
CEDOC 
FONS 

A. VILADOT 

FU L L 
D'INFORMACIÜ I ORIENTACId OBRERA 

Calella. Setembre 1971 

L ' O N Z E D E S E T E H I B R E 

Número 23 

La manca de fonaments histories 
que justifiquin una política d'opres-
sió i explotadlo deis nemes i de les 
nacions forea els seus mantenidors a 
falsejar la mateixa Historia. 

Un exomple coracterístic d'aquesta 
mala fe el trobem en l'intent de fer 
passar el casament de Ferran i Isabel, 
en l'any 1469, com la causa determi-
nant de lafomosa Unidad Nacional. Cer̂  
tament, aquest enllag v/a provocar la 
urrificació estatal i una major col. la 
boraciá entre els regnes catalana-ara 
gonosoa i la corona de Castella, pero 
maílla despossessio, per cap de les 
perts, deis propis instruments de po
der polític, economic, cultural i ju-
rídic. El Principat va seguir manter-
nint la sova capacitat legislativa, 
utilitzant les seves institucions cul 
turáis i aplicant el seu sistema de 
control economic, fiscal, judicial, 
duancr i mjnetari. Es a dir, conser-
vant la seva autonomía. 

Per segrestar les llibertats naci_o 
rrals del Principat, perqué Catalunya 
perdés la seva independencia, es va 
necessitar molt mes que un enllag ma
trimonial. Va éssor precís que els 
axercits franco-espanyols de Felip U 
cnvaissin. les torres catalanes i que 
.'¿s/rés d'anys de lluites i d'un set-
ge de tretze mesas, Barcelona fos o-
cupada per l'invasor. £s a partir d'_a 
questa data, de l'ONZE DE SETEMBRE DE 
1741, que Catalunya es veu convertida 
en provincia esoanyola i passa a és-
ser governada peí Consejo de Castilla. 
b Es obvi, dones, que la incorpora-
b ó oW Catalunya a Castella (com la 
me Galicia i del País Base) i la cons 
tftució do la susdita Unidad Nacional 

no arrenca de cap rao natural o fac
tor geografic ni tampoc de cap avi-
nentesa. Es, solament, el producte 
d'una invasió militar de concopció 
imperialista. 

Aquests son, esquematitzats, els 
fets histories. Avuii, per&j després 
de mes de dos segles i mig, l'"Onze 
de Setembre" representa alguna cosa 
mes que una dota histórica. Es el 
símbol de l'opressió nacional del nos. 
tre poblé. És, per sobre de tot, una 
jornada de lluita reivindicativo deis 
drets catalans. 

Amb tot i aixb, no podem pas dir 
que tot aquest llarg temps d'opressió, 
aguditzada en les darreres decades 
peí regim franquista, no hagi obtin-
gut els seus efectes. Tant és així 
que, en el present, plantejar la qüe,s 
tió nacional desvetlla, d'immediat, 
no pocs recéis i molta copfusió dins 
el mateix poblé cátala; sobre tot en 
la- port d'immigrats, la qual cosa no 
pot pas estranyar-nos massa. No hem 
d'oblidar que la propaganda oficial 
és una arma poderosa que s'ha utilij; 
zat, i sagueix utilitzant-se, per fer 
passar com a actos racistes d'aspira 
ció ostrictament separatista al que 
no és res mes que la defensa d'uns 
drets inalienables. I és ben logic 
que així sigui-. Rea convé mes al ca-
pitalisme que desunir i crear divor-
gencies entre el poblé, en particular, 
dins la classe obrera. 

No obstant, o precisament per aixa, 
creiem que ens cal afrontar-ho reso-
ludament. 

Abans que tot, hem de destacar que 
la lluita a Catalunya (com al País 
Base o a Galicia) per la llibertat 

continua 



nacional és ind^striable de les lluites por la democracia que porten a cap 
totes les forces pregressistes dirts el territori esaanyol. Pensar en un Es-
tat^espanyal -emocratic i que na roconegués la realitat multinacional de la 
península es cauro en una flagrant contrndicció. 

Ha de quedar ciar també, que quan els sectars mes dsmocratics da la pa
blado catalana reivindiquen llur nacionclitat, no defensen oís interessos 
de la gran burgesia del país - aquests interessos son, precisament, un'dels 
suports del sistemo - ni es manifesten contra els altres pobles hispanics. 
Tot el contrari. El que fan és demostrar-els-hi llur solidaritat i llurs 
afinitats lluitant contra un centralismo oligarquic que el mateix imposa les 
seves liéis feixistes a Catalunya que les aplica a Navarra; que igual prote-
geix els terratinents castellans i andalusos que la gran burgesia basca i 
catalana; que tant empresona un obrer a Terrassa com el tortura o Oviedo o 
l'assassina a Granada. 

Quan els obrers de Catalunya exigeixen el reconeixement de llur naciona-
litat no reclamen cap privilegi ni expremen racisme de cap mena, sino que 
s'estan pronunciant peí dret de tots els pobles d'ésser lliures i escollir, 
sense cap tinus d'obstacle ni d'imposició, llur destí polític. 

La part d'immigrats de Catalunya ha de comprendre que, donada la situació 
i en aquest moment concret, defensar les Ilibertats nacional® rr.o és solament 
recolzar els drets d'un poblé que avui os el seu, sino que és també, pamba-
tre un semifeudalisme agrari i un moncpolisme capitalista que son els que 
l'hcn fercet a l'cmigració par intentar escapar de la miseria. 

Avui., lluitar per Catalunya, Euzkadi o Galicia és, també, lluitar per un 
sindicat de classe independent, pels drets de vaga, associació", reunió», ma-
nií""£itació i expressió lliures i per l'amnist^a deis presoners i exiliats 
polítics i saciáis. 

A Catalunya, com arreu de la península i del món, el reconeixement deis 
drets de les persones i deis pobles és inseparable deis interessos de tots 
elstreballadors. 

INFORMACIüNS DEL RIOUIfflENT OBRER 

500 obrers oer lluitar 

pagues extres. 2. Un comité de se-
3. Rearesentants sindicáis. 4. Un 

companys acomiadats. 6. Impugnado 

TRANSPORTS PÚ8LICS (Barcelona).- Assemblea de mes de 
per llurs reivindicacions economico-socials. 
ULTIMES INF0RK1ACI0NS.- Vaga d d s 1.500 obrers de CUBIRTAS Y TE3AD0S se Sai>-
ta íHaria de Barbera (Sabadell) durant el divendres i dissabte 27 i 28 d'a-
Cjost. Continua la lluita. 
EXIG IIXEN-: LSalari de 55 ptes. ho.ra tríes 
¿u^ctat pcrlevitar accidents laboráis. 
mes de vaconces. 5. Readmissió de 20 
del cenveni col.lectiu i un de nouv 

Valen o demés que 1'administrada deis menjadors passi a llurs mans. 
SABADELL.- Vaga de 250 obrers de OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALONSO. 
SARDANY0LA.- Vaga de 1.300 treballadors de la construcciá. 
UNIÜERSITAT AUTÓNOMA (Bellaterra).- El 27 i 28 d'agost vaga tot el dia en 
sclioaritat amb els acomiadats de HU/.RTE i CÍA. i SEAT. Exigeixen a demés el 
100 /Ó de salari real en cas de baixa per accident i jubilada els 1. 6QC o-
brers de l'empresa. 

PINEDA.- S'han llanpat unes octavetes a Pineda, denunciant 1'explotado 
els abuses ais quals sen sotmesos els treballadors de INJUSTRIAL ARAGÓN? 

Muta; Ccm sem re consignem ncmésles lluites mes actuáis, deixant maltas 
veqades a les fosqu.ê s aspectes importants de les occions que porta o cap 


	fulinforiobr_1971_09_n23(cat)_001.pdf
	fulinforiobr_1971_09_n23(cat)_002.pdf

