
COMUNICAOONS DEL FRONT NACIONAL DE CATALUNYA 

E D O C 
F O N S 

I L A D O T 

Any 1 14 Maig 1977 N.° 0 

E D I T O R I A L 

LES RAONS D'UN PACTE 
Les grans reserves amb que amplis sectors de la base han acullit l'op-
ció electoral del partit, ens ha obligat a tots a fer un esforc d'explica-
ció deis motius que han empes al Consell Executiu a concloure el Pac
te Democrátic per Catalunya i al Consell Nacional a ratificarlo. L'e-
xercici polític que ha representar a aquesta explicado el grau d'apro-
fundiment a que s'ha arríbat en l'análisi de la qüestió, demostren, de 
forma ben clara, la vitalitat del Front a tots els nivells de l'Organitza-
ció. També s'evidencia el sentit de la realitat deis seus militants i la 
voluntat de participado en el debat per a decidir la h'nia política del 
partit, en un moment que la complexitat de les circumstáncies feia 
especialment difícil prendre una decisió. 

Un cop assumida la necessitat 
del camí empes, jutgem útil reca
pitular els aspectes mes destacats 
deis arguments i deis fets que ens 
hi han conduit. I ja en aquesta 
via, assenyalarem sens dubte i 
com a la primera de les raons, 
la d'aconseguir la unitat d'un am-
pli ventall de forces polítiques 
dins d'una candidatura que s'i-
dentifiqués peí carácter priorita-
ri en la reivindicado de les lliber-
tats nadonals, concretades en el 
restabliment de l'Estatut i de la 
Generalitat i en el retorn del Pre-
sident Tarradellas. Es a dir, aque
lla que poses l'accent en la qües
tió nacional per damunt de la po-
sició de partit, perqué som cons-
cients que sense l'existéncia pre
via del poder autónom cátala no 
serán possibles ni la democracia 
ni el socialisme a Catalunya. 
Hem fet l'opció, dones, per mo-
tivacions de pura conseqüéncia 
política, derivades del nostre na-
donalisme reivindicatiu, tot sacri-
ficant conjunturalment una ma-
jor precisió sobre els continguts 
especifícament ideológics. Fer el 
contrari hauria significat, ni mes 
ni menys, postposar la solució 
del plet nacional a una problemá
tica partidista que, aillada d'a-
questa reivindicado, ni es clarifi
ca ni entra en vies de solució, ans 
al contrari. L'únic efecte que pro-
dueix és el de reforcar les bases 
institucionals de l'Estat Espa-
nyol. 

Perqué sóm profundament socia-
Üstes, demócrates i d'esquerres, 
hem comencat la construcció del 
nostre projecte polític peí tirany 
que ha d'assegurar-ne els fona-
ments auténtics i sólids: la seva 
catalanitat básica. Es tracta, com 
s'ha dit durant la discussió de la 
pro posta del pacte, de formular 
al País una alternativa clara, ente-
nedora i simplificada: democra
cia i Catalunya, que respongui al 
desig manifest d'unitat que en-
torn d'aquests plantejaments ens 
ha semblat detectar entre el po
blé cátala. 

En aquesta direcció anava la ini
ciativa de Solidaritat Catalana 
que varem formular i traslladar a 
la resta de les forces polítiques 
de Catalunya i que el Front ha 
defensat fins el darrer moment 
tant a nivell de candidatura uni
taria peí Congrés de Diputats 
com pej Senat. Quan l'óptica sec
torial i/o els compromisos polí-
tics d'uns i altres han fet inviable 
la proposta, ens hem hagut de 
decantar per l'altemativa de pac
te electoral on la component na
cional era mes notoria i el resul-
tat polític previsible mes estima
ble. Creiem així complir un deu-
re de fidelitat envers el nostre 
poblé i de coherénda envers no-
saltres mateixos. 

FRONT D'ESQUERRES 

El sacrifici dolorós del Front 
d'Esquerres, on F.N.C. s'haviain-
tegrat amb el prpósit de dotar al 
país d'un instrument polític ca-
racteritzadament socialista i cáta
la, s'ha produit com a resultat 
d'avantposar els interessos de par
tit ais interessos generáis. 
El Front d'Esquerres havia assu-
mit la nostra proposta de Solida
ritat Catalana, que s'adrecava a 
tots els partits el contingut de la 
qual es concretava en els quatre 
punts del document que es va fer 
públie oportunament. La propos
ta no implicava de forma neces-
sária la constitució d'una candi
datura única que d'antuvi sabiem 
que era rebutjada a nivell de Con
grés de Diputats com a mínim 
peí PSUC i UDC, sino el com
prónos, fortament vinculant, de 
restablir l'Estatut i la Generalitat 
i fer retornar el President mitjan-
?ant la reunió en Assemblea de 
Parlamentaris deis Diputats i Se-
nadors elegits, que d'aquesta ma
nera expressarien el seu refús del 
Consell General de Catalunya. 
Alhora el Front d'Esquerres va 
intentar amb esforc Facord amb 
el P.S.C. (C), que no va reeixir 

ECONOMÍA 

CAMPANYA D'AJUT AL PARTIT 
Amb motiu de les activitats publiques del partit i de la nos
tra participado a la campanya electoral, és indispensable 
un gran esforc per a augmentar els recursos económics del 
partit. 
Malgrat l'éxit de la campanya de reorganització del servei 
de cobrament de quotes i Vacollida favorable deis bons per 
a recaptar donatius d'ajut al partit, les necessitats económi-
ques son molt grans encara i respecte a la campanya electo
ral, d'un carácter urgentíssim. 
El nostre partit no té ni ha tingut mai el suport de grans 
grups de pressió, sigui de tipus económic, siguí de tipus po
lític, com ho pugui ser les diverses internacionals comunis-
tes, demócrata-cristiana, socialista, etc. Tot l'esforg ha sor-
tit sempre deis nostres militants. 
Per aixó en aquests moments en qué el Partit participa en 
les eleccions a fí de ser present en el poder polític cátala 
que es configura per l'immediat esdevenidor, ens hem de 
dirigir a tots els militants, i simpatitzants per demanar que, 
a mes de continuar regularitzant els cobraments de quotes 
que encara quedin pendents d'enquadrar en els nous siste
mes de cobrament, facin un esforc especial per la campa
nya d 'aju t al partit. 

DEMANEU TALÓNARIS DE BONS D'AJUT AL PARTIT 

Els talonaris son de vint-i-cinc bons i cada un representa un 
donatiu d'ajut al Partit de 1.000 pessetes. Cada militant 
s'hauria de comprometre a vendré com a mínim un talona-
ri en el seu cercle de relacions familiar i d'amistats. Cal ex
plicar que per les eleccions es necessiten diners i que els par
tits auténticament catalans, democrátics i no sucursalistes, 
com el nostre, han de ser ajudats peí poblé. La presencia de 
candidats del Front en les candidatures guanyadores será 
una garantía d'independencia i de catalanitat en el futur po
der polític cátala. 

compte tingut de les condicions 
de pacte orgánic que havia de te
ñir inevitablement i de l'articula-
ció del socialisme a nivell d'estat 
que també comportava. La inicia
tiva de C.D.C. de constituir una 
candidatura peí Congrés axada 
sobre els cinc partits (U.D.C., P. 
S.C. (R), E.R.C., E.D.C. i la pro
pia C.D.C.) i els seus alJiats: F.N. 
C. i E.C. peí Front d'Esquerres i 
C.C. peí seus pacte amb UJD.C, 
va escorar per la negativa d'aques
ta darrera. 

PACTE DEMOCRÁTIC 

Desmarcat el P.S.C. (C) i fallida 
la temptativa de C.D.C. - ED.C. 
que, cal recordar-ho, havia estat 
favorablement recolhda i ádhuc 
impulsada peí President de la Ge
neralitat, els marges d'una candi

datura mínimament unitaria res-
taven ja limitats ais acords possi
bles entre el Front d'Esquerres i 
el Front Democrátic (C.D.C.-E. 
D.C.). 
El Front d'Esquerres de forma 
unánim, va prendre la iniciativa 
d'intentar-la, i la resposta de l'al-
tra part, peí que fa a la voluntat 
de negociar, va ser positiva d'en-
trada. El tándem C.D.C.-E.D.C. 
va avan$ar, pero, que atesa la co-
rrelació de forces existents, la dis-
tribució deis llocs s'havia de fer 
en la propordó de 2/3 peí Front 
Democrátic per Catalunya i 1/3 
peí Front d'Esquerres. De tota 
manera la resposta, no tancava la 
possibilitat de negociar sobre la 
base deis noms deis candidats de 
la implantado geográfica deis 
partits, la qual cosa indicava que 
la proporció podia resultar modi
ficada durant les negodacions. 



L E G A L I T Z A C I O 

ENCARA NO SOM LEGALS 
El passat día 17 de mar? 
d'aquest any es va presentar al 
Govern Civil de Barcelona tota la 
documentado necessária en sol.li-
citud de la legalització del nostre 
Partit. Els firmants eren Joan 
Cornudella i Barbera, Joaquim 
Ferrer i Mallol, Antoni Malaret i 
Amigó i Joan Vilalta. El 22 del 
mateix mes ingressava la docu
mentado en el Registre d'Asso-
ciacions Polítiques del Ministeri 
de la Governació. Segons el que 
estableix el Decret-Llei regulador 
d'aquest tipus de peticions, el Mi
nisteri tenia deu dies per practi
car la inscripció o denegarla. Ges-
tions particulars ens van perme-
tre teñir coneixement de que els 
servéis corresponents havien apre-
ciat il .licitud penal en la nostra 
organització, i com a conseqüen-
cia suspenien la inscripció i envia-
ven tota la documentació a la Sa
la IV del Tribunal Suprem. Aixó 
passava el dia 31 de Fesmentat 
mes. 
Fins aquest moment el Tribunal 
Suprem no havia definit encara 
quina seria la seva dedssió, pero 
al cap de pocs dies es pronuncia-
va en el sentit de dir que aixó era 
competencia del Govern, i com 
que ells eren una Sala dedicada a 
qüestions administratives no es 
podien pronundar sobre si era 

criminalment punible o no una 
associació política. Per aixó 
-deien- ja existeix una Sala ade
cuada que és la II del Tribunal 
Suprem. 
El dissabte de Gloria el Govern 
Suarez legalitzava el PCE i a Ma
drid es produia una crisi política 
que va congelar tots els trámits 
d'inscripció de les assodacions 
polítiques. 
Per fí, ara, després de reduir l'o-
posició ultra i d'un viatge mes o 
menys triomfal ais EUA sembla 
que es torna a posar en manca to
ta la maquinaria legal i, existei-
xen, per tant, algunes possibili-
tats de legalització de la nostra 
organització. 
En aquests moments estem pen-
dents de que el Tribunal Suprem 
dicti senténda en el nostre cas 
en declarar-se incompetent i de 
que l'esmentat Tribunal envii 
l'expedient al Ministeri de la Go
vernació, el qual decidirá d'una 
vegada si ens aprova o no. 

ACUSACIONS 

Les oposidons que fa el servei ju-
rídic del Ministeri son que Front 
Nacional de Catalunya "és una 
associació il.lícita que té com a 
finalitat l'atac a la unitat, inde-
pendénda o sobirania d'Espanya 

i la integritat del seu territori". 
A mes a mes "és il.lícit perqué 
té per objecte la subversió violen 
ta, la destrucció de l'ordre jurí-
dic, social i económic de l'Estat 
i projecta la Iluita armada militar 
per aconseguir les seves finali-
tats". S'addueixen com a proves 
varíes declaracions i arricies apa-
reguts a la revista "ARA" i unes 
declaracions periodístiques fetes 
per Joan Cornudella al Correo 
Catalán de Barcelona. De fet no 
es pot considerar que siguin pro-
ves suficients donat quees van 
produir en revistes clandestines, 
sense firma i per organismes que 
ningú no avala com a rectors de 
l'organització. I que és un contra-
sentit quan es vol fer Iluita arma
da el demanar la legalització per
qué aixó representa posar a tot 
el Partit a disposició de la policía. 
Evidentment el que es practica 
amb nosaltres i altres partits és 
una mesura discriminatoria que 
prové de l'actitud bunqueriana 
deis organismes burocrátics que 
no comprenen qué és el joc plu
ralista i democrátic i que ho en
foquen tot sota el prisma del seu 
triomf a la guerra civil. 

J .C .S . 

ELECCIONS 

PACTE 
DEMOCRÁTIC 

PER 
CATALUNYA, 
I CATALUNYA 

I DEMOCRACIA 
La no legalització del nostre 
Partit ens ha obligat a pre
sentar-nos a les eleccions so
ta el nom de INDEPEN-
DENTS PEL SOCIALISME 
a les llistes del Pacte Demo
crátic per Catalunya. 
Els nostres candidats peí 
Congrés de Diputáis son els 
següents: al 9.e lloc de la llis-
ta de Barcelona, Joan Cornu
della i Feixa, i al 28.é lloc 
Jordi Casas-Sala i Fossas. 
A la candidatura CATA
LUNYA i DEMOCRACIA 
peí Senat, hi presentem 
Joan Cornudella i Barbera al 
districte electoral de Lleida. 

C O N R E R I E S 

PRIMERES CONSIDERACIÓN 

Les conreries pretenen ajudar a 
l'organització política d'acord 
amb el nou concepte d'autoges-
tió. Fins ara el problema pohtic, 
d'organitzadó de poder, era asso-
lir alguns cims de dirigisme, re-
presentatius o no, i d'alli dima
nar l'aplicació d'uns determináis 
programes o concepcions. Amb 
el socialisme autogestionarí 
s'obren, demés unes noves possi-
bilitats: anar establint a la matei-
xa base centres de poder i de de-
cissió. 
Cal un cert rodatge en aquest sen
tit i poder oferir objectivament 
alguns resultats per decidir, ni 
que siguin amb provisionalitat. 
unes orientacions que poguem 
considerar mínimament valides 
en quan a planteig. Pero sí que 
podem entendre i pretendre ofe-
rir-ho a pública considerado uns 
plantejaments que ens han acos
tar a fempresa 11emptat en d ti
rar-la endavant. 
Els partits tradicional han vis-
cu t en gran part de recaptar vots 
per tal de poder, a través d'ells, 
plantejar uns programes o postu
láis envers la venfiarió. La crei-
xent necessitat de participado 
popular i les noves possibíitats 

Millor dit, fer que concepte i ex
periencia vagin junts, avancin ple
gáis d'acord arnb les realitats i 
les experiéncies, tan com les pos-
sibilitats, que es vagin aportant 
dia rera dia. amb la mateixa tras
cendencia flexible de la quotidia-
nitat. 
Una conreria, de fet, és aixó. Un 
lloc de treball obert a tothom i 
que no tracta de comprometre ni 
a'esclavitzar a ningú. Aquesta 
opertura de Uibertat no pot ésser 
fácil i tindrá inexorablement un 
preu, com el té tota adquisició 
de Uibertat veritable. Per tant, i 
cal dir-ho d'antuvi, junt amb els 
alicients hi ha uns perills, junt 
amb el destrábame ni veiem im-
plícites unes cárregues de respon-
sabilitat. 
Un socialisme marxista ofereix 
seguretat. Un socialisme autoges
tionarí deixa la Uibertat com a 
factor primer. I aixó, que indub-
tablement és agrait des d'un 
punt de vista de potenciació hu
mana i social, no ho és tant par-
tint del caire de la tranquilitat, 
no ho és pels qui els pot agradar 
ésser dirigits i trabar les coses 
sol.lucionades per altrí. 
La convivencia de les dues for
mes si es san fiesnwfar ha H'és-

Immediatament es va manifestar 
dins del Front d'Esquerres una 
distinta disponibilitat al pacte 
per part deis seus integrants, fi
lia de la consideració diferent del 
potencial de les forces en joc en 
els aspectes económics, d'infraes-
tructura orgánica i d'inddénda 
política. En la discrepancia hi ha 
involucrada la qüestió, fonamen-
tal al nostre entendre, de l'espai 
polític que cadascú ocupa o creu 
ocupar, pero aixó será tema d'un 
altre arricie. Ara ens cenyirem 
ais fets, tal com es van produir, 
deixant de banda les interpreta-
cions. Per aixó, intentarem de re
construir la reunió del Front d'es-
querres en la qual els camins es 
van bifurcan 
Hi assisteixen dos representants 
d'E.R. que afirmen teñir plens 
poders. 
Aquests representants posen 
com a condició previa i no nego
ciable que C.D.C. - E.D.C. ha de 
teñir el 50 °/o i el Front d'Esque
rres l'altre 50 °/o deis llocs. Se'ls 
demana si son conscients que ai
xó és prácticament un obstacie 
insuperable per a negociar, no 
amb C.D.C, sino amb qualsevol 
persona o grup. 
Contesten que saben que és una 
posició molt cantelluda, pero 
que és així i que aixó no es pot 
modificar. 
Qual se'ls fa meditar en qué aixó 
representa només el fracás de les 
negociacions, sino la práctica im-
possibilitat que el Front d'Esque
rres vagi a les eleccions, i que la 
responsabilitat d'aquest fracás re-
cau íntegrament sobre Esquerra 
Republicana Estat Cátala, contes
ten que en son plenament cons
cients i que n'assumeixen les res-
ponsabilitats. 
Estat Cátala afegeix que a mes 
del 50 °/o, ells teñen mes condi-
cions, sense especificar quines 
son. 
En parlar d'economia, Esquerra 
Republicana demana el preu de 
la campanya del Front d'Esque
rres i es compromet a pagar-ne 
la quota que els correspongui. In
forma, també, que ja teñen un 
Partit que utilitzarán si no els le-
galitzen i si no van amb el P.S.C. 
(R.) a les eleccions. 
Abans de donar per acabada la 
reunió es va acordar que es faria 
un comunicat amb aquests dos 
punts: 
1. Continuar en la tasca per la 
constitució d'un gran partit socia
lista i democrátic de discipüna ca
talana, del qual n'és una platafor
ma válida el pacte del Front d'Es
querres. 
2. Deixar Uibertat ais partits 
components perqué vagin les 
eleccions amb l'estratégia electo
ral que considerin mes idónia de 
cara a aconseguir els objectius 
plantejats en la proposta de Soli-
daritat Catalana, és a dir: el resta-
bliment de la Generalitat i de 
l'Estatut d'Autonomía i el retorn 
del President Josep Tarradellas. 
Paral.lelament, les negociacions 
entre els partits catalans (de Lu
ga Liberal PSUC) per a una candi
datura al Senat, van quedar blo-
quejades per circumstándes de la 
mateixa naturalesa que van fer 
impossibles la del Congrés. F.N. 
C. va ser present fins la darrera 
reunió tinguda per a aconseguir 
un acord mínim. 

COMISSIO POLÍTICA 

Per qualsevol suggeriment o in
formada us podeu dirigjr a la 
Secretaria General del Partit (Di
putado 333, 2.°" 2.a, Barcelo-
na-9). 

que tant i economía com la tec
nología abunden en aquest sen
tit, fa ineludible intentar obrir 
noves vies que aprofundeixin i 
verifiquin en aquest sentit. Es 
trac tara, d'antuvi, mes d'una pra-
xi que d'una estricta teorització. 

ser un fet i ens hem d'anar men-
taützant a la seva possibilitat per-

?[ue no hi pot haver societats uni-
ormes ni menys imposades per 

la forca. 

J. S. E. 
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