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Teniu a les vostres mans el primer número de 1976 d'"AVUI" el 
portaveu del S.I.C. Com podeu veure la seva presentació exterior 
ha canviat positivament. Pel que fa al seu contingut, i atès que 
bastantes coses surten ja als diaris, l'Equip "AVUI" s'ha replan 
tejat la seva funci5 a fer. 

En efecte, tant la constitució del "CONSELL DE FORCES POLÍTI
QUES DE CATALUNYA" i la celebració de la XI[S reunió de la Perma 
nent de l'ASSEMBLEA DE CATALUNYA, així com declarxions dels me's 
importants polítics catalans, han estat publicades pels diaris , 
la qual cosa creiem positiva ja que d'aquesta manera són cente-+ 
nars de milers els qui se n'assabenten. Aleshores, quina haurà + 
d'ésser la funció de VAVUI"? 

o El S.I.C. informarà documentadamsnt de tot allí) que encara* 
no es pot publicar a la premsa: textos de declaracions de TAdeC, 
CFPC, parti ts, etc. 

o El S.I.C. matitzarà i complementarà les notícies aparegudes 
a la premsa, però mancades d'elements de judici o informatius. 

o El S.I.C. serà una eina de documentació política per a les 
bases dek part i ts, els periodistes, els intellectuals, els sin
dicalistes... a les quals oferirà una visió global de les act iv i 

tats de l'Oposició Democràtica Catalana, * 

o El S.I.C,, per tant, es posa a la disposició de 1'ASSEMBLEA 
DE CATALUNYA, del CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA i de 
totes les forces polítiques i socials catalanes per a difondre * 
els seus comunicats i informacions, tant a nivell nacional, com 
de l'Estat i internacional, 

o Finalment, l'Equip "AVUI" és de l'opinió que, malgrat l 'ac
tual tolerància del nou Govern, la seva existència encara és ne
cessària. I afegeix que ho serà fins í tot si aviat s'aconse-+++ 
gueix una situació semblant a la dels països de l'Europa Occiden 
t a l . Tot i el que acabem de dir, 1 *"AVUI", a l ' igual que la res 
ta de les publicacions democràtiques, continuarà publicant-se ++ 
des de la clandestinitat, no per vocació sinó per raons de segu
retat d'una gent que vol informar lliurement sense coaccions ni+ 
censures de cap tipus. 

Avui com ahir, el S.I.C. continua la seva tasca amb un espe-+ 
r i t al servei del trencament democràtic i de la l l ibertat de Ca
talunya, dels PaTsos Catalans. 



L'OPOSICIÓ DEMOCRÀTICA 

CONSELL D l FORCES 

P R E S E N T A C I Ó 

Un dels més importants esdeveniments • 
polítics de la vida nacional catalana dels 
últims decennis ha tingut lloc el passat• 
més de desembre, és a dir tot just enceta 
da la monarquia franquista de Juan Carlos. 
En efecte, el dia 30 se celebrava una con 
ferència de premsa a Barcelona en la qual 
es presentà la declaració constitutiva ** 
del CONSOl DE FORCES POLÍTIQUES DE CATA
LUNYA. El fet és important atès que la ro 
da informativa tingué lloc a portes ober
tes, aprofitant - i ampliant- la toleran-* 
eia establerta pel nou govern. Dies des-* 
pres, el 8 de gener, es produïa un acte * 
semblant, aquesta vegada a un Hotel de Ma 
drid, davant de més de 75 periodistes es
panyols i de tot el món. En ambdós casos, 

els delegats del CONSELL es presentaren* 
com a ta is , afegint-hi el seu nom i el de 
l'organització que representaven... Nai-* 
xia així un nou est i l -un "new look"- de 
fer polít ica, en trencar obertament amb + 
la clandestinitat mantinguda durant més • 
de kO anys, és a dir en vida de Franco. 

Pere, què ha significat per a Catalu-* 
nya la creació del dit CONSELL? 
- en primer l loc, la superació del marc * 
estret i l imitat de la Comissió Coordina
dora de Forces Polítiques de Catalunya, + 
fortament condicionada pel dret de veto; 

- l'entrada en el joc democràtic unitar i* 
de grups polítics com "Esquerra Democràti 
ca de C." ( l iberals), "Convergència Demo
cràtica de C." i GASC (centre-esquerra) , 

PASSA A LA p. 22 

DECLARACIÓ C.F.P.C. 

S'ha constituït el CONSELL DE FORCES * 
POLÍTIQUES DE CATALUNYA. Les forces polí
tiques que l'integren, després d'examinar 
conjuntament l'actual situació polít ica,* 
han decidit aplegar-se en un organisme po 
l í t i c unitari que, en la l lu i ta cap al •* 
trencament democràtic, es proposa dur a * 
terme el següent programa: 

1. Reivindicar, propiciar i impul-* 
sar ]a constitució d'un Govern * 

Provisional de la Generalitat de Ca 
talunya que assumeixi el poder a Ca 
talunya, des del moment mateix del 
trencament democràtic, amb el com-* 
promís de convocar i celebrar elec
cions en el termini més breu possi
ble per al Parlament català. Aquest 
Govern Provisional de la Generali-* 
tat es constituirà a partir dels +• 
principis i institucions contigu-** 
rats a l'Estatut de 1932, i com a + 
primer pas en l'exercici concret *• 
del dret a l'autodeterminació. 
2. L'amnistia general, que haurà *+ 

d'afectar les responsabilitats + 
polítiques, i sindicals fins al mo-* 
ment de la seva promulgació, i la + 
consegüent l l ibertat immediata de * 
tots els presos polítics i el re-*+ 
torn dels exi l iats. 
3. El reconeixement i protecció de 

les l l ibertats democràtiques de 
consciència,.expressió, de premsa,* 
d'associació, de reunió, de manifes 
tació. El reconeixement i protecció 
del sufragi universal i de" les ga** 
ranties individuals. La instauració 

dels principis d'una justícia inde
pendent. La unitat de jurisdicció. 
4. El reconeixement i protecció de 

la l l ibertat sindical entesa con 
el dret dels treballadors a organit 
zar-se lliurement, amb independen-* 
eia dels patrons, del govern i dels 
partits polít ics. El reconeixement* 
d'un autèntic dret de vaga. 

5. L'adopció de mesures immediates* 
en funció dels interessos més ur 

gents de les classes populars cata
lanes en el camp de l'ensenyament,* 
la política econòmica i de salaris, 
l'assistència social, sanitària i + 
de previsió, la política urbana i + 
agrària. 

6. Donar suport perquè les situa-++ 
cions específiques del País Va

lencià i de les I l les trobin la so
lució adient mitjançant la voluntat 
lliurement expressada pels seus ha
bitants, formulació que es fa exten 
siva a la resta dels pobles de l'Es
tat espanyol. 
7. Donar suport a la constitució *+ 

d'un Govern Provisional de l'Es
tat espanyol que es comprometi a ++ 
convocar ràpidament unes Corts Cons 
tituents, elegides per sufragi uni
versal, les quals, dins el marc de* 
les institucions, l l ibertats, drets 
i garanties esmentats en els apar-* 
tats anteriors, configuraran les no 
ves institucions polítiques de l'Es 
tat espanyol, amb la qual cosa posa 
ran f i al periode provisional. 

El CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CA
TALUNYA manifesta que el seu objectiu fo
namental és arribar, a través del combat* 
polític i de la mobilització pacífica del 
poble, a la construcció d'un règim derno-* 
cràtic i pluralista, basat en la sobirà-* 
nia popular, que reconegui i garanteixi + 
les l l ibertats polítiques i nacionals del 
poble de Catalunya. 

En acordar la seva constitució el CON
SELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA és 
conscient de la força assolida pel nostre 
poble en la l lu i ta deuxràtica i de fet + 
la mort del general Franco ha clos un pe
riode de despòtica dictadura personal. En 
aquest moment un govern conti nuïsta, ree-
quilibrador de les forces del règim, pre
tén consolidar l ' intent del franquisme de 
sobreviure a través de la monarquia conti_ 
nuista prevista en les l le is successòries. 

Per tot això, el CONSELL DE FORCES PO
LÍTIQUES DE CATALUNYA afirma que l'únic * 
camí cap a la democràcia passa pel trenca 
ment amb les l le is i les institucions •* 



franquistes i l'ob-rtura d'un període pro 
visional que, restablint i garantint les 
ll ibertats democràtiques, retorni la veu* 
i el vot als ciutadans i , mitjançant la + 
realització d'eleccions l l iures, clogui • 
el periode provisional i n'obri un de *• 
constituent perquè els pobles de l'Estat* 
espanyol configurin amb plena l l ibertat i 
responsabilitat les seves institucions. 

El CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CA
TALUNYA crida al poble de Catalunya a ac
celerar i ampliar el combat per la demo-+ 
cràcia, pel restabliment de l'autonomia,* 
per l'amnistia general i immediata dels • 
empresonats per raons polítiques i sindi
cals i pel retorn dels exi l iats; a propul_ 
sar i consolidar la conquesta de nous es
pais de l l iber ta t ; a fer convergir les di_ 
ferents l lu i tes i activitats de caràcter* 
democràtic en una sola l ínia de mobilitza 
ció popular creixent que precipiti el ++ 
trencament democràtic. 

El CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CA
TALUNYA Is conscient de la importància *+ 
del paper de l'ASSEMBLEA DE CATALUNYA com 
a plataforma d'àmplia unitat i mobilitza
ció popular, en la l l u i ta per les l l iber
tats democràtiques i nacionals de Catalu
nya. En aquest sentit, es proposa de col-
laborar-hi activament i obrir-hi un ampli 
diàleg. Amb l'ASSEMBLEA i amb les forces* 
sindicals, polítiques i socials catalanes, 
es proposa d'iniciar també l'ampli debat* 
necessari per a la constitució del Govern 
Provisional de la Generalitat de Catalu-* 
nya. 

L'acord fundacional del CONSELL DE FOR 
CES POLÍTIQUES DE CATALUNYA s'ha pres amb 
la voluntat que la més alta institució ca 
talana -representada pel President de la 
Generalitat- assumeixi el paper essen-** 
ei al que l i correspon en el procés de ++ 
constitució del Govern Provisional. 

Per últim, el CONSELL urgeix també a + 
les plataformes unitàries i les forces po 
lítiques de tots els pobles de l'Estat es 
panyol a accelerar el camí vers una àm-++ 
plia entesa democràtica. 

a c o r d s 

Les forces polítiques sotasignants han 
vist la necessitat de crear un nou orga-+ 
nisme polític de negociació unitària, o-
bert a les altres forces de disciplina ca 
talana que vulguin incorporar-s'hi en el 
futur i q'J3 acceptin les bases programàtJ_ 
ques, d'estratègia i de funcionament que 
han emmarcat l'acord obtingut. 

Neix avui el CONSELL DE FORCES POLÍTI
QUES DE CATALUNYA al qual s'atorguen, d'a 
cord amb la voluntat de fer un pas enda-+ 
vant en l'organització de la l l u i ta demo
cràtica catalana, les següents funcions: 

a. l'orientació, amb vocació de direc
ció, de la política general en fun

ció del trencament democràtic; 
b. la negociació unitària amb la resta 

de l'Estat espanyol; i 
c. la iniciació d'un procés de mobilU 

zació i negociació que culmini amb 
la constitució d'un futur Govern Provisi£ 
nal de la Generalitat de Catalunya. A tal 
f i farà totes les consultes necessàries i 
sol l icitarà les ajudes i adhesions que ++ 
cregui precises. 

El CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CA
TALUNYA, com a organisme polít ic unitari+ 
català cap al trencament democràtic, pro
pugna el següent programa: 
/(Aquí els 7 punts esmentats més amunt.)/ 

Per a portar a terme aquest programa,* 
el CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALU 
NYA es proposa: 

- denunciar conjuntament qualsevol de 
les solucions continuistes del règim fran_ 
quista; 

- fomentar la mobilització popular i + 
donar-li suport perquè aixequi el n ivel l * 
de les l lu i tes sectorials i les condueixi 
cap a accions generalitzades, cada vegada 
més àmplies i intenses; i 

- prendre posicions conjuntes per cla
r i f icar la situació política de cada mo
ment concret. 

Com a contribució a la l lu i ta unitària, 
les forces polítiques sotasignants es com 
prometen perquè les seves formes i mèto-+ 
des propis de treball no entrin en contra 
dicció amb les línies estratègiques comu
nament acceptades. 

El CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CA
TALUNYA, en el moment de constituir-se ++ 
formalment, vol remarcar en especial que: 

- s'esforçarà a mantenir les relacions 
més estretes possibles especialment amb + 
els òrgans unitaris representatius del Pa 
is Valencià i de les I l les, i amb els defc 
altres pobles de l'Estat espanyol, en fun 
ció del comú interès per la democràcia i 
la conquesta de les l l ibertats nacionals; 

- participarà d'una manera activa en + 
la recerca d'una entesa democràtica a n i 
vell de tot l'Estat espanyol i propiciarà 
la constitució d'un sol organisme amb el 
qual poder pactar en representació de Ca
talunya. 

El CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CA
TALUNYA és conscient de la importància ++ 
del paper de l'ASSEMBLEA DE CATALUNYA com 
a plataforma d'àmplia unitat i mobilitza
ció popular en la l lu i ta per les l l iber-* 
tats democràtiques i nacionals de Catalu
nya. En aquest sentit, es proposa de col-
laborar-hi activament i obrir-hi un ampli 
diàleg. Amb l'ASSEMBLEA i amb les forces* 
sindicals, polítiques i socials catalanes, 
es proposa d'iniciar també l'ample debat* 
necessari per a la constitució del Govern 
Provisional de la Generalitat de Catalu-* 
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nya. 
Aquest acord fundacional es pren amb • 

la voluntat que la més alta institució ca 
talana -representada pel Presi dent de la 
Generalitat- assumeixi el paper essen-++ 
ei al que l i correspon en el procés de ++ 
constitució del Govern Provisional. 

El CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CA
TALUNYA, quant al seu funcionament s'ajus 
tarà -sens perjudici de l'elaboració ++ 
d'un protocol específic sobre aquestpint-
a les següents normes: • 

1 . - Caldrà la unanimitat per a modifi
car o ampliar la declaració consti 

tuent, per a la incorporació o separación-
de membres i per a l'aprovació de proto-+ 
cols de funcionament. 

2.- Caldrà una majoria qualificada de 
4/5 parts per a decisions conside

rades importants per qualsevol membre. 
3.- Els altres acords es prendran per 

majoria simple. 
4.- La minoria discrepant tindrà sem

pre dret a fer conèixer la seva o-

C l I S Ü PERMANENT 
ASSEMBlíADfCATALUNYA 

c r ò n i c a de l n o s t r e d e l e g a t 

piniò. 

Catalunya, desembre 1975. 

El passat 27 de desembre tingué lloc a 
un indret de Barcelona la celebració de • 
la XI I a Reunió de la Comissió Permanent 
de 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Després de -
10 hores de discussions, sis dels seus ho 
mes presidiren una roda de premsa amb pe
riodistes barcelonins. Al dia següent, •'* 
tots els diaris de la ciutat portaven un 
resum de Tacte i de la conferència poste 
r ior -incloint-hi els noms dels 6- la +* 

LES 11 FORCES SIGNANTS 

C D C (Convergència Democràtica de Catalunya) 
CSC (Convergència Socialista de Catalunya) 
E D C (Esquerra Democràtica de Catalunya) 
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) 
F N C (Front Nacional de Catalunya) 
P C C (Partit Carií de Catalunya) 
P P C (Partit Popular de Catalunya) 
P S A-N (Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans) 
P S U C (Partit Socialista Unificat de Catalunya) 
R S D C (Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya) 
U D C (Unió Democràtica de Catalunya) 

qual cosa produí una certa astoracio en+ 
• certs ambients, davant la temença de re-* 
• presàlies que, ara com ara, no s'han pro-
• duít. D'aquesta manera, doncs, TASSEM-n-

BLEA DE CATALUNYA emergia de la clandesti_ 
nitat per primera vegada d'ençà de la se
va creació el 7 de novembre de 1971. 

L'ordre del Dia 
Evidentment, la notícia apareguda als 

diaris no era exhaustiva, la qual cosa no 
treu que certenars de milers de catalans* 
se n'hagin assabentat i tret prof i t . A *» 
continuació ens farem ressè de l'Ordre *• 
del Dia de la reunió, i farem un breu re
sum de com es va desenvolupar Tacte. 

L'Ordre del Dia era el següent: 1 . - Si 
tuació política i la seva resposta per ** 
part de TAdeC; 2.- Lluita unitària a n i 
vell nacional català i a nivell de tot #* 
l'Estat espanyol; 3.- Descentralització * 
dels organismes centrals de TAdeC, a f i 
i efecte de crear bases a tots els indreis 
de Catalunya; i 4. - Redacció i aprovqció* 
d'un comunicat f inal . 

Els debats 
En total hi assistien unes 75 persones 

representants de comarques, barris, orga
nitzacions obreres, universitat, organis
mes cívics i organitzacions polítiques. 



En el primer punt es registraren 35 ?n 
tervencïons, les quals es Mostraren favo
rables a engegar grans campanyes de mobi
lització popular de cara a refermar els 4 
punts programàtics. En el segon, el més • 
important, foren 52 les intervencions, al 
gunes de les quals mostraren la seva dis
conformitat amb el CONSELL, en el sentit* 
de no ésser representatiu de Catalunya; a 
retenir la proposta de No Aliniats de cre 
ació d'un Comitè d'Unitat Nacional de Ca
talunya -amb unes 25 persones-, veritable 
ampliació del CONSELL. Quant al tercer ** 
punt, amb 11 intervencions, s'arribà a la 
conclusió que la descentralització de TA 
deC ha de ser cosa de les conerques matei 
xes més que no pas dels òrgans centrals + 
de TASSEMBLEA. Finalment, pel que fa al 
4rt punt, després de vàries esmenes s'a-* 
provà el comunicat final de la XII? Perma 
nent, document que inserim in extenso més 
endavant. 

Com ja ha quedat di t , després d'acaba
da la sessió, tingué lloc una roda de +• 
premsa. Josep Benet, Rafael Ribó, Jordi * 
Carbonell, Vicenç Ligüerre, Pere Portabe-
11a i Miquel Sellares presidiren aquesta* 
reunió informativa, tot contestant les *+ 
preguntes dels informadors d'aquí i de •» 
l'estranger. 

El fet que, a l ' igual que el CONSELL, 
1'ASSEMBLES hagi gosat trencar amb la +* 
clandestinitat constitueix un pas enda-++ 
vent irreversible. I també, ara més que* 
mai, cal un acord entre els dos màxims or 
ganismes unitaris catalans: el CONSELL o 
de pacte polític i TASSEMBLEA o de mobi
lització popular. 

C O M U N I C A T 
X I I a PERMANENT 

REUNIDA la XII Comissió Permanent de* 
TASSEMBLEA OE CATALUNYA, acorda fer pú
blic el següent comunicat: 

La desaparició del darrer dictador fei_ 
xista d'Europa ha provocat en el si del + 
Règim el reequilibri de les seves forces* 
amb una clara intenció continuista. Les + 
polítiques pseudodemocràtiques i reformi s_ 
tes, condicionades pels darrers reductes* 
ultres, configuren una maniobra "apertu-* 
r ista" que pretén amagar la perdurad ó de 
les estructures autoritàries. Així, hem + 
de denunciar la vigència del decret-llei* 
antiterrorista, la detenció i tortura de 
companys en l lu i ta , les degradants condi
cions del règim penitenciari i la confir
mació del processament de militars demò
crates. Ens sentim solidaris amb tots a-
quells que són objecte d'aquesta reprès-* 
sió. 

Davant les aspiracions i necessitats + 
populars, el Règim respon amb mesures com 
la congelació de salaris, un indult que + 
ignora el clam popular per l'amnistia ge
neral polít ica, el decret "sobre el uso + 
de las lenguas regionales", burla de les* 
aspiracions nacionals dels pobles basc, + 
gallec i català. 

La submissió als interessos imperialis_ 
tes té expressions tan clares com la ven
da del Sàhara, traíció a la l lu i ta nacio
nal del poble saharí encapçalada pel F. + 
Polisario, que mostra com l'actual govern 
entén el dret d'autodeterminació dels po
bles. 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA, que en la se 
va X Comissió Permanent ja va expressar + 
que "tota obertura atorgada és una obertu 
ra aconseguida", reitera la seva voluntat 
de l lu i tar per la democràcia sense exclu
sions, pel retorn de la sobirania al po
ble. Només el rebuig del conti nuisme i el 
revocament de les l le is fonamentals del * 
franquisme i de tots els òrgans i inst i tu 
cions que Than configurat o que intentin 
perpetuar-lo, és a dir, només la ruptura* 
democràtica, pot ser l ' i n i c i del camí per 
a satisfer les exigències populars i na-+ 
cionals. 

Es amb aquesta convicció que TASSEM-* 
BLEA DE CATALUNYA, des de la seva consti
tució el 7 de novembre de 1971, ha exprés 
sat la seva alternativa en aquests ter-++ 
mes: 

tzrrrirxri±czrnp_XÍ-UlJ—L-Ll±-TJC=x 

b g COMUNES S^POLÍTiCoS 

alternativa de 

assemblea de Catalunya 

"NOSALTRES, catalans de diferents ten 
dències pertanyents i no pertanyents a or 
ganitzacions polítiques, de diversos sec
tors de la població, obrers, camperols, + 
estudiants, intellectuals, professionals* 
i ciutadans en general, de Barcelona i de 
comarques, reunits en Assemblea, malgrat* 
que som conscients que les actuals cir-++ 
cumstàncies dificulten d'esgotar les pos
s ib i l i ta ts de representació, formulem la 
present Declaració: 

L'actual cr is i del règim, de la qual + 
el procés de Burgos fou una manifestació* 
sobressortint, la progressiva presa de ++n 
consciència i la mobilització de les clas 
ses populars, i la necessitat d'oposar-** 
nos fermament a la maniobra continuista + 
d'instaurar Juan Carlos com a seccessor.a 
t í t o l de r e i , del dictador, exigeixen Ta 
dopció unitària d'una alternativa democrà 
t ica basada en els punts mínims accepta-* 
bles per les forces i sectors represen-** 
tats a l'Assemblea, alguns dels quals te
nen objectius divergents a l larg termini, 
perè que coincideixen en Tobjectiu imme
diat de l'enderrocament del franquisme. + 
Aquests punts de coincidència són els se
güents: 

1 . - La consecució de l'amnistia gene-* 



ral dels presos i exi l iats polít ics. 
2.- L'exercici de les l l ibertats demo

cràtiques fonamentals: l l ibertat de reu-+ 
nió, d'expressió, d'associació -inclosa* 
la sindical-, de manifestació i dret de * 
vaga, que garanteixin l'accés efectiu del 
poble al poder econòmic i pol ' t ic . 
- 3.- El restabliment provisional de les 

institucions i dels principis configurats 
en l'Estatut de 1932, com a expressió con 
creta d'aquestes l l ibertats a Catalunya i 
com a via per arribar al ple exercici del 
dret d'autodeterminació. 

4 . - La coordinació de l'acció de tots 
els pobles peninsulars en la l lu i ta demo
cràt ica," 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA crida el po
ble a confirmar aquests quatre punts a ++ 
través d'un ample debat polft ic que els * 
desenvolupi en tots els àmbits sectorials 
i ter r i tor ia ls , i es disposa a convocar + 
tot el poble a una mobilització general • 
coordinada. Aquests elements -confirma-* 
ció popular, desenvolupament de les alter 
natives polítiques i coordinació de mobi
litzacions- configuren el procés que por 
ta a la celebració de la SEGONA SESSIÓ ** 
PLENàRIA de 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA. En 
aquesta Segona Plenària el poble de Cata
lunya ha de formular el programa polít ic* 
d'alternativa democràtica, en el camí cap 
a la constitució del GOVERN PROVISIONAL * 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

En anuest sentit, 1'ASSEMBLEA DE CATA
LUNYA es proposa: 

a) Arribar al nivell màxim unitari a * 
Catalunya, continuant el seu treball de • 
vinculació i coordinació de les forces i 
organitzacions que l lu i ten pel trencament 
democràtic. 

b) Iniciar el diàleg amb el CONSELL DE 
FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA, l ' a p a r i 
ció del qual saluda públicament, sobre la 
base de les coincidències programàtiques* 
i de la voluntat unitària comuna. Invitar 
el CONSELL DE FCRCES POLÍTIQUES DE CATALU 
NYA a incorporar-se com a tal a VASSEM-+ 
BLEA DE CATALUNYA. 

c) Continuar treballant per assolir u-
na entesa unitària amb totes les forces i 
instàncies de l'Estat espanyol, i e s p e 
cialment del País Valencià i de les I l les, 
en la perspectiva d'una àmplia mobilitza
ció per la conquesta de les l l ibertats po 
lítiques i nacionals. 

d) Mantenir contacte amb el President* 
de la Generalitat de Catalunya per analit 
zar aquesta situació política davant la + 
constitució del Govern Provisional. 

Desembre del 1975. 

INFORMACIÓ GENERAL 

M L'AMNISTIA 
En el passat número de T'AVUI" fèiem* 

referència a la crida emesa per uns "CAP
TAIRES DE LA PAU", des de Montserrat. Re
cordem els noms: Mossèn Lluís M. Xirinacs, 
Rosa M. Rotllan i Josep Ricart. La seva + 
i ntenci ó era restar ak santuari montserra 
t í f ins el darrer dia de l'any 1975, tot 
reivindicant l'amnistia i la democràcia. 
També cal recordar que quan la vinguda de 
Marcelino Camacho a Catalunya, marxà ex-+ 
oressament a Montserrat a saludar Mossèn* 
Xirinacs, antic conegut de la presó maoH 
lenya de Carabanchel. 

Segons sembla, per desacords amb la co 
munitat benedictina de Montserrat, els *+ 
"CAPTAIRES DE LA PAU" hagueren d'abando-* 
nar el monestir la vetlla de Nadal. Abâ s 
perb, van fer públic un segon comunicat + 
el qual duia per t í t o l "LA DAR1ERA OPORTÚ 
NI TAT, el qual reprodu'fm tot seguit: 

"Avui comença l'Advent, la preparació 
del Nadal de 1975. Durant tot aquest Any 
Sant, el Poble ha esperat amb ànsia la *+ 
reali tat llargament esperada i desitjada* 
d'una reconci l iad ' de veritat. En aquest 
mes de novembre, airb el carvi de Ca: d'Es 
ta t , l'ocasió de superar els privilegis * 
dels «encedors de la guerra c i v i l i de do 
iar igualtst d'oportunitats als vençuts + 
ERA EXCEPCIONAL. Aquesta grsn esperança * 
es resumeix en dues paraules: AMNISTIA i 
LLIEERTAT. 0 en una: DEMOCRàCIA. 

El dia 25 fou concedit un indult en la 
l ín ia d'altres indults concedits pel rè
gim. Ni Amnistia, ni l l ibertats, i i demo
cràcia, de moment. L'esperança, una vega
da més, ha estat defraudada. Milers d'ho
mes d'altíssima vàlua hauran de morir en 
la clandestinitat, a la presó o a l ' e x i l i . 
Potser els més responsables. 

En aquest Any de Reconciliació, només* 
resta una darrera oportunitat de canvi en 
l'Estat espanyol tan torturat per la his
tor ia : el Nadal, la diada de pau a la ter 
ra. Per aixè, uns captaires de la nova +* 
pau que estem en vetlla continuada a Mont_ 

serrat des de mig novembre, tot demanant» 
1'AMNISTIA i les LLIBERTATS, ENCETEM AVUI 
UNA VAGA DE LA FAM per reforçar la nostra 
petició tant com poguem. En la vetl la, en 
la pregària, en el dejuni romandrem a-*+ 
quest Advent per obtenir el més gran bé + 
que pugui venir al nostre país. 

Instem, en aquesta darrera oportunitat, 
a tothom que estigui disponible, a sumar-
se a la nostra acció, totalment o parcial 
ment, a Montserrat o al propi l loc. Dema
nem a tots els homes i grups responsables 



d'insistir en l'exigència de l'AMNISTIA i 
de les LLIBERTATS cos a realització de la 
conversió a casa nostra, 

I desitgem vivfssimament que el Papa,* 
primer convocador d'aquest Any Sant de la 
Reconciliació, els Bisbes de l'Estat espa 
nyol, els sacerdots i tots els cristians* 
que portem davant del món la unció de l'es 
perit de Jesús, sapigueu cridar sense por 
amb la veu valenta: 

"L'Esperit del Senyor reposa sobre nos 
tre perquè e l l ens ha ungit. 

Ens ha enviat per anunciar la bona no 
va als desventurats, per predicar als cap 
tius la l l ibertat i als cecs el recobra-* 
ment de la vista; per posar en l l ibertat* 
els oprimits i proclamar un any de gràcia 
del Senyor" (Lluc 4, 18-19). 

UNS CAPTAIRES DE LA PAU. 
Montserrat, 30 de novembre 195. Primer + 
Diumenge d'Advent." 

el dia 14 a Montserrat 

Per al dia 14 de desembre l'ASSEMBLEA** 
de Catalunya havia organitzat una concen-* 
traci ó a Montserrat, en especial per a re
fermar la campanya per l'Amnistia. Es cal
cula que foren quatre o cinc milers les ++ 
persones que hi anaren. D'entre els fets * 
que s'hi esdevingueren cal remarcar els se 
güents: penjada d'unes immenses pancartes* 
(una senyera catalana i una altra amb el + 
mot AMNISTIA), una manifestació per la zo
na que s'allargà durant part del matí, i + 
finalment la lectura amb megàfon d'una cri 
da del Secretariat de VASSEMBLEA DE CATA
LUNYA, Segons inforiracions rebudes, Tacte 
fou manipulat per certs grups, trencant ai 
xí l'esperit unitari amb què havia estat + 
preparat, 

la p r o c l a m a l l e g i d a 

"ATENCIÓ, CATALANS: US PARLA L'ASSEM
BLEA DE CATALUNYA. 

Continuant les mobilitzacions d'aquests 
darrers dies, som a Montserrat per a fer* 
un acte per l'amnistia i d'afirmació na
cional. 

El dictador ha desaparegut pero no la 
Dictadura. 

La designació d'Arias Navarro com a *+ 
president i tots els esdeveniments des de 
la coronació, demostren com era de certa* 
la nostra afirmació: 

JUAN CARLOS ES INCAPAj D'ASSEGURAR UNA ** 
TRANSICIÓ PACÍFICA CAP A LA DEMOCRàCIA. * 
FRANCO L'HA POSAT AL TRON. FRANCO HAVIA * 
ARRABASSAT EL PODER AL POBLE. ARA CAL QUE 
EL PODER TORNI AL POBLE IMMEDIATAMENT!!! 

Que mai no es pugui dir que els cata-* 
lans d'avui no hem sabut ésser dignes d'a 
questa hora histèrica! 

POBLE DE CATALUNYA! 
Continuem exigint les l l ibertats que * 

ens van ser usurpades pel general Franco. 
Només recobrarem aquestes l l ibertats * 

si tots aportem el nostre esforç a la lluï 
ta. 

Prou t irania! Exigim les l l ibertats po 
lítiques i nacionals de Catalunya, concre 
tades en el restabliment dels principis i 
les institucions configurats en l'Estatut. 

Volem un GOVERN PROVISIONAL DE CATALU
NYA! 

Prou repressió! Exigim l'AMNISTIA TO
TAL per als presos polítics i socials i + 
per als exi l iats. 

Secretariat de la Comissió Permanent de + 
l'ASSEPBLEA DE CATALUNYA. 
Montserrat, 14 de desembre del 1975." 

Xirinacs davant la Model 

D'ençà de la promulgació de 1'"induí-* 
to" són constants les demandes d'una AM
NISTIA total i general. Des de tos els re 
cons i àmbits de l'Estat espanyol plouen* 
i plouen a diari les declaracions favora
bles a l'AMNISTIA. Cosa simptomàtica, hem 

vist com alguns Ajuntaments i Diputacions 
i , el que és més curiós, alguns "procura
dores en Cortes" s'han sumat a aquest ++ 
clam unànime. 

Les peticions d'AMNISTIA no s'aturaren 
quan corregué el rumor que Juan Carlos ++ 
l'anunciaria en el seu discurs de Nadal,* 
cosa que no es produí, ni tampoc minven + 
ara quan algun ministre afirma que és co
sa de setmanes o de mesos. Si la concedei 
xen haurà estat degut a un mateix cr i t ++ 
que ressona per tot l'Estat espanyol: AM
NISTIA! 

Les aportacions a aquesta campanya són 
variades: recollida de signatures, cartes 
collectives, declaracions... Pel que fa a 
Mossèn Xirinacs, en aquesta ocasió ha op
tat per sortir al carrer i anar al davant 
mateix de l 'edi f ic i que simbolitza la man 
cança que cal aconseguir: la presó "Mode
lo" de Barcelona. 

En efecte, d'ençà del dia de Nadal, i 
durant 12 hores (8 del matí a 8 del ves-* 
pre, encara que darrerament hi roman més 
temps) el nostre candidat al Nèbel de la 
Pau 1975 fa guàrdia pacífica "al carrer + 
Entença". Als pocs dies els diaris publi
caren la notícia, produint una doble reac 
ció: d'una banda l'afluència de gent de-+ 
sitjosa de solidaritzar-se amb Mossèn Xi
rinacs, i d'una altra l'aparició de grups 

BARCA, BARCA, CATALUNYA! 

La foto ha estat extreta del "Diario de Barcelona" del dia 30 de desembre de 1975. 
Es tracta de part de la pancarta hissada la tarda del diumenge 28 al camp del Barca ++ 
amb motiu del partit de futbol amb el Real Madrid. Hi manca l'emblema que la signava : 
les quatre barres amb l'estel roig. 
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D O C U M E N T A C I Ó C A T A L A N A 

de joves feixistes amb pancartes insul-** 
tants i amb actitud provocativa. 

Dos han estat els dies clau d'aquesta* 
nova forira de protesta pacífica. El pri-+ 
mer tingué lloc a les zero hores de cap + 
d'any, quan unes 500/800 persones marxa-* 
ren pacíficament fins collocar-se davant* 
de la galeria dels presos polít ics, als* 
quals cridaren "AMNISTIA!" i "LLIBERTAT!", 
essent contestats amb iguals c r i ts . L 'al-
tre f i t a fou el dia 6 de gener: la pol i -* 
eia s'endugué vàries vegades a Mossèn Xi-
rinacs conduint-lo a 1'altre extrem de la 
ciutat cada cop que el l hi tornava. També 
a partir d'aquest dia la policia impedeix 
la formació de grups. 

"Xirinacs en cap moment no ha pretès* 
que l ' imi t in en les formes concretes del 
seu refús o de les seves accions de no ++ 
cooperació, malgrat que aquestes han des
vetl lat l'atenció de molts ciutadans. X i 
rinacs apella a la "imaginació fecundíssi 
ma del Poble" per a trobar accions popu-+ 
lars de no cooperació, i e l l mateix a f i r 
ma que el seu cas és una "petita aporta-* 
ció a la campanya de" refús de la i I legal^ 
tat feixista amb la pràctica de la desobe 
diència c iv i l que l'Assemblea de Catalu-+ 
nya vol llençar ( . . . ) . L'intent és d'esti_ 
mular la creació espontània de totes les 
formes possibles de refús i no cooperació 
que siguin reforçades i potenciades per + 
accions polítiques de tota mena. Es així 
com el refús de Lluís M. Xirinacs promou* 
una forma de l lu i ta cívica nova al nostre 
país, que pot ser altament popular." 

(De "Lluís M. Xirinacs, un home conflic-* 
t i u " . Ed. clandestina 1974, p. 12) 

DE FRANCO 
P R E S E N T A C I Ó 

Tot i que ja fa dos mesos de la mort * 
del dictador Franco i malgrat que hom d i 
r ia que tal esdeveniment es produí fa més 
de temps, a continuació inserirem tres de 
caracions d'igual nombre d'organitzacions 
polítiques catalanes sobre aquest fet . Al 
cap i a la f i , es tracta d'urs documents* 
força interessants tant pel que fa a Tac 
tual i tat política com de cara el dia de + 
demà, en trobar-los aplegats. 

C O N V E R G E N C I A 

S O C I A L I S T A D E C. 

D'un fu l l bilingüe català/espanyol t r 
tolat "AL POBLE DE CATALUNYA": 

"Franco és mort. En aquests moments* 
els objectius de tot el poble són: 
1 . Amnistia general immediata per als ++ 

presos i exi l iats! Retorn dels acomia 
dats i represaliats a les empreses!! 
2. Anullació del Decret-Llei Anti-Terro

risme!! Garanties individuals, l i qu i 
dació del TOP i de les altres jurisdic-+ 
cions especials repressives i independen 
eia de la Magistratura!! Llibertat de re 
unió, d'associació, d'expressió!! 
3. Dimissió immediata de tots els càr-+* 

recs anomenats a di t pel franquisme!! 
Fora Viola i tots els alcaldes i regi-++ 
dors feixistes dels ajuntaments!! Elec-* 
cions democràtiques a tots els municipis 
! ! Control democràtic de la política ur
bana i denúncia de la corrupció!! 
4. Liquidació immediata de les estructu

res verticalistes de l'O.S.!! Vers el 
congrés constituient del Sindicat Unita
r i i Democràtic dels Treballadors!! Can
didatures de tendència per a elegir dele 
gats de les empreses al congrés constitu 
ent sindical!! 
5. Assemblees democràtiques i elecció de 

consells democràtics a tots els àm-* 

bits de la vida collectiva: facultats, * 
centres d'ensenyament, barris, etc.!! 
6. Oficial i tat del català i derogació im 

mediata del "decreto de lenguas regio 

nales"!! 
7. Ruptura democràtica i estatut d'auto

nomia!! Davant els intents del conti-

nuisme franquista a través de la monar-* 
quia de Juan Carlos, Govern Provisional* 
i Procés Constituent,'! 

Juan Carlos acabà de concedir un in-+ 
dult. Aquest indult, pera, no respon de 
cap manera a les esperances que el poble 
tenia, perquè els presos, els exi l iats,* 
els acomiadats tornessin a la l l ibertat , 
al seu país, al seu lloc de trebal l ; es
perances que s'havien expressat i recol-* 
zat amb peticions d'amnistia per tota me
na d'entitats. A més de la insuficiència* 
de l ' indul t , continuen produint-se tota * 
mena d'activitats repressives (detencions, 
tortures, segrestaments de publicacions,* 
multes governatives) contra activitats a-
vui completament legals a l'Europa a la + 
que diuen que ens volen portar. Només Tam 
nistia general pot satisfer plenament les 
aspiracions a una societat més democràti
ca, l l iure i fraternal. 

Davant dels sectors feixistes que vo
len mantenir la situació de corrupció i + 
arbitrarietat que ha caracteritzat el *+ 
franquisme durant aquests 40 anys, davant 
dels sectors més importants de la burge-+ 
sia que pretén introduir algun petit can
vi formal perquè tot continuí igual, tot 
el poble de Catalunya (obrers, empleats , 
camperols, botiguers, intel·lectuals, estu 
diants, etc.) hem d'afirmar amb la nostra 
acció, ara, en aquest moment, i amb més + 
força que mai, la nostra voluntat d'acon
seguir l'amnistia general, com a priHiera* 
pedra per la construcció d'una societat » 
autènticament democràtica. 

La consecució d'aquesta democràcia pas 
sa avui pel recolzament de l'Assemblea de 
Catalunya i del seu programa, és a dir : 

/(aquí els 4 punts de l'AdeC)/ 

L'objectiu prioritari fonamentà4! en a-
quest moment és conquerir 1'AMNISTIA GENE 
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RAL inmediata per ais presos i exi l iats, i 
el retorn dels acomiadats i represaliats* 
a les empreses. 

Recolzem i participem en to&s les ac
cions i l lui tes per l'amnistia (a les em
preses, als nostres barris, a les nostres 
ciutats)!! ! 

Mobilitzem els nostres companys, amics, 
ve'ns en aquest objectiu (firmes de pet i 
ció d'amnistia, manifestacions davant de 
les autoritats, e tc . ) ! ! ! 

De l'esforç de cada un de nosaltres * 
depèn que això sigui possible!!! 
CONTRA LA CORRUPCIÓ, LA REPRESSIÓ I L'AR

BITRARIETAT!!! CONTRA L'ENCARIMENT DE LA 

V IDA ! ! ! PER L'AMNISTIA! ! ! PER LA DEMO 

CRaCIAÜ! PER LES LLIBERTATS POLÍTIQUES 

I NACIONALS DE CATALUNYA!!! PEL S0CIA-+ 

L ISMEÜ! 

C O N V E R G E N C I A 
DEMOCRÀTICA DE C. 

Per la seva banda, la "CONVERGèNCIA DE 
MOCRàTICA DE CATALUNYA", mitjançant un Co 
municat del seu Secretariat Polít ic, feia 
saber la seva postura. El document duu la 
data històrica del 20 de Novembre 1975: 

"Amb motiu de la mort del general ** 
Franco, el Secretariat Polític de la CDC 
es posa en contacte amb tots els militants 
i af i l iats del moviment per a rati f icar * 
la declaració de la II? Assemblea celebra 
da el dia 15 de novembre i per a precisar 
més encara alguns punts bàsics de progra
ma i d'actuaci ó. 

Els objectius primordials de CDC són • 
el retorn de la sobirania al poble a t ra
vés de la instauració del sufragi univer
sal amb tots els condicionaments i totes* 
les conseqüències que l i són inherents, i 
el reconeixement de la personalitat nx io 
nal de Catalunya i consegüent restablí-++ 
ment d'un òrgan de govern català. 

No hi pot haver sufragi universal sen
se el previ reconeixement com deia la de
claració de la ||a Assemblea de CDC de •* 
les l l ibertats d'associació, de reunió, + 
d'expressió i , per tant d'una manera espe 
ei a l , sense la l l iure existència de par-* 
t i t s polítics, de sindicats ll iures i de 
premsa l l iure. Per altra banda, com sub-* 
ratllava també la declaració de la II As
semblea, no hi ha "cap més democràcia . . . 
que la que en el seu concepte sap inclou
re les exigències de democratització eco
nòmica i social". Finalment, el sufragi * 
universal significa el govern de la majo
r ia . 
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En el terreny nacional, el reconeixe-* 
ment de la personalitat nacional de Cata
lunya ha de comportar el restabliment ** 
d'un òrgan de govern català, concretament 
el restabliment de l'Estatut de 1932. 

o O o 
Un cop reafirmats aquests principis •+ 

programàtics bàsics, i passant al camp de 
l'actuació política immediata, cal fer al 
gunes precisions. 

La primera és que, com es desprèn amb 
lògica estricta del que acabem de dir i + 
de la declaració de la ||§ Assemblea, CDC 
rebutja tota possible participació en res 
que signifiqui la continuació del franqus 
me en la seva tr iple vessant nacional, po 
l í t ica í social. Per tant, la posició del 
nostre moviment i dels nostres militants* 
i a f i l i a ts , en aquest moment de canvi, ha 
d'estar marcada per una voluntat de pre-+ 
sència en tots els camps i en totes les t 
accions polítiques, socials i nacionals. 

Es funció nostra pressionar per ta l ++ 
que es desencadeni un potent procés demo-
cratitzador. Això ho hem de fer en tots * 
els terrenys, i en tots els nivells al •* 
nostre abast: a través dels nostres con-* 
tactes internacionals, a través de la ++ 
premsa, a través dels Ajuntaments, a t ra
vés de les associacions cíviques de tota* 
mena, a través de l'acció específica de • 
CDC, No sabem exactament fins on la nova+ 
situació obrirà noves perspectives políti 
ques. No sabem si es limitarà a continuar, 
amb petites diferències superficials, la* 
dictadura, o si impulsarà un procés real
ment democratitzador, que pugui fer un ** 
gran pas sense tergiversacions ni dila-++ 
cions cap a la plena democràcia política* 
i el reconeixement del fet nacional cata
là, D'aquí ve la posició vigilant que hem 
d'adoptar i la pressió que hem d'exercir* 
en un sentit que faci irreversible el ++ 

procés cap al canvi democràtic. 
Cal per tant combatre tota invitació , 

feta en nom d'una falsa prudència, al re-
traïment.. En aquests moments, més que mai, 

els militants de CDC han d'estar presents 
per to t , consolidant les posicions que ja 
ocupen i guanyant-ne de noves. El procés* 
polí t ic es dinamitzarà i oferirà moltes * 
més possibilitats que les que hi ha hagut 
fins ara. Més que mai, ara, l'assistència 
a reunions de tota mena i la participació 
en iniciatives de tot ordre és inexcusa-* 
ble. Es a través d'elles que s'exercirà + 
la pressió democratitzadora i és a través 
d'elles ûe pot fer-se una insistent af i r 
mació democràtica i catalana. 

CDC no creu que els demòcrates cata-++ 
lans haguem de rebutjar d'entrada i per + 
principi, les possibilitats que pot obrir, 
segons com, la nova situació. Però entén* 
que de cap manera haur 
que de cap manera nu han tampoc de ser *+ 
temptats per una participació que pogués* 
significar adhesió. La nostra actitud ha 
de ser l'expectativa activa, és a dir, la 
d'una vigilància acompanyada d'un esforç* 
de creació de noves àrees de l l iber tat , * 
d'aprofitament audaç de les noves circums 
tàncies i , evidentment, de condemna radi
cal de la nova situació si confirma la se 
va-intenc?ó conti nuista. 

o O o 

El Secretariat Polític de CDC demana a 
tots els militants i a f i l ia ts que les pre 
cisions programàtiques i les instruccions 
d'actuació d'aquest comunicat, així com * 
la declaració de la II? Assemblea, siguin 
objecte de discussió en les comissions de 
t rebal l , comarcals, de barris, etc. Això 
vol dir que els responsables de comissió* 
les han de convocar en un termini molt ++ 
breu. 

Finalment el Secretariat Polític dema
na a tots els militants i a f i l ia ts del no 
viment un màxim de disponibilitat durant* 
els propers dies i setmanes." 

A la Plaça Sí: Jaume manifestació popular 
als cr i ts de "Volem feina!" i "Viola dimis 
sió!". 



PARTIT POPULAR 

DEC. 

.La tercera i última presa de posició • 
que ens ha arribat és la del PARTIT POPU
LAR DE CATALUNYA. Es tracta d'una "Decla
ració Política del Secretariat General" , 
la qual duu data de Països Catalans, 1 de 
desembre 1975. Heus-la aquí: 

"Franco ha mort després d'haver man-+ 
tingut durant 39 anys un poder exclusiu i 
autocràtic, sense el més mínim respecte a 
la voluntat popular. Aquest poder perso-* 
nal fou imposat al nostre poble i a la ++ 
resta dels pobles de l'Estat espanyol bru 
talment; mitjançant una ruptura antidemo
cràtica, irresponsable i violenta, que ++ 
significa l 'abolició d'unes formes de go
vern de concepció democràtica i moderna i 
la negació dels drets humans més elemen-+ 
tais. El règim franquista va significar « 
per a Catalunya la usurpació de l 'exerci
ci del poder polít ic que l i havia estat + 
conferit a través de les Institucions de 
la Genaralitat de Catalunya i de l'Esta-* 
tut d'Autonomia plebiscitat pel poble ca
talà i legalitzat l'any 1932 per les "Cor 
tes españolas republicanas". 

La desaparició de Franco ha estat rebu 
da pel poble de Catalunya amb una indife
rencia només aparent, de portes enfora. • 
Perquè realment ha estat rebuda, a dins + 
de les l la rs , amb alegria, com una festa. 
I amb l'esperança d'una total i absoluta* 
renovació, amb el desig d'instauració d'u 
na nova i diferent situació polít ica. 

Aquesta esperança només serà realitza
da si es produeix una nova ruptura. Aques 
ta vegada democràtica i per tant responsa 
ble i pacífica, que retorni al poble la + 
seva sobirania que haurà d'exercir mit-* 
jançant el sufragi universal en unes elec 
cions en l l iber ta t , promogudes per un Go
vern Provisional de la Generalitat de Ca
talunya que ha de tenir poder legal a la* 
instauració d'un Govern Provisional Demo
cràtic a l'Estat espanyol. 

La successió imposada, la monarquia ++ 
continuïsta, no és vàlida. La gent està * 
per la superació del passat, en contra de 
l'esperit de la guerra c i v i l i per Testa 
bliment de la democràcia. El regim del *+ 
"18 de ju l io" va ser imposat per la força, 
s'ha mantingut per la força i és per la + 
força que, després de la mort del dicta-* 
dor, pretén subsistir. Unes "Leyes Funda
mentales" promulgades a esquena del poble 

formen la pretesa i en veritat inexistent 
legalitat constitucional de la dictadura. 
El sxcessor Juan Carlos, proclamat re i * 
davant unes "Cortes" franquistes després* 
d'haver jurat f ide l i ta t als "Principios * 
del Movimiento Nacional" i mentre es pro
duïen detencions i agressions a obrers, + 
professionals, sacerdots i estudiants, re 
cull una deixa formada per una situació * 
econòmica enormement conflictiva i deté-* 
riorada que recau damunt les espïtlles de 
les classes populars (que a Catalunya for 
men la Gran majoria catalana). Recull un 
aïllament internacional evident, una cor
rupció administrativa i a tots nivells, i 
un conflicte al Sàhara que es pretén ob
viar amb un abandonisme covard que menys
prea i fa ls i f ica el dret a l'autodetermi
nació del poble saharauí. I el seu primer 
acte ha estat la firma d'un indult curt* 
en el seu abast i que és una rati f icació* 
de la l le i de terrorisme, quan el poble * 
reclama una AMNISTIA GENERAL, el retorn * 
dels exi l iats i la derogació de les l le is 
repressives. 

El PARTIT POPULAR DE CATALUNYA assu-** 
mint el sentir de la Gran majoria catala
na, formada per les classes populars que 
són objecte d'una doble explotació (socio 
econòmica com à classes populars i nacio
nal com a catalans) vol deixar clar que * 
res no serà vàlid sí no significa un re
torn a la legalitat democràtica, que pas
sa per una immediata amnistia general po
l í t ica -inclosa la de la gent condemnada* 
o processada per l'aplicació del decret * 
de terrorisme- i que representi el re-++ 
torn de les l l ibertats democràtiques i na 
cionals, que facin possible la participa
ció del poble en els afers públics d'una* 

manera autèntica i l'organització po l í t i 
ca de les nacionalitats. Per la nostra ** 
concepció socialista tot això és doble-** 
ment vàlid en el camí cap a una autèntica 
democràcia social. 

Aquest és el procés que hem d'anar pr£ 
pugnant a través de la mobilització popu
lar, com ha fet l'Assemblea de Catalunya* 

-en el marc dels seus 4 punts programàtics 
que són: amnistia, l l ibertats, estatut ++ 
d'autonomia i coordinació de l l u i ta ; del 
treball polít ic en el si de la Comissió + 
Coordinadora de Forces Polítiques de Cata 
lunya, i del treball per a la constitució 
d'un ample acord unitari de forces polítï_ 
ques que, juntaaent amb l'Assemblea i amb 
la Presidència de la Generalitat a l 'ex i 
l i , han de constituir d'immediat el Go-+ 
vern Provisional Català. 

El PARTIT POPULAR DE CATALUNYA crida a 
tots els seus militants i simpatitzants,* 
a tota la Gran majoria catalana, a la par
ticipació activa en totes les accions de 
mobilització.popular, en el camí del que* 
serà la Gran Ocupació Democràtica i Pací
fica de Catalunya." 

AMNISTIA 
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PARTITS POLÍTICS DELS PAÏSOS CATALANS 

Df 
Obrim aquesta nova secció amb la final]_ 

tat d'oferir als nostres lectors un cop • 
d'ul l sobre la historia de cada partit ca 
talà dels existents avui dia. 

Si hem començat per la nostra Democrà
cia Cristiana -UDC-, aixb ha estat així * 
per tractar-se d'un dels grups polítics * 
més antics, doncs fou fundat el 1931. En 
successives edicions, anirem presentant • 
noves organitzacions polítiques de signe* 
divers, a f i i efecte de tenir un verita
ble ventall de la vida política als Paï-+ 
sos Catalans. 

U D C 

Dels partits polítics que actuen en ++ 
l'any 1976 tan sols quatre són anteriors* 
al franquisme: els nou-centïstes carlins, 
l'Esquerra Republicana de Catalunya (par
t i t fonamental durant la II? República i 
l'Autonomia, avui força esmicolat), els * 
comunistes del PSUC i UNIÓ DEMOCRàTICA DE 
CATALUNYA. Aquesta última fou creada uns* 
mesos després de la proclamació republicà 
na, exactament el 1 de novembre de 1931,+ 
a través d'un manifesta que signaven, en
tre altres, Lluís Vila-Abadal, Pau Romeva, 
J . Roca Cabal1 i Haurici Serrahima. Poc • 
després s'hi afegirien alguns membres de£ 
tacats d'ACCIó CATALANA: un dels signants 
del Pacte de St Sebastià, membre del Go-+ 
vern Provisional de la Generalitat i dipu 
tat a Corts Constituents, Manuel Carrasco 
i Formiguera, i també Miquel Coll i Alen-
torn i altres. 

Durant els anys de la II? República, • 
UDC elaborà un important cos doctrinal en 
diferents congressos, adoptà una direcció 
collegial tot i haver-hi una personalitat 
tan destacada com Carrasco i Formiguera i 
s'expangué per tot el terr i tor i del Prin
cipat i afavorí, sense reeixir, la crea-* 
ció d'un partit semblant a València. Fou 
un partit nacionalista català, demòcrata, 
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republicà, que denuncià contínuament les 
dretes egoistes -en especial la Lliga i * 
la CEDA de Gil Robles-, sobretot la seva 
mesquinesa davant la "Llei de Contractes* 
de Conreu" (1934), però també l 'anticleri 
calisme exaltat de certs sectors de l'es
querra que llençaria les masses catèl i-** 
ques en mans de la dreta, UDC es definia* 
com a partit democrata-cristià, no pas ** 
com a partit confessional catòlic. Aixè i 
l'ésser un partit de concòrdia van fer ++ 
aue en les eleccions de Febrer del 1936 , 
UDC no s'apuntés a cap dels dos bàndols • 
tot i que Carrasco arribés a declarar que 
ICC veia en la coalició d'esquerres al-+ 
guns dels seus ideals. 

la guerra civil 

La sublevado feixist i tzant del ju-++ 
l i o l de 1936 i la revolució consegüent » 
feren que UDC hagués de prendre certes * 
determinacions. Tot i que alguns dels'++ 
seus membres foren perseguits i assassi
nats per bandes d'incontrolats (Badia i * 
Tobella, Comas, etc.) , f ins i tot peri-+ 
llava la vida de Carrasco tot i tenir un 

d i à l e g 
LE DIALOGUE DE LAMITIE 

important lloc al Uonsell d'Economia Oe 
la Generalitat, on preparà les mesures + 
legals sobre l'autogestió empresarial. + 
En ésser enviat com a delegat prop del * 
Govern d'Euzkadi, fou pres pels suble-** 
vats i més tard, abril del 38, l'afuse-* 
l iaren. Mentre, pera, UDC continuava a * 
la zona republicana i en la sessió del + 
Parlament català Pau Romeva es negava a 
donar el vot de confiança al govern inca 
paç de mantenir l'ordre públic i evitar* 
assassinats en massa. 

En acabar-se la guerra al Principat + 
pel febrer del 39, fou dictada una "LEY" 
que determinava la i 1legalitat dels par
t i t s i sindicats que s'havien mantingut* 
f idels a la República i entre e l ls , és + 
clar, hi era UDC. Aleshores la majoria + 
dels dirigents hagueren de marxar cap a 
l ' ex i l i francès. 

la clandestinitat 

Amb tot , a l ' inter ior ràpidament es + 
procedia a una estructuració preparant-* 
se per a la l l u i ta clandestina. Ja l'any 
1940 publicà uns "Fulls d'Ordre Intern + 
de Creus de Sang" i , poc després, el 42, 
juntament amb l'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA, la UNIÓ SOCIALISTA DE C , AC
CIÓ CATALANA i el recent creat FRONT NA
CIONAL DE CATALUNYA formava un Comitè de 
Coordinació. Aquest anà prenent força a 
mesura que les forces nazi-feixistes per 
dien la guerra i la dictadura franquista 
suavitza un poc la repressió. Pel 1944 + 
en Pous i Pagès organitzava el "COüSELL* 
NACIONAL DE LA DEMOCRàCIA CATALANA" amb 
els partits abans esmentats més ESTAT CA 
TALà i en lloc de la USC el nou MOVIMENT 
SOCIALISTA DE CATALUNYA. 

Simultàniament amb el f inal de la i I § 
Guerra Mundial, es crea a París els NEI, 
la futura Internacional Demòcrata-Cris-* 
tiana. Hi fou present des del primer mo
ment el PARTIT NACIONALISTA BASC fins a 
l'extrem que Tacte fundacional tingué + 
lloc als seus locals parisienes. El PNB 
aviat compartí el vot amb UDC. Posterior 
ment, en crear-se la secció de joves D.C. 
europeus, fou UDC qui ocupà el lloc funda 
cional en 1947. La presència des del p r i 
mer moment en aquests organismes interna
cionals permeté que la presència i la veu 
dje Catalunya fos important. 

En 1951 retornà de l 'ex i l i Claudi Atme 
l l a , que havia de presidir un Comitè que* 
duia el seu nom, del qual formaven pert • 
UDC i la majoria dels que anteriorment e-
ren membres del Comitè de Coordinació, A 
l'endemig es produí la mort de Pous i Pa
gès. Al seu enterrament hi havia una coro 



na de t l o r s amD una llaçaua t^miana gue 

deia "Els joves d'UOC". Això ocasionà nom 

broses detencions i empresonaments de mi

l i t a n t s . Perquè cal d i r que durant e ls ++ 

anys 40 una munió de joves, en especial * 

un i ve rs i t a r i s , s'aplegaren a les f i l e s ++ 

d'UDC. Aixa féu r e v i t a l i t z a r la FNEC (Fede 

ració Nacional d'Estudiants de Catalunya, 

creada durant la 11^ República) i ser l a * 

resposta a una Universi tat f a l a n g i s t i t z a -

da i al iena a to t el que fos cata là. 

Al l l a r g dels anys 50 la l l u i t a univer 

si t a r i a pren volum (1957), però també com 

porta r iscos i detencions de m i l i t an ts + 

d'UDC. La vaga de tramvies i la campanya* 

anti-Galinsoga - l 'espanyol is ta director * 

de "La Vanguardia Española"-, ocupen p le 

nament aquests anys que es clouen amb la 

razzia provocada per la v i s i t a del gene-* 

ra l Franco a Barcelona, en repar t i r -se un 

paper t i t o l a t "Us presentem al general ++ 

Franco". Simultàniament, al Palau de la * 

Música Catalana i amb motiu del centenari 

de Maragall es cantà per primera vegada * 

en molts anys "El Cant de la Senyera", la 

qual cosa produí noves detencions entre * 

les quals hi havia gent d'UDC. 

En aquelles dates i per motius perso-* 

nals i d i s c i p l i n a r i s , algunes persones se 

separaren d'UDC. Poc després, a l ' i n i c i + 

de la dècada dels 60 hi hagué una greu es 

c iss ió per motius po l í t i c s i ideològics , 

f r u i t de la qual fou la creació de TAPES. 

Després d'aquestes c r i s i s de reestruc

tu rac ió , tingueren l l oc dos Consells Na

cionals que modificaren i enriquiren Tac 

tual Compilació Doct r ina l . Simultàniament 

a això cal f e r esment de dues projeccions 

ex te r io rs : la primera, a n ive l l de Països 

Catalans, amb la creació i consolidació + 

de la UNIÓ DEMOCRàTICA DEL POBLE VALENCIà 

poc després trnasformada en UNIÓ DEMOCRà

TICA DEL PAÍS VALENCIà (Xàt iva, 2-v i -65) , 

amb la qual UDC té establer t un pacte f e 

deral i el compromís de t reba l la r per la 

creació d'un p a r t i t semblant a les I l l e s . 

( 
D'a l t ra banda, degut a l ' apa r i c i ó a Ma 

d r id de dos grups DC, un al vol tant de ++ 

Gi l Robles i T a l t r e de Ruiz Giménez, e ls 

quals s o l l i c i t a r e n l l u r ingrés a la Inter 

nacional DC, es plantejà un canvi en T e -

quip basco-català. A p a r t i r del Congrés * 

de Taormina (1966) es creà l 'Equip Estat* 

espanyol a l a Unió Europea DC, fornat *+ 

pels quatre grups esmentats i poster ior -* 

ment amb la UNIÓ DEMOCRàTICA DEL PAÍS VA

LENCIà i encara ampliable al p a r t i t homò

nim de Gal íc ia . Simultàniament, a n i v e l l * 

de joventuts es produia quelcom de sem-+* 

b lant . 

La nova dinàmica exter ior i i n te r i o r + 

Compilació doctrinal 

PROPÒSIT 

UNIO DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, fundada el 7 de novembre del 193' 
per servir al nostre país en la justícia i la llibertat, va iniciar les seves actuacions 
amb una declaració de principis, a la qual s'ha mantingut addicta fins als saciHfCis 
suprems. Aquesta declaració va ésser desenvolupada en múltiples ponències aprovades 
pels successius congressos de l'organització, celebrats entre 1932 i 1936- Les anòmales 
circumstàncies en què hem hagut de viure després, no han permès de continua' 
els dits desenvolupaments fins al temps present en forma regular i es'aturária pero 
totes les actuacions i actituds qus des d'aleshores ha calgut seguir i adoptar han 
estat inspirades en el cos de doctrina vàlidament eiaborat o n han estat conseqüència 
lògica i indiscutible E> nou accent i la nova manera que Unió Democràtica de 
Catalunya va aportar al camp masea vetust de la política catalana han estat fidelment 
continuats en els darrers iustres i la nostra opinió pública, en I estreta mesura 
en què li és possible de manifestar-se, ha expressat la seva simpatia envers aquella 
fidelitat. 

La necessitat óe fer comprendre a aquesta opinió pública tol abast de la 
doctrina d'Unió Democràtica de Catalunya, i la conveniència de manientr una 
estreta connexió entre els que professem les mateixes idees, no pas amb la 
impossible il·lusió de tenir creades des d'ara unes normals organitzacions i jerarquies. 
sinó amb el desig de servir d'enllaç a tots els mateixos principis, han imposat una 
doble tasca de compilació i de traducció al llenguatge d'avui de la dita doctrina 
tenint en comple la seva primitiva formulació i la sevo aplicació i la seva aplicació 
als fets més importants de la nostra vida publica esdevinguts posteriorment 

Primera part d'aqusst interessant document. 

se salda amb importants detencions a comar 

ques i f inalment, pel gener de 1969, foren 

det inguts, empresonats i processats per ** 

t r ibuna ls m i l i t a r s i el TOP un nombre im-* 

portant de mi l i tan ts i d i r igents . Com a re

su l ta t d'això fou adaptada una nova estruç 

tura d'emergència, deixant-se de convocar, 

a pa r t i r d'aleshores, el Consell Nacional. 

Per a l t r a banda, UDC fou un dels grups fun 

dadors de la COMISSIÓ COORDINADORA DE FOR

CES POLÍTIQUES DE CATALUNYA (1969). Igual 

ment, UDC pren part a la creació de TAS-+ 

SEMBLEA DE CATALUNYA (1971), la gual cosa* 

P U B L I C A C I Ó 

produí nous conf l ic tes interns amb gravís

simes tensions resoltes l 'any 74. Es també 

a par t i r d'aquest any que UDC i n i c i à un a-

costament de cara a la creació de l 'ac tua l 

CONVERGèNCIA DEMOCRàTICA DE CATALUNYA, f e -

deraci ó de persones i grups de centre-es-+ 

querrá. A i n i c i a t i va d'aquesta, després de 

les conferències del c i c le "Les Terceres * 

Vies a Europa", fou creat e l CONSELL DE * -

FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA, en el qual 

UDC hi par t ic ipa com a t a l i també com a* 

membre de CONVERGèNCIA. 

S: (1939-1976) 

"Fu l l s d'Ordre Intern de Creus de Sang" 

(clandestina) 

"Xarxa" (ídem, comarcal) 

"Força Nova" (ibídem, joventut) 

"Diàleg" ( e x i l i ) 

"Testimoniatge" (clandestina) 

"Determini" (ídem) 

B I B L I O G R A F I A 

"H is tòr ia d'UDC", H i la r i Ragué, Edicions 

de l 'Abadia de Montserrat 1976. 

"La democracia c r is t iana 1931-1939", Xa

v ier Tusel l , Ed. Cuadernos para el * 

Dialogo", set. 1972. 

"Entrevista amb H. Ragué", a ORIFLAMA de

sembre 1975. 

determini 
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PREMSA DEMOCRÀTICA 

« f ' - t - * : « . c . •_. A I W U , , i W W l l W A 

CATALUNYA INFORMA 

A continuació ens fem ressò d'un but-* 
l l e t í que, segons i com, complementa la * 
tasca informativa de l'"AVUI". En efecte, 
tot i que la nostra publicació és reparti_ 
da a l'estranger, el sol fet d'estar re-* 
dactada en català l i treu audiència. Es • 
per aixb que saludem l'aparició de "CATA
LUNYA INFORMA», del qual hem vist el núme 
ro 1 -edició espanyola-, íntegrament dedi 
cat a la constitució del CONSELL DE F0R-" 
CES POLÍTIQUES DE CATALUNYA (breu nota in 
formativa i en annexe la declaració) i a 
la XII? Reunió de la Permanent de l'ASSEM 
BLEA DE CATALUNYA 'breu resum de la reu-" 
ni ó i en annexe la declaració f inal ) . 

Es tracta d'un fol a dues cares, pul-+ 
crament estampat a dues tintes i que duu* 
data del 30 de desembre de 1975. Com ja* 
hem dit més amunt, en annexe s'hi adjun-* 
ten un parell de documents originals. 

El fu l l va encapçalat amb el següent * 
text: 

"CATALUÑA INFORMA es una Agencia de . 
Noticias democrática y catalana que apare 
ce por ahora en la clandestinidad debido* 
a la necesidad de informar y documentar • 
con urgencia sobre la realidad política • 
catalana sin ningún tipo de censura. Este 
intento parte de la apreciación de que +* 
tantc los medios políticos, como sindica
les, diplomáticos o periodísticos, care-+ 
cen de una seria y regular información so 
bre la vida de la Oposición Democrática • 
catalana.-

CATALUNA INFORMA piensa realizar tam
bién una labor de contrainformación urgen 
te hacia artículos y comentarios de la •* 
prensa internacional de carácter confuso* 
o mal informados. 

CATALUÑA INFORMA no esta' al servicio * 
de ninguna organización política ni orien 
tado por ninguna de ellas. C.l. es un ser 
vicio profesional dirigido principalmente, 
repetimos, a los profesionales de la in-+ 
formación, políticos, diplomáticos, orga
nizaciones internacionales, etc. Su conte 
nido es y será de carácter imparcial, pe
ro al servicio de la realidad democrática 
de Cataluña que representan la Assemblea* 
de Catalunya y el Consell de Forces Polí
tiques de Catalunya." 
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LA VEU DELS TREBALLADORS 

Després de l'aparició d'AVANT! com a * 
òrgan del Comitè Nacional de Catalunya »* 
del Partido del Trabajo de Espanya i tam
bé de l'edició catalana de l'ESTRELLA R0-
JA com a portaveu del Comitè de Catalunya 
de VOrganización Comunista de España Ban 
dera Roja, un tercer grup espanyol d'ex-* 
trema esquerra llança al carrer una publi 
cació catalana. Estem parlant del Movimi
ento Comunista de España, el qual ha edi
tat el primer número de LA VEU DELS TRE-* 
BALLADORS, "portaveu del Comitè Nacional* 
de Catalunya del MCE". 

Es tracta d'un but l let í de 10 planes,* 
t i rat a offset i amb una ben aconseguida* 
presentació gràfica. 

De l 'ar t ic le dedicat a la mort del dic 
tador Franco ens plau reproduir la segona 
part, la qual duu per t í t o l "Què es pot * 
esperar de Juan Carlos?" 

"La posició dels comunistes cara a ++ 
Juan Carlos és ben clara: res de nou per 
la democràcia, res de nou pel poble es ** 
pot esperar del nou r s i . 

E". la seva declaració del 30 d'octu
bre, el Comitè Executiu del nostre partit 
deia, t >t referint-se al moment actual: 
" . . .cal intensificar la l lu i ta dels treba 
lladors de la ciutat i el camp, dels estu 
diants, cels comerciants, dels intellec-* 
tuals, de tots els demòcrates per aconse

guir: 
- La immediata renúncia de Juan Carlos 

al tron; 
- La formació d'un Govern Provisional* 

en el que hi f igurin personalitats de sol 
vènc'a democràtica reconeguda, representa 
tives ideïs diferents corrents democràtics 
i dels Governs Autònoms de Catalunya, del 
Pais Valencià, d'Euzkadi i ds Galícia, ** 
que cal que es constitueixin i siguin re
coneguts sense demora. 

El Govern Provisional quedarà encarre
gat d'obrir el necessari procés constitu
ent i de convocar eleccions generals l l i u 
res. 

- La més completa amnistia. 
- La instauració de les l l ibertats de

mocràtiques." 
En el mateix comunicat es deia, també : 

"Cridem, totes les forces autifranquistes, 
i tols els demòcrates a unir l lurs l lu i -+ 
tes, a unificar la seva acció en favor de 
la democràcia i la l l iber tat , a crear un 
ample front comú contra el feixisme". 

La unitat de totes les forces ant i fe i 
xistes avui és més necessària que mai. ++ 
Sens dubte és esperançador que iots els + 
organismes unitaris que agrupen les for-+ 
ces de l'oposició s'hagin pronunciat -amb 
alguns matisos- contra la continuació del 
règim. La Plataforma de Convergència Demo 
cràtica i la Junta Democràtica van firmar 
conjuntament fa unes setmanes una declara 
ció en aquest sentit. El Consell del País 
Valencià també ho va fer. 

A Catalunya, la màxima representació + 
política de l'oposició democràtica, l'As
semblea de Catalunya, ha reiterat en suc
cessius comunicats la seva convicció fer
ma que la democràcia exigeix -com a prime 
ra mesura- la destitució del monarca re
centment estrenat. 

Pee desgràcia, no tots els que han f i r 
mat aquestes declaracions ho han fet amb* 
la mateixa fermesa i convicció. Les vaci1 
lacions de la banda de les forces burge-* 
ses anti franquistes es multipliquen. Les 
resistències a firmar qualsevol declara-* 
ei ó que suposi una condemna al nou rei ** 
augmenten. Alguns d'aquests partits d'opo 
sició desitjaven ( i així ho han manifes-* 
tat alguns d'ells) prestar un recolzamen^ 
actiu o passiu -concedir una treva al-++ 
menys- al nou r e i . 

No és estrany que en les f i les dels ++ 
partits burgesos hi hagin aquestes vaci l -
lacions. Els demòcrates tebis -molts dels 
quals són recents desertors de les f i les* 
del règim- desitgen, sens dubte, un canvi 
pol í t ic , però temen el poble. Temen que * 
sigui el poble el que conquereixi la l l i -



bertat. Temen pels seus privi legis, pels 
seus bons negocis. Temen que la democrà-* 
-eia conquerida pel poble sigui excessiva. 

Si fos possible s'acoll ir ien a l'ombra 
de Juan Carlos. Pero pensen - i no els fa l 
ta raó- que serà' molt d i f í c i l presentar • 
davant el poble les tímides reformes que 
pugui emprendre el nou rei com res que ++ 
s'assembli de lluny a la democràcia. 

La causa de la democràcia està en •* 
mans del poble. En els mesos pròxims el + 
combat s'incrementarà a tots els fronts . 
Les primeres jornades de l lu i ta ja s'han+ 
anunciat. Els objectius són clars: la d i 
missió de Juan Carlos i la instauració +•*• 
d'un Govern democràtic provisional, l'am
nistia, la l l ibertat i l'autogovern de ++ 
lles nacionalitats... Les vagues dels o-
brers, dels estudiants i d'altres sectors 
del poble continuaran. La l lu i ta per la • 
l l ibertat no es detindrà. No es pot conce 
dir cap treva al nou R e i . " 

misos t raus WHWIÍTS IMM-HOS 

dels *\ 
Uadars 

•HÍCÍllÍtllUCltlll,,.j •JlilMÜIt .., • 
•Suti Calia,.,, •Iltniíll Siaüali,.,.' 

T R E B A L L 

TREBALL Is la publicació degana de la 
premsa catalana clandestí na, atès que es 
publica d'ençà del 1945. En aquesta oca-+ 
si ó farem referència al p 432, correspo
nent al 5 de gener d'enguany, del qual ex 
traiem l 'ar t ic le "CAP AL PACTE CATALà": ~ 

"E l nostre poble ha viscut aquests* 
dies dos esdeveniments unitaris que asse
nyalen un avanç important de l'oposició + 
democràtica cap a l'estructuració organit 
zada de l'alternativa democràtica: La »* 
constitució del Consell de Forces Pol í t i 
ques de Catalunya i la celebració de la + 

dotzena sessió de la Comissió Permanent + 
de l'Assemblea de Catalunya. 

La declaració progrmàtica i la crida 
al poble del primer i el comunicat de la 
segona, permeten descobrir una voluntat • 
unitària comuna a partir de Vespecifitat 
i les característiques que els són pro-** 
pies, en el combat pel trencament democrà 
tic. 

Afirmada per ambdues plataformes la 
voluntat de diàleg, i reconeguda respecti 
vament la importància de les seves fun-+* 
cions pròpies, cal ara concretar-la en la 
mútua collaboració. 

Caldrà aquesta collaboració en pri-^r 
mer lloc per a la mobilització popular, • 
que en el comunicat de la Permanent es ++ 
formula com la disposició a "CONVOCAR TOT 
EL POBLE A UNA MOBILITZACIÓ GENERAL COOR
DINADA", i en segon lloc per assolir el + 
nivell unitari màxim a Catalunya, cons-+ 
cients que, si bé ambdues formacions sig
nifiquen un avanç unitari de gran valor , 
cal continuar el treball de vinculació i 
coordinació de totes les forces que l l u i 
ten o poden ser guanyades per a la l lu i ta 
contra les l le is i institucions franquis
tes i pel restabliment de les l l ibertats* 
democràtiques. 

Per al treball comú del Consell i de* 
l'Assemblea, és fonamental partir de la + 
conjuntura política per tal de "propulsar 
i consolidar la conquesta de nous espais+ 
de l l iber tat" que fac i l i t i n el debat o-+ 
bert sobre les grans qüestions del moment 
l'Amnistia, les l l ibertats democràtiques+ 
i el restabliment de l'Estatut d'Autono-* 
mia. 

Assemblea i Consell, units ja per ++ 
1'objectiu comú de "fer convergir les d i 
ferents l lui tes i activitats de caràcter* 
democràtic en una sola l ínia de mobilitza 
ció creixent que precipiti el trencament* 
democràtic", s'identifiquen en la perspec 
t iva d'avançar cap a la constitució del + 
Govern Provisional de la Generalitat, ob
jectiu que, en el cas del onsell, es com 
pleta amb el compromís, recol l i t en el ++ 
punt setè, de "donar suport a la consti tu 
ció d'un Govern Provisional de l'Estat es 
panyol..." 

Els comunistes, que hem treballat ac 
tivament per fer possibles els dos esdevé 
niments unitaris, ens aparellem a collabo 
rar per avançar pel camí d'entesa emprès, 
cap al Pacte Català i l'Acció Democràtica 
Nacional de Catalunya." 

D'altra banda, reproduïm una breu nota 
apareguda també en aquest N5 de TREBALL. 

Sota el t í t o l de APARICIÓ PÚBLICA DE * 
CC.OC. I USO, s'.ii diu: 

Amnistia 
ara 
mateix! 

"E l 23 de desembre, 6 treballadors ** 
pertanyents a la Unió Sindical Obrera i * 
a les Comissions Obreres comunicaven, en 
una roda de premsa, que havien deiranat au 
diència a Juan Carlos per l l iu rar - l i un * 
document que recull milers de f ines de + 
representants sindicals i altres treballa 
dors demanant l'amnistia. Els sis treba-* 
lladors eren: Alfons Espúñez, Josep M. de 
la Hoz, Angs1 Peix, Cipri no García, Jo
sep M, Rodríguez i Agustí Prats. 

Van expressar les aspiracions se-+*+ 
güerts: readmissió de tots els acomiadats 
per motius sindicals, especialment d'a-** 
quells amb sentència favorable de Ragis-* 
-ratura; supressió de l 'ar t ic le 103; l l i 
bertat sindical (tant USO com CC00 són ** 
partidàries d'un sindicat unitari l l iure
ment acceptat, independent d la patronal, 
el Govern i els part i ts); retorn dels exi 
l i a ts ; dret de vaga i manifestació. 

Es de destacar l'aparició públi:a i a 
la llum dels dos moviments que tenen una 
influència més gran al si de la classe c-
brera catalana.'* 

Òrgan centra/ dW Pmrtit Sociafiata Unificat de Catalunya 

Editorial 

UN NOU ANY CAPUL PACTE CATALÀ 
Endavant, 
cápala 
llibertat 
SísHHí:'1'-' ; 
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PAÍS VALENCIA 

I H PiliS VALENCIA 
En la portada de 1 '"AVUI" corresponent a novembre de Tany + 

passat anunciàvem la publicació de la crònica habitual del País 
Valencià en suplement a part. Atès que els papers ens arribaren 
amb molt de retard, hem cregut més interessant d'esperar la crò 
nica de desembre i publicar-les ambdues juntes. 

història del moviment unitari al PV 

Com ja hem informat d'altres vegades, l'únic organisme unita 
r i existent al Pa's Valencià abans de l 'est iu del 74 era la TAU 
LA DEMOCRàTICA, on s'aplegaven el PCE, els Carlins, Unió Eterno-* 
cràtica del P.V., Grups d'Acció i Reflexió Socialista (embrió + 
del futur Partit Socialista del P.V.) i , al mateix estiu del Ik 
hi varen-entrar el PTE i Bandera Roja. Aquesta TAULA, com a t a l , 
era absolutament inoperant i es trobava totalment al marge de + 
la l lu i ta de masses, la qual cosa no vol dir que no hagués po-* 
gut jugar un paper dinàmic com a una plataforma unitària de for 
ces polítiques, si les circumstàncies ho haguessin permès, és a 
dir, si la iniciativa (d'origen aliè al país) de creació de Jun 
tas Democráticas no hagués trencat l'unitarisme del procés poK 
t i c valencià, tant pel que fa a la unitat de les forces democrà 
tiques com en allò referent a la consideració unitària del País 
Valencià com a zona nacionalment diferenciada. En crear-se, a i 
x í , Juntas Democráticas a Alacant, a Alcoi i a València f ina l - * 
ment, la Unió Oemocràtica, el Partit Carií i el PSPV varen con
vidar els altres grups de la TAULA (als "juntistes") d'abando-* 
nar-la i , com que no ho varen fer, aquests tres grups se'n va
ren eixir , acabant així la t ista histèria de la TAULA DEMOCRàTI 
CA DEL PAÍS VALENCIà. 

El sectarisme dels "juntistes" encara va tenir més funestes* 
conseqüències, si ho mirem des del punt de vista de la unitat * 
de totes les forces que al País Valencià l lui ten pel trencament 
democràtic. Una iniciativa de la TAULA - i açè cal valorar-ho * 
positivament- va ser la constitució del Comitè Preparador de + 
l'Assemblea del País Valencià. Aquest Comitè aviat s'amplià amb 
CCOO., MCE, PSAN i diverses organitzacions de massa, perè la co 
sa no va rut l lar gaire perquè per a certs grups, que controla-* 
ven l'organització interna del Comitè, el mot d'ordre era Junta 
i no pas Assemblea. Malgrat la prioritat absoluta que els "jun
t istes" donaven a la impulsió i constitució de Juntas, cal no + 
amagar que també tenien un "cert" interès per continuar amb l'es 
mortert projecte d'Assemblea, per tal de fer una duplicitat de 
funcions: la Junta -l'organisme polític de Govern- i TAssem-** 
blea -l'organisme parlamentari de "masses". Aquesta situació de 
"caps i comparses" no podia mantenir-se per més temps i el pro
jecte d'Assemblea restà ajornat (per dir-ho d'una manera opti-* 

16 

mista), tot i fracci onant-se per la mateixa l ínia que ho havia* 
fet la TAULA: els "juntistes" ( i , a més, sucursal istes) d'una * 
banda i els "altres", d'una altra. 

Els "altres" varen decidir cT organitzar-se i així començà el 
procés de constitució del CONSELL. La primera reunió es va cele 
brar el mes de maig 75; va estar una iniciativa del PSAN, el +* 
qual va presentar l 'escri t t i tu la t "Cap a la formació del Con-* 
sell de la Generalitat del País valencià". 

A aquesta primera reunió hi assistiren PSAN, PSPV, MCE, USO, 
SVI, P Carií i , com a observadors, UOPV, UC i Oposició d'Esquer 
ra al PCE. 

Les reunions i els documents prosseguiren i , finalment, a ++ 
l'agost del 75 es féu públic el comunicat de constitució que ja 
coneixen els lectors de l'"AVUI". Els membres actuals del CON-* 
SELL són vu i t : MCE, P Carií Valencià, PSAN, PSPV, SVI, UDPV, U-
CE i USO. Segons les nostres informacions, el PSOE ha demanat + 
1'entreda la qual ha estat acceptada pel CONSELL amb una condi
ció respecte de les sigles de la signatura. 

declaracions del Consell 

Podem dir que el CONSELL ha eixi t a declaració per mes. La* 
constituent -del mes d'agost-, la que tracta sobre el decret-** 
l le i "antiterrorista" -del mes de setembre- i la que fa referen 
cía a la qüestió nacional -del mes d'octubre. Aquesta darrera * 
declaració és d'una importància extraordinària, ja que és la ++ 
primera vegada que tantes i diverses forces polítiques es pro
nuncien de manera tan contundent sobre la l lu i ta d'alliberament 
nacional al País Valencià. ReproduTm tot seguit les dues decla
racions: 

sobre la " l l e i an t i t e r ro r i s t a " 

El CONSELL DEMOCRàTIC DEL PAÍS VALENCIà, davant la publica-* 
ció del Decret-Llei antiterrorista, i amb la f i de clarif icar * 
el seu significat pol í t ic, es veu en la necessitat d'informar: 
1 . - Que l'esmentat Decret-ljei modifica substancialment les ++ 
l le is penals espanyoles agreujant les penes ja de per si dures* 
dels anomenats delictes polít ics, molts dels quals condemnen +* 
fets que són l íc i ts i honorables en molts països; perllonga ++ 
fins a 10 dies la detenció pol ic ial , quan els codis d'eixos paï 
sos fixen en 72 hores el màxim de l'esmentada detenció. Amb a i 
xò no solament es priva de l l ibertat personal al detingut sinó 
que també es guanya temps per a la desaparició de les senyals * 
físiques provocades per l'emprament de la tortura en la investi 



gacio, en uns casos, i en altres per a perllongar les tortures* I 
i els interrogatoris, constituint un abús absolut de poder. Tam 
bé es permet l'entrada i registre de domicilis i despatxos sen
se autorització, violant els drets més elementals de la persona. 

En definit iva, s'accentua el caràcter de dictadura del règim 
franquista i de la seua força coactiva i opressora dels ciuta-++ 
dans, en atorgar mans l l iures a les forces policials. 
2.- Anomenar "antiterrorista" al Decret-Llei és un truc de l'Es 
tat feixista per desfer tota l'oposició, cada cop més ampla i + 
combativa. Resulta hipòcrita i confús en la seua denominació. + 
Busca confondre al poble \ en anomenar-lo antiterrorista amaga* 
que també es dirigeix a ta l lar l'avanç de les forces democràti
ques i a reprimir i empresonar els militants de les organitza-* 
cions polítiques i sindicals que defensen les l l ibertats demo-+ 
cràtiques i l lui ten per l'alliberament dels pobles oprimits per 
l'Estat espanyol. 
3.- La nova Llei implica una coacció als periodistes, tot i re
duint encara més l'escassa apertura informativa. Comporta també 
una nova violació de la l l ibertat de l'ensenyament, ]a que ame
naça amb penes greus les actituds privades i públiques dels pro 
fessors. Priva del dret a la defensa independent als acusats i 
coarta el l l iu re exercici de la professió dels advocats. 
4-.- Intencionadament i maliciosa, el Decret-Lllei u t i l i tza un • 
llenguatge i terminologia foscos i confusos perquè siga el c r i 
teri policial el que interprete cada cas particular. 
POBLE DEL PA'S VALENCIà: 

Davant d'aaquesta nova situació el CONSELL vol manifestar: 

a. La seua oposició a l'nomenada l le i antiterrorista que, com a-

cabem d'exposar, va dirigida contra totes les forces ant i fe i 

xistes. 
b. Que exigeix l ' indult dels nacionalistes bascos Qarmendia i 0-

taegui i de la resta de condemnats a mort, i expressa la seua 
repulsa a les darreres actuacions de les forces repressives, pro 
vocant la mort de lluitadors demòcrates. 
c. La seua convicció que la protesta i l'acció del poble són con 

dicions per aconseguir la retirada de la Llei i la salvació + 
dels condemnats a mort, i la seua decisió de l lu i tar per les l l i_ 
bertats democrMiques, pels drets de les nacionalitats oprimides 
i la dissolució de les forces repressives que, com la "Brigada * 
de Investigación Social", tenen per missió el manteniment del ** 
feixisme. 

CONSELL DEHOCRàTIC DEL PAfS VALENCIà 

(s'adhereix a aquesta declaració la 
Federació Socialista del País Valen 
cià (PSOE).) 

Setembre del 1975." 

declaració d'octubre 

•'LES CARACTERÍSTIQUES NACIONALS DELS VALENCIANS 

Els valencians tenim unes característiques específiques que ++ 
ens configuren com a membres d'una nacionalitat diferenciada: u-
na llengua, una història, uns costums, una cultura, un ter r i tor i 
. . . propis, que ens configuren com a poble que té dret a la seua 
l l iber tat . Per tant, hem de defensar-les si veritablement volem* 
el nostre alliberament. 

Tot poble té dret al seu propi govern i tota societat conse-* 
güentment democràtica ha de garantir aquest dret dels pobles. A 
l'Estat espanyol hi ha diverses nacionalitats a les quals els és 

negat aquest dret i , f ins i tot , tota possibilitat de prendre *+ 
consciència de l lur pròpia real i tat . 

En aquesta situació es troba el poble del País Valencià i con 
tra d'ella hem de l lu i ta r . El poder de l'Estat ens amaga consci
entment la nostra reali tat per tal d'evitar que la trnsformem, + 
ja que saben molt bé que conèixer la reslitat és el punt de par
tença de la seua transformació. 

LA NOSTRA HISTÒRIA 

Els trets nacionals dels valencians són el resultat d'un pro-* 
cés històric que comença amb la vinguda dels repobladors majori
tàriament catalans, juntament amb aragonesos, i l lur constitució 
com a comunitat hegemònica en el Regne de València, fundat per * 
Jaume ler. Aquest nou regne va estar vinculat federalment al *+ 
Principat de Catalunya i a les I l les Balears, així com a Aragó , 
al si de la qual federació s' inicià la formació de la nostra na
cionalitat. 

El procés nacional va estar interromput amb la derrota del po 
ble valencià, conjuntament amb la resta dels paTsos de llengua + 
catalana, davant el primer Borbó -Felip Vè-, fa poc més de 250 * 
anys. Aquesta desfeta portà com a conseqüència la supressió to
tal de les nostres institucions polítiques i de l 'o f ic ia l i ta t de 
la nostra llengua. 
L'OPRESSIÓ DE LA CLASSE DOW INANT 

Després d'aquests fets, la classe dominant incrementà al màxim 
el procés de despersonal ització nacional dels diferents pobles • 
de l'Estat espanyol. Tanmateix, la qüestió tornà a plantejar-se+ 
en la passada República i fa menys de 40 anys el poble valencià* 
demanava el seu Estatut d'Autonomia. (1) 

Però ha estat l 'a l ta burgesia dominant (tant basca com català 
na, com castellana) la que ha constituït un nacionalisme opres
sor en centra dels drets de les nacionalitats reals. El poble + 
ha participat en aquesta formació en tant que poble oprimit i * 
explotat per la burgesia. 

Aquesta situació no es dóna únicament a l'Estat espanyol, si 
nó que és comuna a molts dels Estats burgesos de l'Europa Occi
dental: A Escòcia,a Galles, a Irlanda del Nord (sota l'Estat * 
Anglès), a Bretanya, a Còrsega, a Occitània (sota l'Estat fran
cès), a Galícia, a Euzkadi... els pobles estan oprimits nació-* 
nalment i explotats econòmicament per la burgesia centralista , 
de la mateixa manera que ho estem al País Valencià, les Illes * 
Balears i el Principat de Catalunya, Aquest centralisme opres-* 
sor també el pateixen els pobles d'Aragó, Andalusia... Es un +̂  
problema general que afecta a amples masses populars i consti-* 
tueix un objectiu polític per al poble. 
QUè ENS CAL FER? 

Davant d'aquesta situació d'opressió social i nacional del * 
País Valencià, el CONSELL DEHOCRàTIC DEL PAÍs VALENCIà és cons
cient que la l lu i ta democràtica, en la situació actual, és inse 
parable de la l lu i ta per la recuperació dels nostres drets polí 
tics. 

Davant del moment polí t ic, el CONSELL considera que aquests* 
drets poden concretar-se, com a objectius immediats, en l 'ex i -* 
gòncia de l 'o f ic ia l i ta t de la nostra llengua, junt amb la caste 
llana, i en l'establiment d'un Estatut d'Autonomia, i fa una *+ 
crida a tot el poble valencià per a l lui tar a f i d'obtenir a-* 
quests drets. 

(1) NDLR de V"AVUr": Veure el text de 1'"Avantprojecte d'Esta 
tut d'Autonomia del País Valencià" (any 1931), a "FEDERALlf 

HE I AUTONOMIA A CATALUNYA (1868-1938)", del Pr J.A. González i 
Casanova, Edicions Curial, Barcelona 1975. 



Demanar l 'o f i c ia l i ta t de la nostra llengua és demanar el nos 
tre d-et a usar-la en tots elsactes de la nostra vida pública : 
l'ensenyament, l'administració, la premsa, la radio, la televi
s ió . . . ; és demanar que la nostra llengua siga el nostre vehicle 
d'expressió en la vida social. 

Demanar un Estatut d'Autonomia és demanar que el poble valen 
ei5 decideixca algunes qüestions mínimes de la seua vida comuni_ 
t l r i a : l'economia, la cultura, la vida municipal, la planifica
ció urbana... Es tracta d'un dret al qual els valencians no po
dem renunciar. 

En tant'que valencians que lluitem per l'acabament d'una dic 
tadura feixista cada vegada més corrupta i repressiva, creiem • 
que solament en una societat democràtica aconseguí rem aquests • 
objectius, i que no serà democràtica una secietat en la que a-
quests objectius no s'aconsegueixin d'immediat, 

POBLE DEL PAÍS VALENCIà: 
En aquest mes d'octubre en el qual es commemora l'entrada de 

Jaume ler a la Ciutat de València i en el qual, malgrat el rè-wn 
gira feixista, venim realitzant els valencians, als darrers anys, 
l luites pel nostre alliberament (Aplecs del Puig, manifesta->-+ 
cfons., etc.), us cridem a l lu i tar per la democràcia i l'autono
mia al País Valencià, 

PER L'OFICIALITAT DE LA NOSTRA LLENGUA!! 
PER L'ESTATUT D'AUTONOMIA DEL PAÍS VALENCIà!! 
PELS DRETS DE TOTES LES NACIONALITATS OPRIMIDES!! 
PER LES LLIBERTATS DEMOCRàTIQUESÜ 
PER LA VIDA I LA LLIBERTAT DELS LLUITADORS ANTI-+ 

FEIXISTES!! 

A BAIX LA DICTADURA!! 

Consell Democràtic del País Valencià. Octubre 1 9 5 . " 

altres activitats 

L'entrada del PSOE al CONSELL s'ha resolt amb la condició •+ 
aue signará els papers del CONSELL com tal PSOE, afegint-hi des 
pres, si així ho vol, "Federació Socialista del País Valencià". 
Amb aquesta incorporació nova són ja 9 les organitzacions que + 
formen part del CONSELL, per bé que el greu d'arrelament al ma
teix varia bastant d'unes a altres, segons es pot observar, 

o 0 o 

El diumerge 26 d'octubre el CONSELL va fer la seua primera •>-
convocatoria de masses amb motiu de la reivindicació de la na
cionalitat dels valencians i dels drets polítics consegüents, A 
la muntanya del Garbí es van congregar més de 500 persones les 
nuals fins el migdia discutiren la situació política del moment, 
la significació del CONSELL (es vallegir i comentar la "Declara 
ció d'Octubre") i les possibilitats d'incidència. Vorejant la 
concentració hi havia unes espectaculars senyeres socialistes * 
que foren rebudes al moment de penjar-les amb grans aplaudí-+«+ 
ments. La Redacció de 1 '"AVUI" acull amb satisfacció aquesta no 
tícia perquè considera de la màxima importància per als interès 
sos populars valencians que el CONSELL defineixca clarament i + 
pose en pràctica una inequívoca línia de masses, 

o 0 o 

Davant la mort de Franco, cal destacar que el CONSELL DEM0-+ 
CRÍTIC DEL PAÍS VALENCIà, quan altres grups o plataformes esta-

• ven a 1'expectativa de si acceptaven o no el "pacte de la t re
va", va fer una molt clara declaració contra el continuisme, •* 
tant feixista com aperturista, anomenant-lo pel seu nom: monar-
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qui a de Juan Carlos. Aquesta declaració fa: 

sobre la mort de Franco 

"En aquest moment polític de la mort del dictador, en què + 
qualsevol maniobra continuista o falsament democràtica pot i n 
tentar de salvar els interessos del capital monopolista l l igat* 
des de sempre al règim feixista, el CONSELL DFJOCRàTIC DEL PAÍS 
VALENCIà fa una crida a la mobj litzac'ió de tot el poble valen-+ 
cïà perquè l lui te pels objectius imprescindibles d'un vertader* 
trencarien! democràtic, els quals queden resumits en els 6 punts 
del CONSELL: 

1 . - Les l l ibertats democràtiques ( l l ibertat de partits polí-
, t ics democràtics; seua organització pròpia; l l ibertats + 

d'expressió, de reunió i d'associació; dret de vaga i de mani-+ 
festació; sufragi universal per als majors de 18 anys). 

2. - L'amnistia per als presos polítics i sindicals i el re-+ 
torn dels exi l ia ts . 

3 - La supressió de l'aparell de repressió feixista (legisla 
cions i tribunals especials; antecedents i f itxers polí 

t ics ; BPS i d'altres forces repressives). 
4 . - L 'of ic ial i tat de les llengües catalana, de la qual el va 

lencià és una variant, i castellana. 
5.- L'establiment d'un Estatut Provisional d'Autonomia, amb+ 

els necessaris organismes d'autogovern, com a requisit + 
per al l l iure exercici del dret d'autodeterminació. 

6.- El control obrer del patrimoni de la CNS." 
Amb la mort física de Franco, no acaba la dictadura ni els + 

interessos que defensa. Hem de combatre qualsevol intent que ++ 
continué el feixisme, la qual cosa és el que volen imposar els+ 
sectors més reaccionaris del règim i una part del capitalisme + 
(especuladors i altres). 

Un altre peri l l és que la monarquia del règim, en comptes de 
seguir el feixisme com fins ara, ens concedeisca una falsa demo 
cràcia en la l ínia de 1'"apertura'' que ja coneixem. Hem de l l u f 
tar, doncs, per evitar que es consolide aquesta alternativa de 
Juan Carlos que, imposat per Franco, és l'actual cap d'Estat i 
serà el futur rei del règim. Igualment hem de l lu i tar contra to 
tes les institucions (a més de la monarquia), antidemocràtiques 
i antipopulars, implantades per la dictadura. Els valencians no 
podem oblidar, a més, el centralisme i l'opressió de la nostra* 
nacionalitat que totes aquestes institucions ens imposen. 

Únicament és el poble valencià qui ha de decidir el seu fu
tur pol í t ic, un cop aconseguit el trencament democràtic conjun-



tament amb la resta dels pobles de l'Estat espanyol. S'iniciarà 
aleshores un període constituient en el qual es decidirà l'Esta 
tut d'Autonomia definit iu i la forma política de l'Estat espa-+ 
nyol. Durant aquest periode, el CONSELL considera imprescindi-* 
ble la constitució d'un Govern Autònom del Pafs Valencià que as 
segure la l l ibertat immediata del nostre poble. 

PER L'AMNISTIA! PER LES LLIBERTATS DEMOCRàTIQUES! 
PER LA SUPRESSIÓ DE L'APARELL DE REPRESSIÓ FEIXISTA! 
PER L'ESTATUT D'AUTONOMIA! 
NO AL CONTINUISME FEIXISTA! NO A JUAN CARLOS! 

Consell Democràtic del Pafs Valencià: constituït per les se-++ 
güents organitzacions: Moviment Comunista d'Espanya (MCE), Par
t i t Carií (PCV), Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels 
Països Catalans (PSAN). Partit Socialista del País Valencià (PS 
PV). PSOE (Federació Socialista Valenciana) 
PV). PSOE (Federació Socialista del. País Valencià). Socialistes 
Valencians Independents (SVl). Unificació Comunista d'Espanya + 
(UCE). Unió Sindical Obrera (USO). 

La Unió Democràtica del País Valencià (democracia-cristiana), + 
també" membre del CONSELL, no subscriu aquesta declaració, i es 
reserva el dret d'explicar públicament la seua discrepància, +* 
d'acord amb el reglament del CONSELL. 

novembre 1 9 7 5 . " 
o 0 o 

Una altra (feclaració recent del CONSELL fa referència a l'AM 
NISTIA. Sabem de la seua existència, perb no ens ha estat possi 
ble a la Redacció de T'AVUI11 d'obtenir-ne un exemplar, 

o 0 o 

relacions exter iors del Consell 

Podem informar, pel que fa a les relacions exteriors del ODI 
SELL, del següent: 

Una delegació del CONSELL es va entrevistar amb la "Platafor 
ma de Convergencia Democrática" de Madrid, la qual "Plataforma", 
segons les nostres informacions, va manifestar la pretensió ++ 
d'integrar al set si el CONSELL. Les converses no han continuat. 

El CONSELL i la Junta Democràtica del Pafs Valencià han sig
nat una declaració conjunta, la qual va estar elaborada durant* 
els darrers dies de la vida de Franco. Segons les nostres infor 
macions, el que no aparega explícitament el rebuig a la "monar
quia prevista per Franco", o a la "monarquia del règim"^ o a la 
"monarquia feixista" (totes elles fórmules acceptades unànime-* 
ment pel CONSELL) és imputable a la Junta. Malgrat aquesta man
cança, la declaració es bastant més radical que les declaracios 
habituals de la Junta i un poc menys que les del CONSELL. La re 
produïm íntegrament, ja que la Redacció de T"AVUI" la conside
ra, al capdavall, d'una extraordinària importància polít ica. 

1 . El restabliment de les l l ibertats democràtiques, és a dir 
d'expressió, de reunió, d'associació, de constitució de + 

partits polítics sense exclusions, l l ibertat sindical, dret de 
vaga sense restriccions i dret de manifestació. 

2. La derogació de totes les l le is de caràcter repressiu i + 
la supressió de totes les institucions repressives que +* 

s'oposen a l'exercici d'aquestes l l ibertats, fins arribar a ••» 
l'establiment d'un vertader Estat de Dret. 

3. L'amnistia que fassa possible la l l ibertat dels presos po 
l í t i c s , el retorn dels exil iats i la liquidació de les re 

presàlies per motius polítics i sindicals. 
K, L'afirmació de la personalitat del País Valencià en el ++ 

conjunt dels pobles que hui integren l'Estat espanyol i • 
de la unitat del seu terr i tor i format per les actuals provin-*-* 
cies d'Alacant, Castelló i València; el reconeixement de la con 
dició de ciutadans del País Valencià de tots aouells homes i do 
nes que treballen i viuer al seu s i ; l'establiment de l 'o f ic ia
l i t a t de les dues llengües parlades al País; l'elaboració i vo
tació d'un Estatut d'Autonomia que 1'estructure amb el contin-* 
gut i les determinacions que el poble valencià decideixca per + 
mitjà d'una consulta popular, amb totes les condicions prèvies* 
i necessàries perquè la qual consulta siga l l iure i objectiva . 
Tot això comporta el dret a l'establiment immediat d'un govern* 
autònom, resultat de la voluntat popular. 

5. L'inici d'un procés constituient que porte, a través d'u
na consulta popular basada en el sufragi universal, a una 

decisió sobre la forma de l'Estat. 
En proposar aquests objectius comuns, la JUNTA DEMOCRàTICA + 

DEL PAÍS VALENCIà i el CONSELL DEMOCRàTIC DEL PAïS VALENCIà, 
DECLAREN la seua voluntat de continuar la l lu i ta fins a instau

rar la democràcia, rebutjant totes les formes, institucions 
i organitzacions feixistes, així com qualsevol mena de con-
tinuisme que es vullga imposar al nostre poble per la dicta 
dura. 

AFIRMEM que és el poble, com l'únic subjecte del canvi polític* 
i social, qui ha d'acabar amb el règim franquista* per mit-
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declaració conjunta amb J.D.P.V. 

"Davant la situació política excepcional que es dóna a tot 
l'àmbit de l'Estat espanyol, com a conseqüència de l'agonia del 
dictador Franco, el CONSELL DEMOCRàTIC DEL PAÍS VALENCIà i la * 
JUNTA DEMOCRàTICA DEL PAÍS VALENCIà fan una crida urgent a tot 
el poble valencià cap a la conquesta de les seues aspiracions + 
democràtiques i nacionals. 

Aquestes aspiracions, repetidament manifestades per ciuta-** 
dans del País Valencià de les més diverses condicions, es con-* 
creta en: 



jà del trencament democràtic, i qui* 
ha de decidir la forma política de • 
l'Estat i del Govern per vies demo-+ 
cràtiques. Es precisament la volun-* 
tat d'aconseguir aquest trencament » 
democràtic el que ha fet integrar-se 
en organismes unitaris a forces polí 
tiques, sindicals i socials, així *+ 
com a persones, amb programes i i deo 
lògies legítimament divergents. 

CONVOQUEN al poble valencia, en fer aques 
ta primera declaració conjunta, a u-
nir-se en aquesta l lu i ta popular per 
aconseguir la seua l l ibertat , la se-
ua democràcia i la seua autonomia, • 
comprometent-se a buscar les condi-* 
cions i instruments polítics que fas 
sen possible l'establiment d'unf-ont 
únic d'oposició democràtica al País* 
Valencià. 

junta democràtica del país valencià 
consell democràtic del país valencià 

11 de novembre del 1 9 5 . " 

el Consell i l 'A. de C. 

"Reunits el Secretariat Permanent del 
"CONSELL DEMOCRÀTIC DEL PAÍS VALENCIà" i 
la Comissió d'Enllaç de l'ASSEMBLEA DE CA 
TALUNYA, acorden fer públic el següent co 
municat: 

i . Ambdues delegacions valoren molt po 
sitivament aquesta trobada i mani fes 

ten la seva voluntat de mantenir-se en *+ 
contacte. La Comissió d'Enllaç de TAssem 
bblea de Catalunya explicita el seu propà 
s i t d'establir relacions amb totes les ++ 
instàncies unitàries del País Valencià. 

2. Davant de l'actual situació po l í t i 
ca es constata la coincidència d'es

tratègies per la ruptura democràtica en
front a tota maniobra conti nuí sta. La r.,p 
tura s'assolirà per les mobilitzacions i 
el protdgonisme del poble. En aquest sen
t i t , ambdues delegación- valoren especial 
ment el fet que, partint d'una problenàti 
ca nacional comura dins l'Estat espanyol, 
l luiten per les ll ibertats polítiques i * 
nacionals, concretant anuestes en la for
mació de governs provi si ora Is en el ma-+ 
teix moment del trencament democràtic. 

3. Finalment es compro.neten a Ireba-** 
l lar per la coordinació de totes les 

plataformes unitàries de les I l les, el Pa 
is Valencià i Catalunya. 

EUZKADI 

informe sobre les forces polítiques basques 

Quant dels Paísos Catalans estant való 
rem la situació política basca, normal-** 
ment caiem en el parany de fer valora-***-
cions amb els esquemes d'aquí, la qual co 
sa no és vàlida. A Euzkadi, amb una corre 
lació de forces distinta a la de Catalu-* 
nya, presenta uns trets diferencials fins 
i tot en l'aspecte repressiu: en efecte , 
allà el comportament de la BIS és molt ++ 
més dur i , d'altra banda, s'estima en 400 
el nombre de joves nacionalistes revolu-* 
cionaris d'ETA engarjolats i condemnats a 
centenars d'anys de presó, per la qual co 
sa V indu l to " de Juan Carlos on més ha ~ 
estat un insult és a Euzkadi. 

També ha estat aquell país germà on hi 
ha hagut les més importants mobilitzacios 
de masses de tot l'Estat espanyol: en a l 
gun cas s'ha arribat als 250.000 part ic i 
pants. Tot aixa ha estat possible gràcies 
a les forces polítiques, les organitza-** 
cions de masses i també, no cal oblidar-* 
ho, a la l lu i ta armada d'ETA-V. 

Desembre 1 9 5 . " 

Per a conèixer millor l 'equi l ibr i de * 
forces a Euzkadi haurem de divdiri-les en 
tres zones d'actuació (Nabarra, Biscaia i 
Guipúscoa-Alaba), ja que en cada una d'e
lles la situació és distinta. 
NABARRA: 
- El Partit Carií té força incidència, so 
bretot entre la generació de 40/50 anys , 
i amb els seus plantejaments socialment + 
avançats ha influenciat certs sectors de* 
la joventut. 

- PTE, arran del fracàs dels seus homes a 
les darreres eleccions sindicals, el PTE 
ha perdut part de la forçà i incidència + 
que gaudia sobre les CC00, tot i que con
tinua amb una organització forta. 
- 0RT és la força política majoritària, + 
sobretot pel que fa al cinturó industrial 
d'iruña/Pamplona, en actuar molt al si de 
les CC00. 

- MCE, arran de les últimes eleccions sin 
dicals aquesta organització ha penetrat + 
al si del moviment obrer, en especial a + 
la zona d'Estella. 
- PCE,.està força desprestigiat al si del 
Moviment Obrer en general per la seva po
l í t i ca molt poc unitària. 
- CC00, són el tronc fonamental del M.O.* 
a Nabarra, essent les promotores dels mo
viments de masses i vagues generals. Es
tan coordinades a nivell nacional amb la 
CEC0 (Coordinadora de CC00 d'Euzkadi). 
- Altres forces, també existeixen alguns* 
nuclis d'USO, demòcrates-cristians i so-+ 
cialistes democràtics, però sense organit_ 
zar ni estructurar com a Catalunya. 
ALABA 

Aquesta és una regió tradicionalment • 
despolititzada. Tot i aixa hi trobem nu-+ 
el is del PCE, P Carií i en algunes zones * 
una influencia d i f í c i l de valorar d'ETA-V* 
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i del PNtí. 

GUIPÚSCOA 
- PNB, de gran influència entre els sec-+* 
tors de població de mitja edat. Pel que fa 
al jovent, atès el seu poc dinamisme i el* 
fet de no haver recolzat les passades dia
des de l lu i ta en solidaritat amb els con-+ 
demnats d'ETA-V, la influència és menor. 
- PSOE, és atractiu'per alguns sectors pro 
fessionals i obrers, sobretot degut a la + 
presència a Donostia/St Sebastià d'un dels 
actuals líders del parttt i al fet que el 
PSOE és present al Govern Basc. 
- ORT, disposa d'una força simbòlica tot + 
influenciant alguns sectors obrers. 
- PCEuzkadi, disposa únicament d'organitza 
ció i aparell, sense gaire influència popu_ 
lar. Publica el mensual "Euzkadi Roja" i + 
distribueix també les del PCEspaña. Fins* 
fa dos o tres anys era clarament antibasc. 
Tot i això, d'un temps ençà ha replantejat* 
la seva estratègia i ha acceptat de fer-se 
ressò del sentit nacional basc. 

-PTE, només gaudeix d'una mínima infraes
tructura. 
- MCE, és a l'esquerra l'organització més* 
nombrosa i forta de Guipúscoa, publicant-* 
hi una revista mensual sota el nom de "Zer 
Egin". Es disputa el prestigi de la joven
tut amb ETA. 
- ETA-V, gaudeix de les simpaties d'amplis 
sectors del poble, la qual cosa es fa evi
dent per l 'a jut constant que reben de la* 
població en cas d'emergència. Publica un + 
but l letí sota el nom d'"Hautsi\ 
- CCOO del PCE, degut a la seva abstenció* 
en les últimes vagues generals i també a * 
la seva poca influència, es pot dir que ++ 
els seus homes són els militants obrers H 
del PCE. Es coordinen en la CONE (Comissió 
Obrera Nacional d'Euzkadi). 

- COA, les Comissions Obreres Abertzales o 
Patriotes, són la branca obrera d'ETA-V po 
l ' t ico-mi l i tar i d'altres grups nacionalis 
tes. Gaudeixen d'àmplies simpaties al si ++ 
del Moviment Obrer. Van coordinades a t ra
vés de la CECO. 

BISCAIA 

- PNB, molt important. Partit majoritari + 
no en militància però sf pel que fa a sim
paties. Entre el jovant hi ha recels atès* 
que no ha participat en els darrers movi-+ 
ments vaguístics. Publica diversos butl le
tins i , des de París, una Agència de Notí
cies del Govern Basc, "Oficina de Prensa } 
de Euzkadi". 

- PCE, aquí és l'únic indret d'Euzkadi on 

aquesta organització gaudeix d'una certa* 
influència, sobretot pel que fa a la ria+ 

de Bilbao i la seva zona industrial. 
- MCE, certa influència al marge dret de* 
l'esmentada r ia i també a la Universitat. 
Publiquen una edició "Vizcaya" de "Zer E-
gin". 
- PTE, nucli molt reduït, únicament amb * 
una presència d'aparell. 
- ETA-V, té organitzades "taules" i co-+ 
mandos legals a gairebé totes les pobla
cions de la regió, en especial les més* 
petites. Escassa influència a Bilbao. 
- CCOO PCE, fortes a Bilbao. 
- USO, certa influència entre els ambi-* 
ents obrers catòlics. 
-COA, igual organització i incidència + 
que a Guipúscoa, encara que aquí són més 
minoritàries. 

ORGANISMES UNITARIS 

Govern Basc. 
Es la continuació històrica del Go-++ 

vern Autònom eixi t el 1936. Està format* 
per les forces històriques a excepció ++ 

del PCE. (Veure requadre adjunt.) 

Està ben organitzat a l ' ex i l i de Pa-+ 
r is i també de Baiona, on posseeixen ofi 
cines i periòdics. Tenen voluntat de pro 
tagonisme i desigs d'apropament a VAs-+ ' 
semblea Popular d'Euzkadi. 
Assemblea Democràtica d'Euzkadi 

Només és real a Bizcaia. La componen* 
les organitzacions presents a la "Junta* 
Dem ocrática de España", al marge de cap 
organització basca. Segons certes infor
macions, es tractaria d'una maniobra del 
PCE per pressionar sobre l'ampliació del 
Govern Basc. 
Assemblea Popular d'Euzkadi 

Es la de més abast popular. La decla
ració pública sembla que també ha estat* 
adreçada al PNB i al Govern Basc per a * 
la seva acceptació. Cal a dir que tant + 
les CCOO majoritàries com les COA, així* 
com els grups nacionalistes la recolzen. 

EUZKADIKOHERRIKOI B. 

Aquesta declaració és un "acuerdo de* 
principio cara a la constitución de un + 
Organismo Unitario que plasme la alterna 
t i va de Euzkadi al fascismo y conquiste* 
para nuestro pueblo las libertades demo
cráticas y nacionales". Els punts de con 
vergència són: 

" 1 . - Nuestra más firme oposición a 
la monarquía de Juan Carlos así como a*+ 
cualquier otra fórmula que signifique la 
continuidad del fascismo, y la necesidad 
de impulsar desde hoy en Euzkadi accions 

FORCES POLÍTIQUES 

GOVERN D'EUZKADI 

* Partit Nacionalista Basc (PNB) 
* Comitè Nacional Basc del PSOE 
* CNT d'Euzkadi 
+ Solidaritat de Treballadors Bascos 

(ELA) 
* UGT 

ASSEMBLEA POPULAR D'EUZKADI 

+ ETA-V político-militar 
*MCE 

* P Carií d'Euzkadi 
* ORT 

* COA (comissions obreres patriotes) 
+ EHAS (socialistes bascos) 

Nota.- No es coneix l'existència or
ganitzada de grups liberals o social 
demòcrates, tot i que existeixen en 
potència . 

ASSEMBLEA DEMOCRàTICA D'EUZKADI 

+ Partit Comunista d'Euzkadi ( l l igat 
al PCE de Carrillo) 

* PTE 
* Partido Socialista Popular (Tierno) 
* CC 00 del PCE 
* USO (Només a Bi scai a) 



de «asas: paros, asambleas, manifestad o-
nes, boicots... cono acciones necesarias* 
hasta acabar con la nonarquía juancarlis-
ta y en defensa del legítimo derecho de • 
nuestro pueblo a la libertad. 

2.- El organismo -cuyo nombre es EUZ 
KADIKO HERRIKOI BATZARRA- tratará de Í I H 
pulsar y coordinar los coabates del Pue-* 
blo Vasco, estimulando para ello la forma 
clon de organismos unitarios estables a + 
cuantos niveles sea preciso. Será , pues, 
un organismo de lucha, porque sólo a t ra
vés de la más decidida lucha popular será 
posible dar satisfacción a las aspiracio
nes democráticas y nacionales de las ma-+ 
sas. Será asimismo un organismo unitario, 
abierto a todos cuantos están dispuestos* 
a combatir por dichas aspiraciones, por-* 
que no hay otro camino para vencer al fas 
cismo que golpearlo todos a una. 

3.- El organismo que nos compromete
mos a construir no se contrapone a las ar 
ticulaciones democráticas existentes ya + 
en Euzkadl, cuyas insuficiencias constata 
«os. Es más: declaramos nuestra más com-* 
pleta disposición y nuestro interés para* 
entablar conversaciones con todas las de
más fuerzas que hoy luchan por la l iber-* 
tad del Pueblo Vasco, en especial con las 
Asambleas Democráticas y con el Gobierno* 
Vasco en el ex i l io . 

* . - EUZKADIKO HERRIKOI BATZARRA de
berá dotarse de un programa que recoja ++ 
las aspiraciones más sentidas de nuestro* 
pueblo. Tal programa no está aún concreta 
do en su totalidad y para el lo las fuer-* 
zas firmantes se comprometen a continuar* 
sus gestiones hasta elaborar un programa* 
definido. Hasta el momento se ha llegado* 
a una homogeneidad en torno a estos pun-* 
tos programáticos: 
a) Establecimiento de las libertades demo 

créticas, sin restricción alguna. 
b) Amnistía: libertad para todos los pre

sos políticos y sindicales; regreso ]n 
mediato de todos los exiliados. 

c) Adopción inmediata de medidas para me
jorar las condiciones de vida y traba
jo de las masas populares vascas -en + 
particular de la clase obrera- y satis 
facción de'sus aspiraciones sociales + 
inmediatas, expresadas por sus organia 
mos representativos. 

d) Disolución de los cuerpos represivos + 
(Brigada Político-Social, Guardia Ci 
v i l y Policía Armada) así como de las 
jurisdicciones espciales, y exigencia 
de responsabilidades a quienes más se 
han destacado en su labor represiva y 
criminal sobre nuestro pueblo. 

e) Reconocimiento de Euzkadl como nací ona 
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l i dad con plena sobirania sobre sus • 
intereses y destino. Aplicación a Euz
kadl del derecho a la l ibre determina
ción de los pueblos, que significa el 
derecho del Pueblo Vasco a disponer ** 
con entera libertad de su futuro nació 
nal, Incluida la opción a crear un Es
tado propio, 

f ) Establecimiento inmediato, y a t í tu lo 
provisional, de un régimen de autono-* 
mía a través de un Estatuto Elaborado* 
por una comisión creada para ello en * 
el seno del EUZKADIKO HERRIKOI BATZAR
RA que recoja cuantas iniciativas pro
ponga nuestro pueblo. Aunque no olvida 
mos los Estatutos del período republi
cano, creemos que ta l Estatuto debe +* 
responder a la realidad actual de Euz
kadl y a los avances logrados en nues
tra lucha nacional, y por tanto debe,** 
entre otras reivindicaciones: 

- surt ir efecto'en las provincias de A-
raba, Bizkaia, Glpuzkoa i Nafarroa. 

- instaurar el bilingüismo en todo el + 
terr i tor io vasco prioritando el euzke 
ra y a toda la cultura nacional vasca 
por su actual situación de opresión. 

- expresar los lazos nacionales que u-
nen, por encima de las fronteras esta 
tales, a la población vasca de Lapur-
d i , Benaparra y Zuberoa con la de Ara 
ba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. 

Constitución, en el marco de tal Estatu
to , de un Govierno Provisional de Euzka
d l , integrado por las fuerzas democráti
cas que deseen formar parte de é l . Este* 
Gobierno tendrá derecho a estar presente 
en nombre del Pueblo Vasco en el seno de 
los órganos del Poder Central que surjan 
tras la derrota del fascismo y la ruptu
ra democrática. Euzkadi reconocerá al Go 
bierno Provisional Central siempre y ++ 
cuando éste garantice el respeto de los 
principios y libertades aquí expuestos." 

NOTA DE LA REDACCIÓ: El S.l.C.-"AVUI" ha 
inclòs aquesta collaboració d'un corres** 
ponsal exterior de l 'Tquip AVUI" per con 
siderar-la d'interès general, tot i que * 
no es fa del tot solidari en les valora-* 
cions de l'esmentat corresponsal, les que 
cal i f ica d'honestes malgrat tot . 

fi "MIÇT»A L 
- AMNISTÍA} 
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"Reagrupament Soci alista i Democràtic de 
Catalunya" i PSAN (socialistes revolicio-
naris catalans), els quals es mantenien a 
distància de la CCFPC per les raons esmen 
tades en l'anterior paràgraf; 
- un fet cabdal de cara la resta de l'Es
tat , en haver aconseguit que en una matei_ 
xa i única plataforma unitària hi figures 
sin des dels liberals als comunistes; 

- el prefigurament del que podria ésser + 
un pre-govern provisional de la Generali
tat de cara al trencament democràtic; 
- finalment, l'estructuració d'una única* 
plataforma de pacte pol í t ic, amb credibi
l i t a t de cara al Pacte general amb la res 
ta de les instàncies unitàries de l'Estat 
espanyol. 

Tot i el que acabem de dir, se'ns pre
senten d'immediat dues qüestions: a) "com 
queda" l'Assemblea de Catalunya; i b) què 
passa amb les forces polítiques de disci
plina espanyola que actuen al nostre país 
i els organismes de massa? 

Pel que fa al primer interrogant, hom 
pot dir que, segons les nostres informa-* 
cions, les forces del CONSELL no han arri 
bat a un acord to ta l . El cr i ter i preponde 
rant és el següent: l'AdeC pels seus pro
pis plantejaments i documents no és un or 
gan de direcció o pacte pol í t ic, i sí una 
instància unitària de convergència i mobi 
l i tzació popular per excellència. Es per 
aixè que 1'ASSEMBLEA i el CONSELL acom-** 
pleixen dues funcions diferents complemen 
tari es. 

Quant al segon punt, els cr i ter is del 
CONSELL encara no són del tot definits. + 
Al respecte, cal recordar que el problema 
ha estat plantejat sobretot pel PTE i la 
sucursal del PSOE d'una banda, i CCOO d'u 
na al t ra. 

El que cal remarcar és la voluntat uni 
tar i a expressada tant per l'ASSEMBLEA com 
pel CONSELL en el sentit de treballar ca
ra la constitució d'un Govern Provisional 
de la Generalitat. 

Es evident, tanmateix, que hi ha con-* 
verses entre ambdós organismes. Per part* 
d'alguns grups es propugna l'entrada del 
C0NS&L al si de l'ASSEMBLEA, i per part* 
d'uns altres es proposa la creació d'un + 
nou organisme que englobi els dos exis-++ 
tents, sota el nom de "Comitè Unitari de 
Catalunya". 

i AMNISTIA • 





avui 
s.i.c. 
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