraa 
ció* «ftlt necessa-is en el sos pol í t ic catata. 
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País valencia 
Un cop tancat aquest número , encara no+ que la secció" PV només compte amb aquest do al Pafs Valencià, nen optat per no parlar-ne 

rebut la col.laboraci8 dels companys de la+ cusent d1 importància capdal. Pel que fs a ++ f ins el propar numero ates que la Redacció** 
redacció valenciana de TA VI1!.Es per això** d'altres informacions sobre fets ocorreguts* valenciana ho farà més directament. 

AL POBLE DEL PAÍS VALENCIA 
Les forces polítiques sotasignants, que reconeixen la real i tat 

unitària del Fsfs Valencià i Topressi6 nacional que pateix, i ** 
que l lu i ten per Vacabament de la Dictadura, hem decidit de cons
t i t u i r el COKSELL DEMOCRÀTIC DEL PAÍS VALENCIA, C M a plataforma* 
unitària de forces denocràtinues, la funci6 del qual e's de di r i -
gir 1 coordinar les l lu i tes del nostre poble per a fer possible • 
el írenc-itent democràtic al Pafs Valencià. Entenem per trencament 
democràtic la immediata consecució" i el manteniment de: 

1 . Les l l iber tats democràtiques ( l l iber ta t de part i ts democrà
t i cs ; seu organització pròpia; l l ibertats d'expressió, de * 
reuni6 i d'associació; dret de vaga 5 de manifestació"; su -
fragi universal per als majors de 18 anys), 

2. L'amnistia per als presos polft ics i sindicals \ el retorn* 
dels ex i l ia ts . 

3. La supressió de l'aparell de repressió feixista ( l eg i s l ac i 
ons i tribunals especials; antecedents i f i txers pel f t ics;* 
8PS i d'altres forces repressives). 

4. L 'o f ic ia l i ta t de ies llengües catalana, de la qual el v a - * 
lencià és una variant, i castellana. 

5. L'establiaient d'un Estatut Provisional d'Autonomia, aab els 
necessaris organismes d'autogovern, com a requisit per al • 
l l iu re exercici del dret d'autodeterminació". 

6. El control obrer del patri soni de la CNS. 

El COíiSCLL no postularà la violència gratuïta i procurarà que* 
el trencament democràtic es produeixca amb les menors tensions *.* 
possibles. Aquest trencament democràtic es farà conjuntament amb* 
la resta dels pobles de l'Estat Espanyol. S'iniciarà aleshores un 
periode constituient en el que es definirà l 'Estatut d'Autonomia* 
1 la forma oolftica de l'Estat Espanyol. 

El CONSELL impulsarà el seu programa en els organismes unit» -
r i s comarcals, de barris i sectorials 1 s'esforçarà per donar a l 
ternatives polftiques i solucions concretes als problemes que hi 

existeixin. Aixf ¡sateix,El COíiSELL elaborarà un programa de trans 
formacions scoriSniques i socials que garantiran la consolidado" + 
del procés damocràtis, mitjançant la destrucció de les bases mate 
r ia l s en que es recolça el feixisne (nacionalització dels monopo
l i s i indústries bàsiques d'interès nacional, reforma agraria, re 
v is ió dels acords internacionals signats per VEstat fe ix ista, en 
senyament i p l f desenvolupament culturals arrelats a la rea l i ta t* 
del pafs, . . . ) . El marc jurftfico-polftic in ic ia l d'aquest procés* 
denocràtic vindrà donat per l'Estatut Provisional d'Autonomia, la 
redacció" i popularitzacií del qual seran tasques assumides pel • 
CONSaL. 

En fer públic aquest acord, el COfSELL manifesta la seua volun
ta t unitària en la l lu i ta pel trencament democràtic, declara el ++ 
seu propòsit d'aconseguir la unitat de totes les torces democràti
ques valencianes 1 resta obert a l a participació de totes el les. ]_ 
gualment, en tant que plataforma unitària i ndspend-nt de qualsevol 
a l t ra , es proposa de mantindré relacions i de col.laborar amb la • 
resta de plataformes unitàries existents a l ' t s ta t espanyol. 

Finalment, el CONStLL OhuCCRSTIC DEL í-KÍS ^LEïEl» vol manifes
tar el seu ferm compromís de l l u i t a contra el feixisme, per la con 
questa de la dcmosràcia i , en def ini t iva, per l'alliberament del + 
nostre poble. 

KOVIHENÍ CüWkIGTA D'ESPANYA (MCE) 

PARTIT CARLf (PJV) 

PMIT SOCIALISTA .J'ALLISERAhtfll NAúlOfiAL DELS rAloüS CATALANS 
(H&N) 

PARI i f SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCI» (PSPV) 

SOCIALISTES VALENCIANS INDEPENDENTS (SVl) 

ÚNIC ÜEtiCCKAiia LtL PAfS VALtNCI» (UOPV) 

Ufilí SINDICAL OaiERA (USO) 

Pais Valencià, Tagost de 1975 

pressió - repressió -repressió - repressió 
- repressió - repressió - repressió - repr 

En l'apartat "IfFOHÍÍACIó QE'ÍEHAL" d'a-+ 
quest rarteix núwro, hém inclòs una 'Crono 
logia del mes d'agost', en la qual també • 
ens hem fet ressò d'alguns fets esdevin-** 
guts al Pafs Valencià. 

Ara ens volem refer ir a la repressió ha 
guda darrerament a València. A mitj ns d'a 
quest mes, al TOP de Madrid, foren senten
ciats a penes oscillants entre 4 mesos i 1 
any, a 8 joves valencians, acusats d'·'aso-
ciación i l í c i t a " a les "Juventudes Comunis 
tas". Es dóns el cas que cinc d'el ls són 
menors d'ednt, detall ben signif icat iu. 

D'altra banda, el text de la sentencia • 
diu, entre d'altres coses, que "ninguno de+ 
ellos alcanzó jerarquía superior a la de ++ 
simple a f i l iado" . . . 

detenció de 40 suposats militants del FRAP. 

En la tercera desena de setesère, la po
l i c ia féu publicar a la prensa Irgal una no 
ta segons la qual havien estat detingudes + 
més de cinquanta persones acusades de pertà 
nyer al FRAP (40 valencians) i al FAC (12 ~ 
ciutadans de Sabadell). 

Aquesta detenció en massa seaueix el ma
teix patró que les hagudes darrerament, ** 
f ins i tot abans d'ésser dictada la "Ley An 
t i terrorista". 
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espanya 
OOCUMtHïS SOBRI US MUJñBS 

Un asís fets que ais coeaocl 6 han pro-** 
duTt aquest estiu, ha estat la detenció de* 
nou ailitars espanyols a Madrid, En aquesta 
ocasió, la prensa Internacional ha donat •• 
força relleu a l'esdeveniaent, tot reaar-** 
cant que ha estat posat en qüestió el mono-
Mise» d'un dels pilars del Regle: l'exer
cit. 

Corre el ruaor, d'altra banda, que aques 
tes detencions no tenen connexió aab les e-
fectuades uns mesos abans a Barcelena, és a 
dir quan l'afer dels oficials Busquets 1 *• 
Júlvet. 

Coe era de suposar, aquests arrestadons 
han donat lloc a que els eilltars implicats 
en 1'afer -de 30C a 500 segons fonts estran 
geres- oubliquessin fulls explicatius. N'has 
aconseguit un parell, els quals transcribía 
ínteqraaent a continuació, atesa la iapor-* 
tància dels fets. 

El prlaer duu per t í tol 
"ULTIMAS NOTICIAS SOBRE LOS MILITARES DETE

NIDOS: 

De los diez ai litares detenidos, se en
cuentran detenidos sol árente nueve, ya que 
el capitán ds aviación, piloto de reactores, 
/(espai en clanc)/ Donínguez, se encontraba 
cuando lo fueron a detener en el extranjero 
y aun no ha regresado a España. Cuando se * 
incorpore a su destino, será igualmente de
tenido. En cuanto a las investigaciones en* 
otras regiones militares, pese a que en ne
tas Inforaativas proporcionadas por el Ser
vicio de Información Militar (2e sección *• 
bis) se reconoce la existencia de la Unión* 
Militar Deaocrática (UHD), no han habido •* 
eás detenciones per al aoaento. De la guar
nición de Barcelona han sido llamados a de
clarar al Juzgado Hllitar Especial de ha-» 
drld, el coeandante de Artillería Enrique + 
López-Aaor, el capitán de Infantería Juan • 
Diego destinado en la 1HEC y el capitán de 
Caballería Julián Delgado destinado en la * 
Policía Araada. El coeandante López-Aaor ha 
sido destinado a Tenerife por fconvenien-** 
cias del servicio" y e! capitán Delgado ha 
causado baja en la Policía Areada por la • • 
aisaa razón, pete'a llevar unos diez anos * 
•andando el escuadrón a caballo de Barcelo
na y ser uno de los oficiales ais distinguí 
d»s y condecorados, destinado en estas Uni
dades. Por otra parte, en el auto de proce-
«áalento taabién se cite al capitán de "aba 
Hería Arturo Guarrlarán, destinado en Garó 

:na, y al capitán de Ingenieros García-Valdí 
via, destinado en Cádiz. Flnalaente, lo ais 
•o al capitán Quarrlarán , que el coeandan
te López-Aaor, que otros capitanes de Inge

nieros del Regialento de Ingenieros de Bar
celona, y aás especialéente los capitanes * 
Perinat y Délas han sido reiteradamente se
guidos por la Policía que en algunos casos* 
ha llegado a seguir hasta a sus propias es
posas. Por últlao, el coaandante GuUlerBO* 
Reilein, de Artillería, con destino en Bar
celona y hermano de uno de los capitanes de 
tenidos en Madrid, tuvo que soportar recien 
teniente el registro de su coche particular, 
A todos estos hechos queremos añadir la su
presión de una vacante de Estado Mayor en * 
la Capitanía General de Barcelona, parque • 
la habría de ocupar el auy prestigioso y pp 
pular coeandante López de Sepúlveda y el a-
rresto de 15 días en la sala de Banderas la 
puesto al coaandante de Estado Mayor Ricar-r 
do Raaos, por haberse enfrentado al general 
Molini que profirió públicamente frases i I H 
jurlosas contra les diez compañeros deteni
dos (hecho que per otra parte es ya la se-*» 
gurda vez que ocurre ya que el capitán Rá-* 
nuel Salas fue hace unos meses obligado a + 
pedir destino por análogo hecho y a raíz de 
la Injusta detención del capitán de Ingenie 
ros Bernardo Vidal, que dsspués de estar va 
ríos días detenido fue enviado al Sahara, » 
taabién por "conveniencias del servicio". 

Querenos taabién informaros que el trato 
"correcto" dado a los compañeros detenidos, 
no ha sido t a l . La esposa del coaandante 0-
tero, por las elevadas horas de la noche en 
que se produjo la detenelón, no labia teni
do tieepo de vestirse cuando llegaron los * 
policías y se la obligó a vestirse con la • 
puerta abierta a fin de que se pudiese ver
la. La aujer del capitán García Márquez, en ', 
el aoaento de la detención sufrió un ata*» 
que de nervios y crisis nerviosa y al inten 
tar ir a vomitar al cuarto de baño, se lo * 
prohibió un guardia c iv i l , teniendo que ha-, 
corlo en el salón delante de todos. A los -
vecinos del capitán Fernández Lago la poli
cía, para justificar el escandaloso e Inne
cesario despliegue de aedios, les di jo que 
iban a detener a un "criminal muy peligre-» 
so", etc. Añadamos que adenás se ha desehea 
denado una campaña de difaaación contra to
dos estos patriotas que lo único que inten
tan es devolver a España la Libertad y al • 
Ejército el Honor, Intentando ensuciar sus 
vidas privadas por medio de viles y cana-*» 
llescas calumnias que sólo ensucian las bo
cas de los que las vierten, los cuales se • 
esconden para propagarlas desde el anenlaa-
to, • > ' ' . ' ; • 

THasta cuándo tortoremos que soportar tan 
ta indigni dad,* tanto el ni seo y tanta corrup 

ción? 
Coapañeros, por nuestra asada España y + 

per nuestro sacrosanto Ejercité, débenos Ir 
pensando que eso debe acabar. Que no teñe-» 
aos porque soportar el yugo de un régimen V 
corroapido y tiránico, al que el pueblo ya 
hace años detesta y que se está ensañando • 
con los aás sanos y brillantes odiciales *+ 
dal Ejército. Nuestra paciencia se está acá 
bando ya. i" 

•VIVA'ESPASA! -
' VIVA EL EJERCITO! :-¡ j. 
VIVA EL PUEBLO! 

Agosto de 1975." 
o 0 o 

L'altre document, també datat del ees ** 
d'agpst, está redactat en forna de carta: 

"Querido amigo y conpañero: 
Tras la detención de los nueve oficiar 

les el día 29 de julio, nan. sido leídas en 
las Unidades dos notas inforaativas dando * 
cuenta de los motivos y circunstancia del .+ 
arreato. , , 

Se deduce de el las que se trata de un *•, 
problena limitado, una cuestión localizada» 
y sin posible proyección da .futuro. Para • • 
tranquilidad de todos, se nace hincapié en 
la corrección con gue se han llevado las de 
tenciones, así cono del buen trato dado a * 
nuestros conpaneros. 

Esta vez todo había si do perfectamente • 
planificado y preparado, hasta el detalle • 
de leer la priaera nota informatisa en to-» 
das las guarniciones al día siguiente de la 
detención. , '-•*»*. 

Sin enbargo, los métodos no han canillado 
aás que superficialmente. Repitiendo la h1s 
toria de Vidal, Busquets, y Juïye, las nota» 
inforaativas los declaran culpables antes * 
de ser juzgados, hasta se habla de una ,orgá 
nizaclón gue quizás no existe- más que en • • 
las aentes de los servicios de Infamación. 
La intención es clara, predisponer a 10^*% ; 

conpañeros en su contra antes del Consejo'*-
de Guerra. Y esto, al i igual Sue en les ca-* 
sos anteriores, con una falta de responsabl 
lidad Indignante por los graves perfulsíds» 
profesionales y morales gue se les causaría 
si posteriormente no se demuestra su culpa
bilidad. El autoritarismo por parte del nan 
do, nuestra Indefensión y la falta iè'Hvçn . 
to a nuestra dignidad han sido idéntica». 

I? Información extranjera da cuenta del 
arreste de un coaandante, al salir en defen 
sa de los coapafíeros detenidos por el gene
ral que presidía la reunión. Lo» active» *• 
del coaandante eran Tos ya indicados; no se 
puede afirmar la culpabilidad dé" nadie, sin 



úetinguts 
la declaradán del Consejo onortuno. Asom-* 
bra cono una clase mil i tar tan escasa de es 
crúpulos (salvo exceociones), como nuestras 
«as altas jerarquías, a la cual se silencia 
con puestos en los Consejos de Administra-* 
d6n de empresas del INI, a la oue se pre
mia con vacantes innecesarias su fidelidad, 
ya oue no su eficiencia, pueda arrogarse la 
autoridad para sancionar con el arresto la 
más leve muestra de compañerismo. 

Estos intentos de la propaganda o f i c ia l , 
no pueden ocultar lo profundo, amplio y ge
neralizado del problema. No es ni una"mino-
ría problema", ni es un "problema reciente", 
ni ouede ser un "inconsecuente problema", + 
Está en el ánimo de todos la profunda d iv i 
sión del Eiército. De una parte los profe-+ 
sionales que respaldan la ineficacia, moli
cie, fa l ta de responsabilidad y prestigio + 
de un Eiército dedicado a tareas que no le 
incumben y p;ira las cuales no está preoara-
do, nue ha olvidado su aténtica misión, des_ 
gastándose inútilmente en la aplicación de 
la Justicia c i v i l . Por lo que por una parte 
es impopular (considerándosele el último me 
dio de represión) y por otra ha llegado a * 
una ta l ineficacia que una nación subdesa-* 
rrollada como barruecos se permite jugar +* 
contra nosotros. Oficiales que desde que sa 
lieron de la Academia han sido engañados *• 
permanentemente con palabras vacías y fal—+ 
sas promesas, oficiales que a pesar de la • 
fal ta de medios, de la escasez de gasolina, 
del pase de pernocta o del de mediodía, etc, 
de la fal ta de preparación y responsabili-* 
dad de muchos de sus jefes, mantienen una • 
ética profesional, desean un Eiército opera 
tivo y querido por el pueblo y que, fraseen 
diendo su problemática prof sional, confían 
en otro sistema polít ico ya que el actual + 
Régimen no ha hecho más oue engañarles, exi_ 
giéndoles a cambio lo mejor de su vida, de
sean estar al servicio de una auténtica na
ción denocrática y justa para todos y consi 
deran como suprema norma de fidelidad la ++ 
honradez profesional y humana. 

De otrs, los corrompidos de una u otra * 
forma, los implicados en el caduco sistema* 
político imperante, radicalmente fieles al 
mismo oor lo inmerecido de su s i tuad'n o • 
oor sus privilegios de uno u otro t ipo, faj^ 
tos de preparación para los cargos que ocu
pan, Irresponsables ante sus subordinados • 
nue no les importan lo mis mínimo, con t a l * 
de quedar bien ante sus superiores, servido 
res de una minoría monopolizadora del poder, 
aterrados ante la posible entrada de aire • 
fresco y renovador. 

Esta es la única realidad. El Eiército + 

declaració de 
Plataforma 

,1 seu -Jta reproduírem els punts GS '.3 

ocsió farem el mateix amb la :! L ÍA >d?!'A 
Ï CKlVERifeiOA :JE.r,;:AriCÁ\ la segona* 
inslrncia unitaria esp-nyola, creada ía * 
pocs mesos. :el seu iianffest extraicir.: 
" 1 . Las organizaciones políticas y 3indi_ 

cales abajo timantes foman un? Ha 
i r forma de Convergencia Deir¡ocrííica abíer 
te a todos los partí Jos y organizaciones* 
de carácter democrático de los diversos * 
pueblos del Estado español, sin exclusión 
"Iguna, ~ue se compromete al restablecí^ 
ar,';o y consolidación de la sobirania popu 
lar neniante la indispensable ruptura con 
el régïnen actual y la apertura de un pro 
ceso constituyente. 

' ;. La Plataforna de Convergencia Cerno-* 

crática se compromete a luchar por: 
- el establecimiento y organización de un 

régimen democrático y pluralista con es 
tructura federal del Estado. 

- La inmediata liberación de presos polí
ticos y sindicales y el reta-no de ex i 
liados, 

- La libertad de asociación sindical y el 
derecho Ce huelga, 

- Las libertades de expresión, asociación, 
reunión y manifestación y demás dere-+* 
chos reconocidos en los textos de orga
nismos internacionales. 

- La supresión de los Tribunales especia
les y de todos aquellos organismos y me 
dios de car'cier represivo incompaii-** 
bles con una sociedad democrática. 

3. La forma de gobierno debe quedar suje 
ta a la decisión de 1? voluntad popu

lar expresada en elecciones, 

4. La Plataforma de Convergencia Deaocrá 
tica propugna que a través de h vo-+ 

luntad popular, se adopten con urgencia me 
di das de cambio de estructuras socio-econó 
nicas y culturales, a f in de lograr una me 
jora de las condiciones de vida y de traba 
jo del pueblo y constituir una sociedad ** 
progresiva / justa, 

5. La Plataforma de Convergencia Democrá 
tica consci nte de la existencia de * 

nacionalidades y regiones con personalidad 

étinica, histérica o cultura! -ropia en * 
wata el seno del Estnde espaíiol, reeonace el * 
¡3£n derecho de autodeterminación ce Las sis-* 

mas y la íoraiación cié órganos de auiogo-* 
bierno en 1 s nacionalidades de! Estado * 
desde el momento de la ruptura democráti
ca y propugna una estructura federal en + 
la Constitución del Estaco aspaíiol. 

6. La Plataforna de Convergencia ano-
crít ica propugna al respete de las* 

cosaronisos internacionales sie^are que * 
no hipotequen la independència r-cional. 

La Piata orraa de Convarxrr i:, .enocrá-
t ica, ante la situación actual de la Opo
sición al Régimen, adepta sin reservas ¡fr
ita postura unitaria y considera r-acasario 
desplegar los mayores esfuerzos para la * 
íorinadón de un único organismo en si -ue 
se integren y fundan los ya existentes ~-
sí coao todos ¡os partidos, MOVÍ Bienios y 
organizaciones sindicales democráticos >+ 
que lo deseen. 

La Plataforra de donveraencia Üecraerá-
t ica reitera su decisión de impulsar la + 
isovilización popuar que permita frente a 
la opresión, un rágir.en de Justicia y L i 
bertad." 

Signen aquests punts: 
CüíiCEJo COtadUtílVC AiCÜ .dartido daciona 
l is ta Vasco, Acción Vasca, Craitc Central 
Socialista de Euz';adi, IJSl da Euzkadi, *+ 
Ciíí de Euzkadi i Solidaridad de Trabajado 
res Vascos) - I - jUIENJft üEüÜCRATICA - O Í 
'ivdIZACIOK REVÜLddCÜ,-íl, £ TRAJAJAQCKtS 
- F'R :i I X mUSÍk - RMl 1 € iftltSC SG-t* 

¡AL LE¡áC.:A!A - PÀUÏIJÜ .LdULISIa U3RE-
RC ¿SPA OL - %i.H$m?m SOCIALISTA I L€ 
ÍIOCHATIC JE C*ÍALÜi;YÁ (Esquerra República 
na de Catalunya, noviaent Socialista de * 
.atalunya, Socialistes Demòcrates Cata-** 
lans i Bloc Popular de Lleidal - ü.11 üb» 
f8U»lK» -AL ,AU aHJCIA - liJI - mtOS 
SOCIAL DEKCCRATA ESPAfüLA. 

sobre la participació del Reagrupament So 
•cial ista i Democràtic de Catalunya 

En el número de TBAVUI:| datat del mes 
(a l ap . 12 ) 

no es un bloaue monolítico ta l como el se-* 
gundo grupo, en beneficio de sus intereses, 
pretende hacer creer al pueblo. El Eiército 
está dividido / esto está en la conciencia* 
de todos desde hace mucho tiempo. 

Cada vez menos será ya posible el seguir* 
jugando a dos barajas. Piensa y decide en *• 
qué grupo estás. 

Un grupo de Jefes y Of ic ia les . " 
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llibres 

Anton Cañellas/Josep Solé Barberà 
Josep PaRach /Joan Reventas 

Ramon Trias Fargas /Jordi Pujol 

nouaterm 
NOVES , 

ACTITUDS 

A finals -j la primera nuirren" de seiensjFe ha es-
fsi searesH el l l ib re "LES TEPCEilES VIES A E'JROPA", 
públic ;t per £d. Nova Terra, a la seva col·lecció "Ac-
' H J Ü S "oves''. Es dona el cas que la dita obri havia* 
estat posada a la vend-. uns quants dies abans, per la 
-¡usi cosa \z malícia 10 poguí recol l i r l 'edició con-* 
Dicta. 

Com es recordar?, TICE3B de Barcelona organitza,* 
una sèrie de conferències, sota el t í t o l de ^Les Ter
ceras "ies a Europa*, en les guals destacats líders * 
-ívics dr tots els horitzons polít ics catalans -exce£ 
ció fata del nacionalisme independentista-, exposaren 
el sau penaasrnt. D'altra a3nd;:, en el passat m'roero'; 
de 1I,A'.'!!I'' ens vam fer ressò 'te l ' rcte f inal del dit 
c ic le, tot reproduïa la Declaració Conjunta dels con 
'erencïants, atesa la iaport?ncia de la i r ta ixa. 

Doncs bé, sn acpest volum s'hi insereixen única-** 
ment els textos de les dissertacions, cosa ja de per* 
si .ir;teixa prou interassart. in l legir les seves pla
ïes, prenem contacte aní; al pensaaent tíe Anton C sr/e-
l lcs i'Hèoocrata-cristi>;', Joseo Solé QarberS ú'n dels 
nmrfcdors del PSIE), Josep Pallach (social-deniocrata), 
Joan Raventós (socialista), "amon Trias Fargas ( l ibe
ral) i Jordi Pujol (centrs-srquerra). 

Aquest l l ib re és d'intercs tant pels qui assistí-* 
ren coc pels aui no ho van fer , la tanda de confe-* 
ràncies de TICES8, ja ue '.ma lectura aprofundida de 
cads capítol ens çsraef oc copsar ni 11or l'abast ds • 
cada una de les intervencions. 

'Ja l l ibre a l legir i a comentar. 

ff» la 'íecl^racic f i na l , ens pT"u tornar a repro-* 
duir les línies sestres ce cada ount: 
1 . Considerem que N de superar-se definitiva i total 
-ent la Jivi^ió entra vancaders i vençuts. 
". Dananem irè urgència el receneixanent dels drets i 
' l ibertáis fonaoentals. 

; . "-opugnen una societat denocrMiaa, basada en la • 
alen- participació del poble, 
i , '-reien aue el canvi pacífic ctel sistema ha de fer-
se per convocatòria d'unes Corts Constitueints. 
5. Deaenea por a V M ñ t català un òrgan específic ++ 
d'autogovern i control del procés de denocratització, 
intinrtrï per repress"tants dels partits polít ics cata 

f AVUI 
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