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J US TI FICACIÓ EDITORIAL 

En la publicado seguent aplaguea dos deis documents mes importants 
per coneixer el nostre pensaaent polltic. Cap deis dos no és ben bé 
ni una declarado de principia ni un programa de política practica. 
Perd tots dos reuneixen caracterlstiques d'una cosa i da l'altra. 

El primer és un article publicat ja en 1'edició extraordinaria de 
DETEKMINI que es féu en ocasió del guárante aniversari d'OMIO DEMO
CRÁTICA DE CATALUNYA, el 7 de novembre de 197I. Aquesta edició va 
veure la llua aab el simple noa de BUTLLETI. El text no pretenia 
teñir cap mena de caire historie ; perd si que pretenia mostrar la 
cistal.lització actual d'un procés de lluita i d'aprofundiment poll
tic al llarg d'anys ben dificiis. 

El segón article apareix per primera vegada, i la seva estructura 
és ben diferent. Es tracta de la resposta a una encuesta feta pels 
grups de NO ALINIATS aeabres de I'ASSEHBLSA DE CATALUNYA a tots els 
partits polltics que hi ha avui al país. L'aplec d'aqüestes encues
tes és de publicado iaminent. Aquest seu origen en determina el con-
tingut i, sobretot, la manera d'exposar-lo, per tal coa es cenyeix 
a unes preguntes fixades per endavant. Aixd ha tingut avantatges i 
inconvenients. D'una banda ens ha obligat a donar resposta concreta 
a una problemática que pot aolt bé ser representativa del que es pre
gunta í'home del carrer ; de l'altra banda, ens ha forcat a opinar 
sobre fets canviants, especialment en la secció tercera. Romes volea 
fer notar que qui el llegeixi haura de teñir present que en aquest 
cas les notres opinions teñen una data ben concreta : les darreries 
del 72. 
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DOCUMENT DEL QUARANTÉ ANIVERSARI -
NOVEMBRE DE 1971 

Catalunya, juntament amb els altres Paísos Catalans, es una unitat hu
mana, cultural, política, social i económica amb una personalitat pró-
pia i que constitueix una nació. Per al desenvolupament normal de la 
seva personalitat col.lectiva, li cal un eos institucional adequat a 
les seves caracteristiques i que sigui alhora emanació i garantia alho-
ra de la seva sobirania. Amb tot, les diverses formes de conscienciació 
nacional en els Paísos Catalans fan que Unió Democrática de Catalunya 
concreti la seva actuació al camp del Principat, sense que aixó minvi 
els vineles que de sempre ha tingut amb les organitzacions germanes del 
País Valencia i de les liles. 

Parlar avui de Catalunya és parlar d'un pais que en els darrers anys 
ha afegit a la seva població autóctona una gran part de població immi-
grada. Cal, dones, plantejar-se qué entenem per catalS. Volem aclarir 
que la nostra concepció no té cap arrel racista, sino que el que defi-
neix un home com a cátala, al marge de cap discriminació d'origen, és 
bAsicament, el fet de treballar a Catalunya i sentir-se cátala, fins 
i tot quan aquest sentiment no arribi a fornir una consciéncia de nació 
perqué la consciéncia nacional en la seva forma política elaborada no 
pot ser una manifestació espontania en una nació oprimida. 

Bxigim per a Catalunya un sistema politic que permeti el total desenvo
lupament de la seva personalitat nacional. Propugnem que aixó es faci 
igualment extensiu a les altres nacionalitats de l'Estat Espanyol. 

Per aquest motiu lluitem per l'immediat restabliment de l'Estatut de 
Catalunya, malgrat les limitacions que hi coneixem. Aquest ha de ser, 
pero, un primer pas, que s'ha de perfeceionar posteriorment vers una 
estructura que, passant probablement per la federació, arribin a una 
integreció política de zones geográfiques mes ampies. 

El nostre país viu en una estructura económica en qué juntament a les 
estructures antigües, quasi feudals, s'ha anat estructurant un siste
ma capitalista. Abans de bastir cap programa de futur, cal que subrat-
llem el fet que ens sembla essencial en el capitalisme : la separado 
entre el capital i el treball, que comporta 1*acumulado del capital 
en poques mans i possibilita l'explotació de l'home per l'home. 

Propugnem dones una estructura económica en qué l'únic tltol de pro-
pietat deis béns de producció sigui el treball amb ells, la qual cosa 
comporta, com és lógic, el dret de tots els treballadors a la gestió 
de l'empresa i a la distribució deis beneficis. 
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Sobre aquesta base hi ha un ventall ampie de possibilitats. No és ara 
el moment de fer programes técnics detellats. Perd cal que ja des d'ara 
donem unes orientacions sobre els dilemes entre nacionalització i col-
lectivització, i entre centralització i autogestió. Propugnem en gene
ral l'estructura col.lectivitzada per a les empresas ; tot i que en els 
sectors basics de l'economia i en els servéis fonementals - fqnts d'e-
nergia, crédit, servéis públics - cal anar a la nacionalització. Cal 
establir, d'altra banda, una dialéctica entre la planificació estatal 
i l'interés de cada unitat de producció i de servei, el resultat de la 
qual sigui el millor servei de les necessitats reals del país. 

El paper des estaments públics no s'esgota en la planificació de l'eco
nomia. Cal que intervinguin en tot alió que faci referencia al pie de-
senvolupament de les persones, com és ara educació, higiene, sanitat, 
habitatge i protecció del medi natural. 

La lluita per aqüestes conquestes es preveu llarga i es fara probable-
ment peí cami d'una democracia formal, dins la qual tindran un paper 
raolt important els Sindicats. El seu paper no s'ha de limitar a teñir un 
carácter reivindicatiu, sino que ha de ser també una forca veritable en 
la transformació de les estructures econdmiques. 

La democracia liberal, com a sistema de govern, permet un clima de dia-
leg no violent, tot i els inevitables mancaments del sistema de majories 
quan es basa en una igualtat de dret i no de fet. 

La democracia liberal, com a sistema de llibertats, ha aconseguit per 
al ciutadá un nivell molt mes alt que en cap sistema autoritati per a 
moltes de les llibertats fonementals : associació, opinió, premsa, pro
tecció jurídica, consciéncia. Perd cal reconeixer que ha quedat forca 
endarrerida la llibertat económica, sense la qual no hi ha exercici 
auténtic de la llibertat. 

Tenint aixfi present, propugnem un sistema politic DEMOCRATIC, SOCIAL I 
PLURALISTA, que satisfaci alhora les exigéncies de llibertat i les con-
dicions económiques que calen perqué aqüestes llibertats no siguin pa-
trimoni d'una minoria sino de tot el eos social. 

No podem adraetre, dones, una dictatura, encara que se'ns presentes com 
a provisional amb la promesa d'arribar a una democracia económica. 

A l'extrem oposat deis qui propugnen una dictatura per arribar a la 
democracia económica, hi ha els qui, davant la ineficacia de les demo-
cracies occidentals, propugnen un sistema clarament utópic : l'espon-
teneltat de la discussió permanent. Pensem que en un sistema de partits 
que rebutgi els quadres tancats, la discussió permanent es fara efecti-
vament en el seu si, des de la base. 
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Catalunya se sent part integrant d'Europa. Quin ha de ser el futur d'Eu
ropa ? Creiera que básicament la determinado deis pobles que la consti-
tueixen a marxar units cap a una amplia federado democrática, social i 
económica que superi les antigües contradiccions que es remonten a la 
creado deis estats moderns. 

L'actual construcció política d'Europa es basa en una associació no gaire 
profunda d'unes democracies formáis allunyades deis nostres desigs de 
democracia económica. Amb tot, aquesta construcció actual d'Europa és 
un pas important, sobre tot si refx a ser el marc on es pugui realitzar 
la transformado económico-social deis pobles europeus. 

Cal dir que el nostre europeísme no conté cap contradicció del nostre 
ideal polltic, en el qual no essent possible de resoldre tots els pro-
blemes a un mateix nivell, es parteix de les unitats mes petites, com el 
municipi, i passant pels nivells comarcáis, regionals i nacionals, s'arri-
ba a l'organització multinacional, sense que cap d'aquests nivells sigui 
desproveít de contingut, sino que actúa com a veritable organisme de ges-
tió pública. 

La formado de la futura Europa no pot condulr-la a un replegament sobre 
ella mateixa, sino a una obertura cap a totes les altres parts del món : 
ha de ser la forca equilibradora deis dos imperialismes que avui el do
minen i ha de donar al tercer món que ella ha colonitzat l'orientació 
política i democrática i l'ajut económic que tant li calen. 

DOCUMENT-ENQUESTA DELS GRUPS DE NO 
ALINIATS - DESEMBRE DE 1972 

I DEFINÍCIÓ, HISTORIA I ESTRUCTURA DE L'ORGANITZACIÓ 

1. Definido de l'organització política. 

Unió Democrática de Catalunya és un partit polltic que vol orientar el 
poblé cap a solucions polltiques de socialisme comunitari i personalista. 
L'abast d'aqüestes finalitats defineix pollticament la nostra organit-
zació. Cerquem una situado de justicia económico-social, dins un total 
respecte ais drets de la persona, que garanteixin les fastitucions prft-
pies d'un Estat de Dret. 
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Veiem el poder com a necessari en una societat que es vulgui civiiit-
zada. Pensara perd que el poder en si és vicios, perqué conporta la 11a-
vor d'un creixament sense mesura que tendeix a fer-se abusiu : d'una 
banda oprimint els drets individuáis de les persones cap a la major rea-
lització de les quals anava orientat; d'altra banda, substituint 1'in
terés col.lectiu per les ambicions personáis deis qui l'exerciten. 

Enfront d'aquesta tendencia abusiva del poder, considerem necessari un 
sistema de garanties basat en una democracia formal, amb separació real 
deis poders i control del poblé mitjancant eleccions periddiques a di
versos nivells i pluralisme d'ideologies i partits politics. 

Anem, perd, mes enlla d'una simple democracia formal. Som convencuts 
partidaris d'una democracia integral, en qué les decisions sobre i'eco
nomía siguin també en mans del poblé sencer. Entenera que Cal lluitar 
constantment contra tota estructura que perneti l'explotació de l'home 
per l'home. Aquesta denuncia deis sistemes capitalistes no ens fa en
trar pas en la idea del capitalisme d'Estat : les nostres solucions 
s'orienten cap a la socialització deis mitjans de producció, basada so-
bretot en el control de les empreses per part deis treballadors que hi 
presten llurs servéis. 

El poder tendeix també a fer-se mes abusiu com mes centralitzat está : 
aquesta és l'experiéncia histérica de l'Estat Bspanyoi. Catalunya és, 
per a nosaltres, una nació, i per tant necessita i exigeix un estat 
que sera alhora emanació i garantía de la seva sobirania. Aquesta sobi-
rania no vol significar altra cosa que el respecte a la personalitat 
deis catalans en tots els aspectes que els constitueix com a nació dife-
rent : llengua, cultura, visió del passat amb ulls propis i estructura-
ció deis servéis i de 1'economía d'acora amb les seves caracteristiques 
peculiars. El que demanem per a Catalunya, ho desitgem també per a la 
resta deis pobles de la península, i ho elevem per tant a concepció de 
l'Estat Espanyol, dins d'una Europa que ja se'ns dona concebuda aixl 
pels capdavanters de la seva unitat. 

2. Breu historia de l'organització. Pundació i procedencia. 

Unió Democrática de Catalunya fou fundada el 7 de novembre de 1931 per 
un conjunt de persones procedents de diverses organitzacions i tendén-
cies. Podem esmentar entre els seus capdavanters, Hanuel Carrasco i Por-
miguera, Haurici Serrahima, Josep Cirera i Soler, Pau Eomeva, Lluls 
Vila-Abadál ... Inspira publicacions com el diari El Matl i en creé 
de propies com el setmanari El Temps i va endagar una tasca de respon-
sabilització política, especialment dins de molts ambients cristians 
que havien mirat amb malfianca les llibertáis, la República i la lluita 
per la justicia. Va preñare posicions valentes i discutides per molts, 
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coin fou el vot favorable a la llei de Contractes de Conreus, tot i que 
hi feu constar serioses salvetats. La polaritzacio política que es va 
produir a les eleccions de febrer del 36 no encaixava dins la idea de 
concordia d'Unifl Democrática de Catalunya que, per aixo, no va alinear
se en cap deis dos blocs. La seva posició en canvi, davant la sublevado 
militar, va ser clara i contundent : es va mantenir fidel a la República, 
encara que feu constar uns desacords amb certs aspectes de la política 
vigent.' Pau Romeva, diputat d'UDC al Parlament Cátala, va ser l'únic que, 
no essent del Front Popular, continua assistint a les sessions ; el Ju-
liol de 1937 fou igualment l'únic a no donar el vot de confianca sol-
licitat per un govern feble que, amb el descontrol de l'ordre, tant de 
prestigi perdia arreu. 

La prohibido d'Unió Democrática de Catalunya en el decret del 2 de fe
brer de 1938 del govern franquista sediciós i l'afusellament del seu 
dirigent Carrasco i Formiguera a Burgos palesen ben clarament la posicifi 
d'UDC al costat del poblé. Molts deis seus dirigents van haver d'emigrar. 

Després del 39, hom reprengué la tasca, ara dura i dificil. Les accions 
han estat múltiples : col.laborado a tota campanya orientada a salvar 
i vitalitzar la llengua i la cultura en perill, la campanya deis tram-
vies, la campanya anti-Galinsoga i anti-Delgado, iniciada i orientada 
per UDC ; les presencies a les lluites universitáries que culminaren en 
la creado del Sindicat d'Estudiants ; la presencia activa a la campanya 
"Volem Bisbes Catalans". Darrerament, UDC ha estat present, des de les 
primeres gestions, a la creado de la Comissió Coordinadora de Forces 
Politiques de Catalunya i, dins d'aquest organisme, al llancament de 
l'Assemblea de Catalunya. Totes aqüestes accions han comportat multes, 
detencions, tortures i empresonaments de bon nombre de militants d'UDC, 
victimes de la repressió franquista. 

3 i 4. Dependencia, lligams o relacions amb altres organismes 

Unió Democrática de Catalunya és anterior a les organitzacions de la 
Democracia Cristiana que van actuar acabada la segona guerra mundial. 
En crear-se la Internacional-Demdcrata-Cristiana, amb una orientado 
social forca mes avancada del que després ha resultat, UDC hi estábil 
contactes i lligams. Aquests lligams es concreten en el lloc que ocupa 
dins l'equip quatripartit que representa a la Internacional els partits 
de 1'Estat Espanyol, i en el tripartit corresponent a les organitzacions 
de joves. La posició dins d'aquests organismes internacionals és de 
caire crltic de moltes de les tendéncies actuáis de les forces demócra
ta-cristianes. Si s'hi manté, és per dos motius : mirar d'afavorir des 
de dins l'evolució cap a posicions mes conseqüents amb els plante jajnents 
iniciáis i prestar un servei a Catalunya amb aquest acte de presencia 
int emacional. 
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S- Estructura de l'orqanitzaciá 

Unió Democrática de Catalunya vol ser un moviment ampli on tota persona 
amb interés polltic i coincidencia amb el pensament que ens orienta pugui 
veure potenciada la seva aportació personal a la lluita, sense, pero, veure 
retallada la seva iniciativa i autonomía personáis, mes enlla deis W&UJJm es-
trictament necessaris per a una acció coordinada. Cerquen una democracia 
dins del partit, originada a la base, que creí un ampie moviment de polltics 
que coordinin els seus esforcos en la lluita política, amb una valorado 
constant mitjancant el diaieg de la problemática de cada moment. La disci
plina és, aixl, l'acceptació d'uns mlnims convinguts i acceptats per tothom. 

Aquesta disciplina no és, dones, contraria a 1'aparicio de tendéncies di
verses a 1'interior del partit: mes aviat les valoren com a potenciadores 
del diaieg polltic intern, tan enriquidor i rejovenidor. 

La .col.legialitat en la direcció, que de sempre ha tingut la nostra orga-
nització, vol evitar les hegemonies personáis que malmeten el diaieg i la 
discussio política. 

IDEOLOGÍA POLÍTICA 

1. Paper de les classes socials abans i després de l'establiment d'un regim 
democr&tic aguí 

Cal partir de la realitat que el pable cátala es divideix en classes so
cials. Unió Democrática de Catalunya pensa — a llarg termini— en la supera
d o de qualsevol lluita de classes, i fins i tot de la seva mateixa existen
cia, almenys en la seva estratificado actual, tan contraposada. La nostra 
visió de democracia social que ja hem tractat i que desenvoluparem mes avall 
hi tendeix. 

Per veure el caml del futur, cal partir de la realitat passada i de 1'ac
tual. L'alta burgesia ha defensat aferrissadament els seus interessos per 
daraunt del bé de tot el poblé. La mateixa burgesia que des de la Federado 
Patronal havia donat suport al pistolerisme de Martines Anido, s'uni al car
ro franquista, tot i que durant la República tingué una actuado molt mes 
matisada que les classes poderoses de Castella i sembla acceptar el joc de-
mocrátic. La mateixa burgesia que s'havia adscrit al catalanismo quan li ca-
lia modemitzar, si mes no a nivell local, les estructures arcaiques i feu-
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dais de l'Espanya del segie XIX, dimití del seu nacionalisme tan aviat com 
cregué viable el funcionament d'unes estructures mlnimament capitalistes, 
i com és tipie en les burgesies deis palsos en vies de desenvolupament, pre 
ferl el benefici immediat i la conservado del seu status, encara que aixfl 
comportes una dependencia económica de Castella quant al punt de vista poli 
tic i de l'estranger quant al financer. I, és ciar, aquesta dependencia ha 
hipotecat de tal manera el país, que només ara comencen a adonar-se'n. D'a-
qui la reacció deis qui veuen que cada vegada será mes difícil encarrilar
se a la via de l'europeisme. 

La burgesia mitjana i els sectors professionals han estat en bona part 
col.laboradors vergonyants de la dictadura i de tot el que representa. El 
seu móbil mes caracteristic ha estat la por al risc de la llibertat: no 
han sabut acceptar tampoc el dialeg mlnim que imposen unes estructures de 
democracia formal, i aixd els ha dut a engrossir les files deis partidaris 
de la "ma dura", o almenys deis qui tacitament l'han admesa. Només la desin 
tegració progressiva del sistema i la proletarització deis professionals ha 
fet variar les posicions cap a una obertura mes general, encara que en ai-
guns cassos el real desig de canvi no vagi mes enlla d'un capitalisme mes 
huma. 

La petita burgesia és un arapli sector que cal potenciar per a la lluita 
per un régim democrátic. En molts aspectes ha hagut de patir raolt en els 
plantejaments que l'alta burgesia i els poders dictatorials han donat a to
ta mena de problemes. La petita burgesia ha sofert molt i ha callat molt: 
en aixó és on ha fallat. En els canvis a venir, només hi pot guanyar. Cal-
drá, dones, orientar-la en la lluita per un canvi pacífie cap a la democra
cia. Justament creiem que aquesta tasca d'enquadrament de les classes de la 
baixa burgesia i deis sectors professionals ha de ser un aspecte fonamental 
del nostre partit. L'abséncia de dogmatismes i exelusivismes de classe er.s 
hi crida i ens hi prepara d'una manera natural. 

Les classes treballadores s6n les veritables desposseídes i les que mes 
han suportat el oes de la lluita i de la violencia de la repressió. Son al-
hora les mes privades de l'accés a l'ensenyament i a la cultura. El régim 
opressor les ha volgut com mes alienades millor per exercir sobre d'elles 
el seu domini. Només aixd explica que els hagi calgut un procés de conscien -
ciació tan llarg: la repressió brutal deis anys de la postguerra havia ani- ' 
hilat els seus dirigents, i la repressió continuada fins avui s'ha aliat 
darrerament a l'inici d'una certa societat de consum. 

" 

2. Paper deis partits polltics abans i després de l'establiment d'un régim 
democrátic aquí 

El paper deis partits polltics en el canil cap a un régim democrátic s'ha 
dibuixat ja a l'apartat anterior: els cal desvetllar tot el poblé i fer-lo 
conscient del paper en qué el sitúa la dictadura i obrir-io a un futur amb 
dignitat i progrés veritable per a tots. D'altra banda, han de ser els cana 
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litzadors deis esforcos deis qui es van integrant a la lluita. Des d'acuest 
punt de vista, ens sembla important la reflexi6 que tota persona sensibili
zada s'hauria de fer sobre la necessitat de la militancia política. Els es
forcos dispersos es perden o, si mes no, donen un rendiment molt inferior. 
Normalment, la política és feta per les persones agrupades, és a dir, pels 
grups ; no pas per les individualitats disperses. 

La anormalitat política tan allargassada que patim i la manca de dialeg 
obert, impossibilitat per la clandestinitat foreada, son causa d'un fet des-
encoratjador : l'excessiva multiplicitat de grups amb diferencies ideoldgi-
ques minlmes.'Bn una situació de normalitat, es resumirien en uns pocs grups 
amb ales i matisacions dins cada un. Peí mateix motiu, la tasca política ha 
estat duta a terme sovint per grups no propiament polltics, ais quals cal 
agrair la sensibilització de gran nombre de persones i l'endagament de llui-
tes concretes. 

Malgrat tot, cal teñir el valor d'escollir i endinsar-se en la lluita pro
piament política. Cal aportar, aixó si, un major sentit d'unitat que s'afe-
geixi al que, en reacció contra l'esmicolament, han donat els grups polltics 
en la creació de plataformes de lluita unitaria, com la Comissi6 coordina
dora de Porces Politiques de Catalunya i l'Assemblea de Catalunya. 

Quan s'haurá assolit un régim democratic, els partits polltics, redulda la 
pluralitat a llmits normáis, esdevindran grups de pensament i d'acció po
lítica que oferiran al poblé opcions estratégiques diverses per a l'asso-
liment del benestar col.lectiu. 

Bis anys llargs de clandestinitat hauran donat a la nostra gent política 
una preparado per a l'exercici del seu paper de focus d'imaginado poli-
tica i de creació del futur. Justament per aixó creiera tan necessaria 
l'obertuxa deis partits polltics cap a la seva base i aquella disciplina 
flexible a que ens hem referit a l'apartat 1.9. 

3. Forma d'Estat. de Govern i d* Administrado que es propugna 

Creiem que l'Kstat cátala, con a forma política de la nació catalana, ha 
d*estar vertebrat en els tres firgans que ja tenia la Generalitat de Cata
lunya segons TBstatutdel 1932 i que automaticament s'han de recuperar en 
el moment d'un canvi polltic substancial : Parlament de Catalunya, Presi
dencia de la Generalitat i Govern. Naturalment el Govern i el President 
hauran de ser controlats peí Parlament. Aquest ha de ser emanado del po
blé, mitjancant el sufragi universal, amb vot secret i directe de tots els 
ciutadans deis dos sexes. Bl poder judicial ha de teñir garantida la seva 
independencia, i ha de ser arbitre qualificat en qualsevol possible en-
frontament entre l'executiu i el legislatiu i entre aquests i els ciuta
dans. 

i - • . 
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Tots els órgans de l'Estat han de teñir una estructura com mes descentra
lizada millor, perqué les decisions puguin ésser preses des de ben a prop 
deis afectats en cada cas. Els municipis, les comarques i les vegueries 
hauran de teñir drgans propis de gestió, servits per carrees electius i 
controlats per drgans deliberatius adequats : la democracia ha de ser 1'au-
togestió del poblé exercida a tots els niveils. 

4. Relaeió entre l'Estat. Partit(s) i Sindicat(s) 

El poder de l'Estat emana del poblé i serveix per a la presa de decisions 
politiques. Per aixd ha de veure amb bons ulls els partits, com a drgans 
que son de conscienciacid i promoció política del poblé. Cal que els fo-
menti, i adhuc que els subvencioni amb cabals públics, per tal que no ha-
gin de dependre deis grups de repressió económica. Naturalment aquest ajut 
estara supeditat a uns minims d'audiencia popular. També els ha de donar 
les mateixes possibilitats d'ús deis mitjans de difusid que la practica 
hagi aconseilat de posar a mans de l'Estat. 

Els partits, grups de pensament i d'acció política, tendeixen naturalment 
a la conquista del poder, per tal de plasmar en decisions politiques els 
seus projectes de govern. En aquesta lluita política normal han de respec
tar la voluntat popular i les formes de diáleg amb els altres grups, per
qué aixi es formin equips de govern que siguin fidel reflex de la mateixa 
voluntat popular. 

Els sindicats, mentre hi hagi explotacid de l'home per l'home, és a dir 
estructura capitalista, son associacions de ciutadans agrupáis pels seus 
interessos de treball i per tant de classe. Es interessant de fer una com
parado entre partit i sindicat. El partit arranca d'una consciéncia polí
tica previa que el militant ja té en el moment en qué s'hi incorpora. El 
sindicat, en canvi, agrupa tots els qui volen lluitar per relvlndicacions 
concretes, encara que no tinguin opinions politiques amb perspectiva de 
conjunt i a llarg termini. N'hi ha prou amb un cert nivell de consciéncia 
democrática i tendencialment anticapitalista. 

El partit vol posar en práctica la seva concepció política, mitjancant 
l'assoliment de la influencia necessaria en els drgans de govern. El sin-
cat, en canvi, párteix de la lluita per reivindicacions concretes. Ara : 
en aquesta lluita topa amb un entramat d'interessos que van lligats a una 
determinada concepcio económica i política de la societat : aixd desperta 
en el militant sindical, al curs de la mateixa lluita, un grau creixent 
de la politització. Es normal i constructiu que aixi sigui : la mateixa 
realitat demostra que son els capdavanters sindicáis els qui assoleixen 
un grau de politització mes gran i el transmeten a tota l'organitzacid. 
Es evident, perd, que dins els sindicats, hi ha opcions politiques diver
ses, que corresponen a diversos análisis de la realitat, i per tant a di
verses llnies a'acció que corresponen a diferents partits polltics. 

La invocació, dones, a un sindicat apolltic demostra la manca d'un aná-
lisi minira de la realitat. Al contrari, cal lamentar sovint la manca de 
visió política a llarg termini en molts sindicats del mor. occidental. 
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Arreu passa, pero, que, si mes no en la inminencia d'unes eleccions, els 
sindicáis orienten, almenys a graris trets, el vot deis seus militants. 

El partit polltic engloba persones de classes socials diverses, unides 
per una mateixa concepció política. El sindicat és de classe : si se li 
vol negar aquesta base obvia, en surt un succedani incolor i inoperant, 
un blasme insultant per a la classe obrera, com no son els sindicats 
franquistes. 

Pinalment, hi ha la qüestió de l'existéncia de sindicats i partits dins 
una societat on fos totalment superada l'existéncia de classes : la vi
gencia deis partits politics continuarla amb plenitud : la deis sindicats, 
en canvi, canviaria totalment. de naturalesa. 

L'Estat dones ha de respectar eldret d'assodacid' tant per idees com per 
interessos de classe. Ha d'establir i curar les condicions que afavoreixen 
al maxim l'operativitat deis partits i deis sindicats. 

Pinalment, quant ais sindicats, caldria que s'arribes a la unitat en les 
lluites reivindicatives, la qual els donarla la seva máxima efectivitat. 
Aixd pot arribar a culminar en una veritable unitat sindical, portada des 
de la mateixa base, i no pas instrumentalitzada per cap corrent polltic. 

5' Les nacionalitats de la Península Ibérica i Catalunya 

Segons la nostra concepció política, caldra passar per tres fases : 
1) Restabliment immediat i incondicionat deis estatuís vigents abans del 
franquisme i atorgament posterior d'institucions semblants a les regions 
histdriques que en demanin. Aquests estatuts han de permetre un moment 
de retrobament en si de les nacionalitats peninsulars, de cara a un exer-
cici efectiu de 1'auto determinado. 

2) Estructura federal de l'Estar.. Seria la consegrado legal de la fase 
anterior a niveli d'estructura constitucional i consequehtment, en 1'es
tructura de govern i d'administració. Es pot preveure en aquest moment 
evolutiu la federado de les regions histdriques. 

3) Estructura confederal, en qué es puguin lligar amb vineles politics 
mes estrets les regions que per motius histories, culturáis i econdmics 
lliurement ho elegeixin. Bis lligams mes definitius, tant d'aqüestes fe-
deracions com de la Confederado del conjunt, podran ésser gradúats en 
diverses matisacions i nivells, en les estructures de govern i d'adminis
tració. Aquesta fase es pot preveure ja en el si de l'estructura d'unitat 
europea ; per aixd s'hi preveu també el retrobament de bases i catalans 
amb els germans de nacionalitat que han viscut llargament aíilats per 
fronteres Imposades contra la voluntat deis pobles. Igualment hi podrien 
teñir lloc els lligams amb el poblé portugués, tan lligat histdricament 
i culturalment amb el poblé gallee, especialment. Aqüestes reladons se
rán també aconsellades per poderosos motius econdmics tan aviat com l'o-
ligarqula opressora que té dominats els pobles africans es vegi obligada 
a donar-los la llibertat. 
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Ni cal dir que aqüestes tres fases es poden donar en diversa gama de 
realització : no cal que les condicions de temps i espai siguin uniformes. 
Volem dir que les circunstancies aconsellaran la táctica a seguir en cada 
cas dins aquesta estrategia de conjunt. 

Els Falsos Catalans serán una de les federacions de la Confederado Ibéri
ca. Quant al Principat, ja hem dit a l'apartat II.3. quines estructures 
hi propugnem. b'estructura del conjunt deis Falsos Catalans sera la resul-
tant de la voluntat deis seus pobles. Pensem que en un breu ternini sera 
superada l'alienació de la consciéncia nacional que ara com ara hi ha, 
fruit de tants anys d'opressifi. 

6- Grans trets de la planificacio económica 

Tota l'activitat económica, des de l'empresa fins a la planificacio de 
1'economía del conjunt estatal, amb tota la seva gamma de graus exposats 
a l'apartat anterior, ha de ser controlada pels ciutadáns directament in-
teressats en cada cas. 

Quant a l'empresa, ja hem pariat abans de l'autogestió per les comunitats 
de treballadors. Aquest metode d'autogestió de les empreses s'ha d'esta-
blir a totes les que no siguin de tipus familiar o molt reduldes ; ha d'a-
bastar les empreses industriáis, comerciáis i agricoles. Quant a les dar-
reres, caldra cercar el volum d'empresa que siguí viable econdmicament i 
que acabi tant amb el latifundi com amb el minifundí. 

D'altra banda, aquesta autogestió ha de teñir una limitacio en aquell tipus 
d'empresa que peí seu gran abast comporti un pes econdmic excessiu, amb el 
poder econdmic que se'n derriva : crédit, servéis públics, fonts d'energía. 
En aqüestes empreses, sense negar-hi una certa participado en la direcció, 
funcionament i beneficis per part de la comunitat deis qui hi treballen, 
caldrá reservar el control decisiu al poder politic deis organismes esta
tal s federats i confederats. 

Tant l'economia nacional com la del conjunt de l'Estat Espanyol haura d*es
tar sotmesa a una planificacio decidida democráticament. 

Caldra una seriosa campanya de moralització de 1'administrado, tant publi
ca com privada, amb severs correctius que acabin amb els vicis d'una llar-
ga corrupció. Igualment una reforma drástica de la fiscalitat, que meni a 
un sistema que es basi en la imposici6 directa, de tal manera progressiva 
que impossibiliti la creado de grans fortunes. El dret successori haura 
de quedar cenyit basicament ais bens de consum familiar. 
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iII JUDICI POLÍTIC SOBRE ALGUNS FST5 D'ABAST INTERNACIONAL 

1. Significado de la Revolució de maig del 68 

La Revolució del maig del 68 és, per a nosaltres, un signe del temps. 
Com a tal, té uns significats contradictoris. Gis enumerarem: 

Fonamentalment, és una crida de les generacions joves cap a una nova po
lítica amb mes imaginado i que creí unes estructures realment noves; una 
insatisfacció enfront de la crisi d'idees de la democracia occidental, tan 
falsificades; perd també, una insatisfacció per la perspectiva d'un socia-
íisme centralitzat i totalitari en qué la personalitat de la gent queda 
anorreada davant l'Estat. 

Com a revolució, pati de tres defectes: l) el risc del "tot o res", 2) 
la manca d'unes estructures de recanvi i 3) la imprecisió d'uns objectius 
immediats; aixl, dones, fou redulda a la impotencia: la seva efectivitat,«de 
cara a resultats immediats, fou mil.la. Cal cercar-li, perd, una eficacia: 
fou un revulsiu i una crida a una imaginado política creadora. 

2. Judici sobre els fets de Txecoslovaguia 

Els fets de Txecoslovaquia abonen el nostre refús deis dogmatismes. Mos-
tren molt amargament que les ocupacions militars no son exclusiva de l'impe-
rialisme capitalista. Queda aixl bandejat un maniqueisme simplista de bons 
i dolents. No. Tot poder fora de control democrátic, ja ho hem dit, és vi
cios. 

Bis pobles txec i eslovac van donar un testimoni valerós de la seva vo-
luntat d'obtenir un socialisme en la llibertat: autogestió del poblé a tots 
els nivells. Calia bandejar el poder centralitzat i allunyat del poblé. 
Fou, en definitiva, una crida, ineficac de moment, cap a la possibilitat de 
diferents vies per al socialisme i que cada poblé esculli les seves. 

3. El Hercat Comú i la participado de l'Estat Esp'anyol 

Valorem com a positiu l'intent de la unitat d'Europa. Creiem que la ve
n a i explotadora Europa té forca coses a dir i a fer en un món dividít en 
dos blocs, amb palsos pobres expíotats per palsos rics i amb tensions que 
poden provocar un esclat bel.lie irreparable. El seu paper en la política 
de blocs ha d'ésser el de moderador: aquest pot ser el seu servei a un món 
que ahir va explotar. Cal, a mes, una obertura cap a la justicia entre po
bles pobres i rics: caldra un compromls concret, com el que ja han encetat 
Bélgica, Holanda i Suécia. 
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Li caldra dlr paraules noves. Ha de proposar solucions politiques origi
náis i equilibrados. Li cal il.luminar camins nous i estructures capaces de 
conjugar els drets de la persona amb les exigéncies de la comunitat. 

Cal reconéixer que els camins de l'actüal Mercat Comü no son pas aquests. 
Pensem, pero, que a Europa hi ha acumulades moltes forces i moltes experién-
cies politiques que poden conduir a un resultat diferent. Per aixd volem 
ser-hi. 

L'Estat Bspanyol actual no pot entrar a Europa perqué no "és" Europa. 
Dins de tot, ais palsos raembres de la nova Europa i especialment en les se-
ves estructures comunitaries hi ha prou personalitats que representen una 
promesa del futur que desitgem per a Europa. N'hi ha prou com perqué l'Espa-
nya franquista no hi entri raai. 

JUstament per al régim aixd és un escull molt serios i que se li pot fer 
insalvable. Aixd hauria de ser un revulsiu per a la consciéncla de la burge-
sia catalana: li cal entrar a Europa, i aixl ho manifesten les seves veus 
menys emmordacades. Hi ha, pero, 1'escull del régim: escull que ella mateixa 
es va cercar en voler perpetuar l'opressio sobre el poblé treballador. 

4. Valoracid del govern Allende a Xile 

Per valorar el govern Allende a xile, cal situar-nos en una perspectiva 
histórica. Oesprés de molts anys de govern de dreta, perd respectuós de 
l'ordre institucional, el pais sostingué l'alternativa demócrata-cristiana 
de Freí. Hi ha diverses realitzacions: la mes important és, potser, la de 
l'ensenyament. S'inicia la reforma agraria, encara que no es dugui a terme 
amb prou decisió. Quant al problema de les mines, d'abast internacional, 
s'actua per una via difícil: la "xilenitzacid" del coure: en lloc de nacio-
nalitzar les mines, hom pretor, crear una industria nacional de refinament. 
Els lligams que la DC té per la seva banda dreta amb els sectors capitalis-
tes fan que les reformes no arribin a un grau adecúat d'autenticitat. La 
mateixa DC contenga a escindir-se: se'n desprén el MAPO. Alhora es va fent 
viable una coalició amb les esquerres, que al capdavall assoleix un 36% 
deis vots populars per al Dr. Allende, el qual assoleix la presidencia amb 
els vots, al Parlaraent, de la DC. El nou programa de realitzacions mes ambi-
cioses topa aviat amb els interessos de 1'imperialisme america, que intenta 
des del principi l'enderrocament del president Allende. En el fons, és la 
contrapartida de Txecoslovaquia. Bis métodes son, perd, mes subtils i fins 
ara no tan operants. 

Valorem positivament la gestíó d'Allende per diversos motius: 

Bn primer lloc, perqué demostra que és possible una via nacional al socia 
lisrae, desconnectada del bloc totalitari comunista. En segon lloc, perqué 
es fa dins d'unes estructures democratiques i pluralistes: en cap moment no 
s'ha intentat el pas a un régim de partit únic. Un parell d'observacions 
mes: les experiéncies Frei i Allende han estat possibles a Xile i no a un 
altre país precisament per la tradicid de democracia fonrví d'aquest 
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país. Pinalment, volem £er observar que no necessariament estem d'acord -
ni de bon tros - amb cada un deis detalls de la gestió d'Allende. Algunes 
de les seves mesures, almenys a la distancia que les mirem, ens semblen 
inoportunes. Pero tant se val : el seu no és un producte d'exportaci6. 
Potser a nosaltres, situats allá, ens semblarien les coses d'una altra 
manera ; potser ells, aquí, actuarien com nosaltres creiem que cal actuar. 
El fenomen, en tot cas, és globalment positiu : és una esperanca. 

». El desglac soviétic-nord-americ& i xinfes-nord-america i la relació 
amb la guerra del V.H. 

La divisió del món en blocs i. el seu enfortiment no ha éstat gens favo
rable al progrés real deis pobles. Al contrari, dins cada bloc s'han 
accentuat els aspectes negatius del sistema, mentre que ha estat aturat 
el progrés deis positius. 

Dins el món occidental hem assistita una consolidació impressionant de 
la dreta i a la creació d'un consomisme deshumanitzat. L'oblit de l'orl-
gen del rfegim franquista i la seva acceptació teñen una relació Íntima 
amb aqüestes preses de posició a nivell general. Les pors ben instrumen-
tades a la "dictadura comunista totalitaria", amb el seu seguici de guerra 
freda i atlantisme, ha servit meravellosament ais interessos de la dreta 
económica. 

Les estructures socialistes d'Estat, per la seva banda, han vist endarre-
rida la seva evolució vers estructures amb mes respecte per la voluntat 
del poblé. Penómens cora els fets d'Hongria, Txecoslovaquia i Polonia 
només teñen sentit en el context de la guerra freda : la mateixa por a 
l'agressió imperialista ha servit a les oligarquies burocratiques com a 
excusa contra la creativitat i la imaginació política que hauria corapor-
tat, posem per cas,"una primavera de Praga". 

Tot el que sigui una distansió i una obertura de dialeg ha d'ésser salu-
dat amb esperanca per part deis qui creiem en un futur nou i positiu per 
a la humanitat. De moment, pero, els nous tractes que s'han obert compor
ten un aspecte negatiu. Semblen una manera de consagrar el "Statu quo" 
adquirit i de cedir precisament en la part positiva de les ideologies 
deis dos blocs. Es a dir, sembla un simple pacte de zones d'influencia i 
d'interessos económics : una entesa entre imperialismes. Malgrat tot, cal 
esperar que, en afluixar-se el clima col.lectiu de por, a la llarga que-
din deslliurades les potencialitats positives que fins ara s'amaguen a 
1'interior de cada un deis dos sistemes. 

El cas de la guerra del Viet Nam és un exerapie tragic d'una reacció auto-
defensiva de por d'un bloc i d'un absurd joc de prestigi del poder ameri-
ca. El poblé vietnamita ha donat un exemple de lluita aferrissada per la 
seva llibertat i per la seva personalitat conectiva, sonse voler ser 
un dócil peo en la lluita entre els grans imperialismes. Es ciar que la 
distenció a alt nivell ha d'afavorir les possibilitats del poblé vietna
mita de fer lliurament el seu caml sense interferencies deis grans. 
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I ¥ PROGRAMA POLlTIC A CORT TERMINI 

2. Alternativa propugnada a la situado actual 

L'alternativa que propugnem a llarg termini queda dibuixada en tot el 
nostre pensament exposat fins aqui. A curt termini, i en les circunstancies 
de lluita i de resistencia contra la dictadura, cal actuar en el sentit de 
crear plataformes unitáries de lluita política. Per aixd el nostre partit 
ha estat un deis capdavanters en aquesta llnia, i ha pres part a la creació 
de la Comissió Coordinadora de Forces Politiques de Catalunya i, des d'a-
questa, al llancament de l'Assemblea de Catalunya. 

En conjunció amb aqüestes estructures i amb les forces que s'hi aple-
guen, hera propugnat i propugnem una alternativa política ben clara: el pas 
a un real estat de dret mitjancant el retom de la sobirania al poblé. 

% Com cal actuar enfront de la maniobra continuista del Régim 

La maniobra continuista del régim no pot evidentment espantar els demd-
crates que posseeixin una perspectiva histórica i una visió política. Tota 
dictadura ha pretés deixar-ho tot ben lligat per sempre. Al si, perd, de 
l'oligarquia dominant, hi juguen un conjunt de forces contraposades que por 
ten 1'Estat a unes contradiccions internes que trobaran la seva total opera 
tivitat al moment -per forca, no gaire llunya- en qué desapareixi la per
sona funesta del dictador. 

La nostra posicio, és ciar, és de refús i d'enfrentament a la continul-
tat en l'opressió al poblé. La monarquía borbónica no podia trobar mes so
lemne catafalc per al seu definitiu enterrament que el fet de prestar-se 
aventurerament a aquesta maniobra contra tots els pobles de 1'Estat Bspa-
nyol. 

Al moment en qué, mort el dictador, entrin en pie joc desintegrador les 
contradiccions internes del sistema, l'analisi de l'evolució que s'haura de 
produir i les posicions que els grups hegemdnics hauran d*adoptar per enca
rar els problemes de tot ordre i sobreposar-s'hi, dictara la táctica a se
guir. 

Aquesta táctica haura d'ésser valorada i decidida dina el partit, perd 
també conjuntament amb les plataformes unitáries, a fi de menar la lluita 
conjunta a la seva culminado. Si, posem per cas, en un moment donat hi ha 
unes garanties mlnimes en un possible joc electorer, caldra valorar molt 
acuradament les possibilitats d'entrar-hi i arrabassar-los-el. 
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3. Actitud en relació a l'Esglesia 

Quant a l'Esglesia católica, l'actitud d'Unió Democrática de Catalunya 
ha estat sempre clara. No som - ni hem volgut ser mai - un partit con-
fessional. Mols deis nostres militants poden ser practicants de la re-
ligió católica, pero bon nombre d'altres no ho son. La nostre actitud 
es deferent pero crítica. Ho fou sempre, pero especialment des de la 
guerra civil, la critica sol venir justament deis militants católics, 
profundament discrepants de les posicions adoptades per les jerarquies 
oficiáis. 

Aixd no ens ha de dur, pero, a menysvaluar l'evolució de l'fisglesia en 
les seves actituds publiques, davant del poblé i del régim franquista. 
Es aquesta una valoració que han fet també altres grups politics i 
ideológics i les diverses plataformes unitaries. 

Creiem que aixo no és fruit d'un oportunisme, sino d'un aprofundiment 
serios de la seva propia visió sobre les estructures "temporals". Aques
ta teologia política que abans era d'estricta minoría - Vidal i Barra-
quer, Cardó, Escarré - ha fet caml després del Concili i sembla, irre
versible malgrat les tensions que hi ha i les que vindran. En aquests 
moments ha prodult ja la crisi del "nacional-catolicisme" oficial : és 
l'important drenatge d'una de les bases historiques del régim, l'evolu
ció del qual cal seguir amb forca atenció. 

4. La burgesia catalana i la lluita democrática 

L'alta burgesia ha desertat del país : hi viu, en treu profit sucos ; 
pero en bona part ja ni parla cátala. Aquesta situació vé explicada 
per la seva por al risc de la llibertat i peí seu egoisme de curta vi
sió, que l'han fet acomodaticia a totes les expoliacions i alienacions 
que ha sofert Catalunya i el seu poblé. La burgesia mitjana i la petita 
ofereixen una penetrebilitát mes gran i poden ésser mes incorporades 
a la lluita democrática. 

5. Actitud en relació a l'exercit 

La notra actitud en relació a l'exercit és de recel i malfianca. Amb 
tot, cal saber-hi detectar certes llavors que poden dur a desenvolu-
paments posteriors vers posicions no tant dictatorials. Possiblement 
l'exercit ja no és aquell exércit victoriós i monolltic deis anys qua-
ranta. 
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La reflexió i el desengany han fet via en les generacions militars que 
van £er la guerra. Hi han persones no tan sensibles ais afalacs i ais 
premis economics amb qué han estat tractades. S'ha obert caml la idea 
que l'exércit no té com a missió dominar l'Estat, sino que és un eos 
especialitzat amb unes funcions especifiques a realitzar sota el coman-
dament d'uns organs de govern que siguin emanació de la voluntat popular. 
L'oficialitat i la suboficialitat joves teñen inquietuds davant la 
corrupció económica del sistema, de les deficiéncies técniques del ma-
teix muntatge de l'exércit i del mal paper d'drgan repressiu que els 
pertoca com a funció congénita en l'Estat franquista de dictatura mili
tar. 

Totes aqüestes inquietuds teñen una potencialitat de signe profundament 
incertper la manca de tradició democrática dins l'exércit espanyol. La 
tradició és bén bé la contraria : un sentit quasi hereditari de casta 
cridada a "salvar" el país dominant-lo. 
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any 1939) 

Xarxa 

Testimpniatge 

Diáleg (Editat a París) 

Determini (Publicació actual clandestina) 



pren 10 pts 
I f f 


	detdoc_1973_n1_001.pdf
	detdoc_1973_n1_002.pdf
	detdoc_1973_n1_003.pdf
	detdoc_1973_n1_004.pdf
	detdoc_1973_n1_005.pdf
	detdoc_1973_n1_006.pdf
	detdoc_1973_n1_007.pdf
	detdoc_1973_n1_008.pdf
	detdoc_1973_n1_009.pdf
	detdoc_1973_n1_010.pdf
	detdoc_1973_n1_011.pdf
	detdoc_1973_n1_012.pdf
	detdoc_1973_n1_013.pdf
	detdoc_1973_n1_014.pdf
	detdoc_1973_n1_015.pdf
	detdoc_1973_n1_016.pdf
	detdoc_1973_n1_017.pdf
	detdoc_1973_n1_018.pdf
	detdoc_1973_n1_019.pdf
	detdoc_1973_n1_020.pdf
	detdoc_1973_n1_021.pdf
	detdoc_1973_n1_022.pdf

