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LA UNIVERSITAT 

Les actuáis estructures universitarios 
son un reflex ¿e la situació en que es 
troba la nostra societat,concebuda amb 
un profund carácter antidemocrática en 
una situació d'opressió nacional, diri_ 
git a mantenir en el poder un rogim dlc 
tatorial,al sorvei d'uns interéssos mi_ 
noritaris. Amb aquesta finalitat, la 
nostra Univeisitat s'ha convortit en 
una. supcr-cstiuctura d'opressió sobre 
el nostre pobló, dirigida tan sois a la 
croació de tdenics al servei de les mi 
noríes oligárquiques que abans esmentá 
-vea. Els trets que caracteritzen l'ac_ 
tual Universitat els podem resumir en: 

a) Classisme, conseqüencia de l'cstru£ 
tura classisto de la societat,que ümi_ 
ta I1entrada a la Univorsitat a una mi 
noria ocondmicament privilegiada. 

b) Opressió sobre la llengua i la cul
tura catalanes j en negar-los tot carác_ 
ter d'oficialitat, mostrant aizí la 
desvinculació <3.uc la Univorsitat té 
amb la realitat del país. 

c) Control idoolSgic, que es porta a 
termo mitjangant la selecció i manteni_ 
iDcnt d'un cstament docent addicte a la 
ideología oficial,com ho demostron les 
actuáis oposicions a cátedra, el carác_ 
ter vitalici d'aqüestes i amb el bande_ 
jaiacnt deis elements conscients. 

d) Negació de l'autonomia i autogestió 
universitaria,QUo es concreta en la in 
tervenció continua del govorn contra la 
gestió universitaria, en la imposició 
deis carrees do govorn interns(rector, 
dGganSjCtc,) i en l'olaboració do tota 
rcglamcntació, en la que s'exclou qual_ 
sovoi intorvcncio deis universitaris. 

o) I com a conSCqüencia,la negació de 
les mós elementáis llibertats democráti_ 
quos -cxprcssió,associació,reunió....-, 
l'oxcrcici do los quals ós deturat mit-
jancant la forca; control policiac i tot 

tipus d'accions (sancions acad5miquos, 
judieials,.„.) dirigidos a frenar l'ac_ 
tivitat sindical universitaria. 

Conseqüencia d'aqüestes característiques 
de l'actual Univorsitat ós la seva des
vinculació amb la realitat del país,apja 
reixent com un córele tancat que mai pot 
identificar-se amb els problemes reals 
de la societat i no pot coLIaborar en el 
desonvelupament social, cultural i toc-
nic que aquesta demana. L'estudiant, en 
acabar la carrera, os troba isolat, da-
vant el fort contrast que hi ha entro la 
Universitat d'on surt, i la societat on 
haurá de realitzar el scu trcball,i molt 
sovint servirá tan sois per a satisfer 
los nocossitats de les minorios privile_ 
giados, interessados en mantcnir l'immo 
bilisme. 

La Universitat solamcnt cumplirá la seva 
ftmció social quan sigui considerada com 
a primera institució cultural del pai3 i 
al sorvei d'aqucst. I aixo será possiblo 
quan hi hagi una igualtat d'oportunitats 
on l'accós a 1•ensenvament i a la cultu 
ra implicant la desaparició del classis— 
me actual. 

L'entrada a la Universitat de totes los 
capes socials constituirá una renovado 
en tant que faci possiblo la intervencic 
progressiva en la gestió universitaria. 

Aquesta eomencará per l'olecció democrá_ 
tica deis carrees roctors, que pormetin 
a la vegada una estrota col.laboració 
entre estudiants i professorss 

participació i intorvcncio de l1estudian 
tat en els claustros i altros organs de 
govern de la vida académica. No os pot 
concebre una Universitat democrática 
sonso aquesta gestió deis universitaris. 
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L'ONZE DE 

Els fots do l'onzc do sctcmbre d«aquost 
any poden teñir, i seguranont tindran, 
una gran importancia pcl futur. 

Anb la col.laboracio de tots oís par
tits poiítics catalans i de los Comis 
sions Obreros, s'organitzá la manifes_ 
tació de Barcelona, que reoixí comple_ 
taincnt. 

Unes rail persones aconsoguiron agru
par-so i marxar en direcció a l'antic 
omplacamcnt do 1'estatua de Rafael do 
Casanova. En arribar al lloc, la poli 
cia fou front ais manifestants quo lia 
vors seguiren per la Honda en direcció 
a la plaga d'Urquinaona, tot cridants 
"LLIBERTAT" "DEMOCRACIA SI, DICTADURA 
NO". A la plaga d'Urquinaona, la poli_ 
cia carregá violontancnt contra oís ma_ 
nifestants, que en tot moacnt havion 
observat ii#a actitud pacífica. Nuclis 
importants os tornaren a rcagrupar de_s 
pros, continuant los manifectacions do 
protesta fins a quarts de dou do la 
nit. 

Gal remarcar que los bandos do pinxos 
quo ja on diversos ocasions havion os_ 
tat utilitzades por la policia, aqv.es  
ta vegada os distingiron cspceialmcnt 
en els scus atacs a persones ai'llados, 
sonso considoracions a l'edat ni al 
sexo, CEiprant barres do ferro i ampo
lles troncados. Tot aixS dcscarada-
ment sota 1 'instigado, protocció i 
conscll de la policia. 

Aquesta actitud refloxa, poro, la crci_ 
xent debilitat del Rogim onfront de 
los reivindicacions domocrátiques, a 
les quo profercix fer front somprc que 
pot, amb una reprossió indirecta, man— 
cat com esta do forca moral davant 1*o_ 
pinió pública. 

A Torrassa, amb la col.laboracio deis 
partits poiítics que hi tcnon baso, i 
especialmcnt amb la intervencié de les 
Comissions Obreros, es convoca una na 
nifostació quo aplcga uns 500 nanifo_s 
tants que van marxar por los Ramblcs 
fins quo la policia oís dissolgué amb 
duríssimos cárreguos. 

Desprcs, nuclis do manifestants es roa 

SETEMBRE 

gruparon en alguns barris i roproduí-
ren los sovos protestos, sonso que la 
policia intervingués. 

A Sabadoll, foron detingudos sis per
sones el dia dou, mentre, sogons sem
bla, pintaven slogans convocant a la 
manifestació. 

D'aquost onze de setembre, convc dostâ  
car políticanont dos fetss. 

Primor.- Eñ l'organització do les mani-

festacions hi han coj._._laborat tots els 

El F.N.C. considera imprescindible, por 
1'etapa política actual, la constitució 
d'un organismo ¿o carácter nacional que 
aplogui tots els partits poiítics cata
lans sobre la base d'uns acords d'objec_ 
tius minias a assolir, com podríon ós— 
sor % 

llibortat do reunió, d'oxprcssió i d'as 
sociaciój llibortat sindicali drot do 
vaga; i restablimcnt de les llibertats 
autonomiques de Catalunya. 

Els objectius d'un organisme d'aquest 
tipus els voiem essencialnent coms 

mobilització activa del país contra el 
franquismo en 1'escala mes amplia possi 
ble i compronent tots els sectors demo-
crátics del país§ i en segon lloc, sor 
vir d'interlocutor valid que pugui dia 
logar amb forca amb ds democratcs do Tes 
altres nacions de l'Estat espanyol per 
tal de for mes oficag la lluita, i ofo 
rir una sortida política viable al Re-
gim actual, sortida quo no será tal si 
no ós sobro la base mínima deis objec-
tius mes amunt indicats. 

Aquost cliaa do dialog, col.laboracio i 
entesa, peí que tants d'csforgos está 
font el F.ÍT.C, crcion que es vourá 
roforgat amb 1'experidncia-d'una actúa 
ció conjunta com la d«aquesta diada, 
do resultats positius. 

Col.laboracio que, nalgrat els nostres 
dositjos, no os voió oficialitzada amb 
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la signatura dols partits a la convo
catoria do nanifestació. 

Creiem que el ¡nillor camí por a lien 
tosa ós el do l'aecio, coa ha quedat 
un cop nos ovidenciat aquesta vogada. 

Scgon¿- La incorporació activa do la 

classe_ pJb_r_ora__a los roiyindicacions 

nacionalB do Catalunya,, ; 

Consideran d1una importancia capital 
l'acord do les Comissior.s Obreros d'a 
acrxr-se a .LOS manxios uacxons, x la 
real i destacada yaalt cspecialrscnt a 
Tcrrassa) intervenció deis scus mili— 
tantss nolts d'clls d'origen no cata-
la. 

El prctos antagonismo do les reivindi_ 
cacions obreres i nacionals,, tant ex-
plotat pols cnemics d'ambdues aspira-
cions, senpre ha ostat desmentit peí 
F.1T.C, que considera que la. lluita 
pcl socialismo i la llibortat nacio
nal de Catalunya van indissolubleñont 
lligados, con a fots autonticament ré_ 
volucionaris i progressistes. 

si es fonamenta en la sova roalitat 
nacional. 

Por altra banda, si croien que Catalu 
nya no es una'abstracció, sino que 
son uns homes, hen de dir que la lli_ 
bertat do Catalunya no és altra que 
la llibertat do tots els catalans. 

L'inici de la incorporació conscient • 
de les masses inmigrados (catalans ja, 
peí fot de viure i de treballar a Ca
talunya) a les reivindicadons nacio
nal s, ens oncoratja a esperar quo 
aquests objectius de justicia i do lli 
bertat no son ja gairo llunyans. 

Els ostudiants catalans lluitem por 
una'Univcrsitat al servei de la soeio_ 
tat, i lligada ais' scus problomes. 

Si volem que aixo no siguin paraulos 
buidos, cal que pronguom conscibncia 
de la realitat nacional on que vivim 
i siguein conseqüonts. 

La classe obrera en aqucst onza de so— 
tembre ens ha donat un bon exenplo a 
seguir. 

Consideren que Catalunya no es tan sois 
una llongua i una cultura, ciñó quo'és 
uns hornos amb uns problomes socials, 
oconomics, polítics i cultural ŝ áls que 
so'ls hi ha do donar una solució d'a-
cerd amb los característiquos d'aquests 
problomes3 

Solució quo tan sois ens podrem donar 
nosa.ltros mateixos, sense imposicions 
per part d1altres poblos amb uns pro— 
bienes diferents i una realitat tambó 
diferent, i que par tant,_ demanaran 
tambó solucions diferents de los nos-
tres. 

Creiom quo un regim socialista tan sois 
será roalment socialista a Catalunya 
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SODIALISME A CATALUNYA VOL DIR HACIOKALISME 

El socialismo es fonamcntalmcnt una con 
cepció do les relacions humanes, basa
dos en el concepto d'igualtat ontre 
tots els individus pcl drot quo dona ol 
trcball en vistos a satisfer les ñecos— 
sitats do la socictat. Aix5,' evident— 
ment, comporta en primer lloc, la suprejs 
sió do los diferdneics de classe, i col. 
lectivitzacio dols mitjans de producció 
a fi d'aconscguir una rccstructuració 
racional do la socictat. Comporta tam 
bó ol restablir oís drets do tots oís 
pobles, por tal quo aquesta nova rccs
tructuració elimini tot tipus de desi-
gualtat existent. En un plantojamcnt 
socialista5 els problemes de les nacio_ 
nalitats nomos es poden rcsoldro dins 
d»aquests termos d'igualtat. 

El problema nacional, en principi, os 
planteja solamcnt a aquellos nacions 
que están orpimides, os a dir, quo cs_ 
tan supeditados cermomicament i polítí 
cament a altros nacionalitats, encara 
quo formalmcnt tinguin govern propi. 

Fo os_ JJOJ^^or^antj^ roduir el problema 

nacional a_ un problema d'opressió lin

güística o cultural« .1a que do fot aques

ta QTxrossló cultural no os altra cosa 

que una arma mes por a for perdro la 

conseiSneia nacional i, com a consoqüen— 

cia, la, forea revolucionaria a la nació 

oprimida, per tal d»adquirir un major do— 

mini oconomic i politic. 

La rosposta a l'oprossió na-cional es el 
nacionalismo d'allibcració nacional. No 
tot nacionalismo, dones, respon a l'o
prossió nacional, sino quo cal distin— 
gir—ne claramont dos tipus% 

El d'una nació oprimida, o sigui, fona-
mentalmont reivindica.tiu, i ol d'una na
ció opressora, que podricn dir agrossiu. 
Dintrc d'aquesta línia agressiva es tro_ 
ba el nacionalismo fcixista (com P.CE. 
Hitlcr, Franco, Johnson...) 

El nacionalismo d'una nació orpimida 
prendra una forma o altra, segons els 
grups socials que li donguin suport. 
El nacionalismo burgís, quo ha ropre-
sentat una etapa histórica important, 
tó una concepció idealista de la na
ció quo amaga sovint els seus intoros_ 
sos ocondmics, i desemboca, una vegada 
al poder, en la constitucio d'un Estat 
capitalista, contra les matoixes clas_ 
ses populars quo li han donat suport 
(p.ox. Txccoslováquia 1917). 

Ara bó, si son aquestos classos pupu-
lars les quo portón directament la 
lluita d'emancipado nacional, i en 
ellos" es fonamenta la concopció de la 
nació, la seva lluita portara a la 
constitucio d'un Estat socialista, en 
ol quo son los elasses oprimidos les 
que s'alliberon, ja quo son ellos tam 
bó les que portón el pos de l'oprossió 
social i nacional. 

A Catalunya, concrctamcnt, el naciona
lismo burgos va fracassar i dimito c-n 
la seva lluita nacional, per a aliar
se amb ol feudalismo militar espanyol, 
contra les elasses populars catalanes, 

Actualmont la classo burgosa catalana 
servoix els interessos do l'oprcssor 
espanyol. 

Tan sois les elasses populars i progres 
sistes poden donar una solució revolu
cionaria al problema nacional, amb 
l'únic plantcjamont valid des d'un punt 
do vista socialistas la igualtat. 

La llibertat i autodoterminació de Ca
talunya, que ara i aquí, vol dir inde
pendencia política. 

El socialismo sempre s'ha fonamontat 
en 1'internacionalismo. Poro aquesta 
solidaritat internacional no pot óssor 
veritablo, mentre hi hagi una nació 
supeditada a una altra. 

L'únic internacionalismo válid ós ol 
que respecta la llibertat do cadascuna 
do les nacions. 

J.V.M. 
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