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E D I T O R I A L 

EL NOSTRE VOT PER CATALUNYA 
Vam dir a l'editorial del número 0 de Xarxa com a través del "Pacte 
Democrátic per Catalunya" preteníem oferir al poblé una alternativa 
clara, entenedora i simplificada, per a aconseguir els dos objectius que 
el propi nom de la coalició expressa. Clara, en la mesura que la anorma-
litat de la situació política exigeix iluminar els contoms duna realitat 
on precisament la claredat democrática brilla per la seva abséncia. i 
aquesta clasificació previa del panorama, que ha de permetre el veritable 
jóc del pluralismo ideológic i polític. no sera possible si a les futures 
Corts no existeix una majoria de representants que. peí seu historial i 
per la seva filiado, garanteixin el resulta! inequivocament democrátic 
del procés constituent que el país demana. Es tracta. dones, i en primer 
lloc. d'assegurar que la constitució que elaborin les noves Corts per la 
propera etapa siguí homologable en termes de democracia amb les vi-
gents a l'entom europeu. 

Fer unes eleccions i, encara 
mes, unes eleccions tan plenes 
de condicionaments de tot or-
dre com les que es duran a ter-
me el dia 15 de juny, no signi
fica de cap manera que la Uui-
ta peí restabliment de les Ui-
bertats formáis ja estigui guan-
yada. 
Des d'aquest punt de vista fo-
ra mes exacte afirmar que les 
eleccions constitueixen un 
punt d'arrencada i no un punt 
d'arribada; és precisament des 
d'aquesta óptica que les con
templen!, i será des de les ba
ses que s'atenyin com a resul-
tat de la confrontació electo
ral que caldrá impulsar el pro
cés a fi i efecte de materialit-
zar i consolidar la democra
cia. ¿Qui, per altre banda, go-
saria afirmar que un desenlia? 
semblant s'assoliria igualment 
si el poder continúa a les 
mans deis neofranquistes de 
"Alianza Popular" o deis fla-
mants demócrates de la 
"Unión del Centro Democrá
tico" suarista? Ningú, certa-
ment, posseidor d'un nivell 
mitjá d'informació política, 
pero no cal oblidar que a-
quest no és per desgracia el 
denominador comú de l'elec-
torat, després de quaranta 
anys de dictadura. Cal, dones, 
posar en evidencia davant l'o-
pinió pública que la construc-
ció de la democracia només 
será possible si el vót es de
canta a favor d'aquells que 
han donat durant el franquis
mo la mesura de l'arrelament 
de les seves conviccions demo-
crátiques participant en la 
Uuita d'oposició a la dictadu
ra i mantenint-se allunyats de 
l'esfera i deis llocs del poder. 

BANDEJAR EL 
CONTINUISME 

En les actuáis circumstáncies, 
el combat per la democracia 
és indestriable de la denuncia 
deis qui pretenen continuar 
manipulan la vida política del 
nostre país, tot presentant-
se com a defensors d'una cata-
lanitat que han negat, quan 
no perseguit, durant quatre 
décades, i d'unes formes de 
convivencia que han fet im-
possible de practicar durant 
el mateix temps. Construir la 
democracia és la tasca deis 
demócrates. D'aixó en diem 
una proposta entenedora i 
que per sí sola hauria justifi-
cat de mantenir unes elevades 
cotes de política unitaria dins 
l'oposició, que dissortada-
ment no s'han pogut preser
var. Per idéntics motius jut-
gem de tot punt necessari ob
servar durant la campanya e-
lectoral una actitud de respec
te entre les forces que han 
conviscut i Uuitat juntes a la 
clandestinitat i evitar de caure 
en el parany de la mutua hos-
tilització quan és tan ciar 
quin és l'enemic que cal aba-
tres; el continuisme, que hem 
de bandejar del panorama po
lític tan en les seves formes 
mes transparents (fraguisme) 
com en les mes refinades (sua-
risme). Aquests dos sectors 
sorgits del franquisme teñen 
un interés marcat en fer apa-
reixer aqüestes eleccions com 
unes eleccions normáis i el 
nostre propósit és precisa
ment utilitzar-les, conscients 
de la anormalitat política de 
la circumstáncia, per reinstau
rar l'estat de dret. 

Un altra propósit, de major 
entitat encara, perqué la seva 
realització comportaría simul-
tániament la de la democracia, 
és restablir l'Estatut de Cata
lunya i fer retornar el Presi-
dent de la Generalitat. L'es-
forc en aquesta direcció avala, 
al nostre entendre, tots els ar-
guments utilitzats a favor de 
la unitat no aconseguida de 
les forces polítiques catalanas 
a l'hora de presentar candida-
tures conjuntes. No insistirem 
perqué els jocs ja están fets. 
Pero descartat aquest camí, 
que era el nostre, queden ex-
plicades les raons del Front 
per afegir-se a aquella candi
datura en la qual, sense em-
penyorar l'ideari del partit, 
resten fora de dubte tan el 
seu carácter no sucursalista 
com la manca de compromi
sos polítics amb partits d'ám-
bit estatal que en algún mo-
ment podríen hipotecar l'ac-
ció prioritaria en favor de la 
recuperació de les llibertats 
nacionals, que és precisament 
un deis trets distintius de la 
candidatura de que formen 
part. Plebiscitar aqüestes pro
postes i situar al parlament 
una majoria de diputats i sena-
dors que se'n plantejin fona-
mentalment la seva defensa se
ría, per si sol, un considerable 
guany per a les causes de Ca
talunya i de la democracia. 

COMISSIO POLÍTICA 

A G E N D A 

MITINGS 

Divendres 20 de maig SANT 
JUST DESVERN A les 22 ño
res, a la Sala Ateneu presenta-
ció-miting de FRONT NACIO
NAL DE CATALUNYA. Par
laran: Oleguer Sanabra. Mar-
garida Gelabert, Josep Gui-
llem, Jordi Casas-Salat (candi -
dat a Diputat per Barcelona) i 
Joan Cornudella i Feixa (igual
ment candidat a Diputat per 
Barcelona). 
Presidirán: Antoni Malaret i 
Amigó i Joan Cornudella i 
Barbera (candidat a Senador 
per Lleida). 
Dimarts 24 de maig. ARBE-
CA. Parlará Joan Cornudella i 
Barbera. 
Dimecres 25 de Maig. BELL-
PUIG. Parlará Joan Cornude
lla i Barbera. 
Dijous 26 de maig. AGRA-
MUNT. Parlará Joan Cornude
lla i Barbera. 
Divendres 27 de maig. GUIS-
SONA. Parlará Joan Cornude
lla i Barbera. 
Dissabte 28 de maig. CERVE-
RA. ParlaráJoan Cornudella i 
Barbera. 
Dissabte, 28 de maig. BARCE
LONA. A les 2T30. al Centre 
Moral i Cultural del POBLÉ 
NOU, presentació de FNC. 
Parlaran Joan Cornudella i 
Feixa, Jordi Casas-Salat. Car
me Calderer. 
Diumenge 29 de maig. ARTE
SA DE SEGRE, OLÍAN A, 
SOLSONA. Parlará Joan Cor
nudella i Barbera. 

PER CATALUNYA 

INDEPENDENT I SOCIALISTA 



P R E M S A 

COMUNICATS 
DEL CONSELL NACIONAL 

Front Nacional de Catalunya ha trames ais mitjans de comunicació dos 
comunicats del seu Consell Nacional, els quals fan referencia a la crisi del 
Front d'Esquerres i a la posició del partit davant els darrers esdeveni-
ments al País Base. 

FRONT D'ESQUERRES 

En relació a la crítica formula
da pels partits ERC i EC so
bre la crisi del Front d'Esque
rres, que no considerém defi
nitiva, i a les diferents op-
cions electorals preses per una 
part pels esmentats partits 
ERC i EC i per l'altra per PSC 
-r i FNC, el Consell Executiu 
de Front Nacional de Cata
lunya desitja puntualitzar: 
Ir.- Que respecta l'opció pre

sa, en ús de la sevalliber-
tat, per ERC i EC, i que 
no té crítica a formular. 

2n.-Que l'opció presa per 
FNC és conseqüent amb 
la política de solidaritat i 
unitat catalana preconit-
zada peí partit, i ha estat 
adoptada després d'una 
seriosa reflexió per creu-
re que en les circumstán-
cies actuáis era la que 
mes convenia ais interes-
sos de Catalunya peí que 
respecta al restabliment 
d'un poder polític cátala 
concretat en l'Estatut del 
1932, la Generalitat de 
Catalunya i el retorn del 
president Tarradellas: 

3r.- Que aqüestes eleccions 
son crucials per Catalun
ya i en elles es ventila 
exactament i estrictament 
el restabliment d'aquest 
poder polític i han de sig
nificar, per tant, el refús 
de tota mena de sucursa-
lisme. 

4t,- Que l'opció electoral a-
doptada no afecta en ab-
solut l'ideari de Front Na
cional de Catalunya que 
ha estat, és i será, l'allibe-
rament nacional i el socia-
lisme autogestionari. 

Per altra part hem de denun
ciar energicament la discrimi
nado que suposa la no legalit-
zació del nostre Partit, i de 
tots els altres igualmente dis
crimináis. 

Comunicat del Consell 
Nacional el 6-5-77 

VIOLENCIA AL PAÍS BASC 

No és la primera vegada que 
FRONT NACIONAL DE CA
TALUNYA ha de manifestar 
públicament la seva repulsa 

per les decisions del poder 
que actúa d'una manera desen
frenada per reprimir la voca-
ció democrática del poblé 
base. 
Els darrers esdeveniments des-
menteixen rotundament la bo-
na voluntat del govern per 
arribar a la democracia i a la 
convivencia deis pobles, esde
veniments que han dut al País 
Base a reaccionar emprant Tú
nica eina de sensibilització 
que és la massiva participado 
d'aquest poblé en acció de 
protesta. 
En aquesta ocasió la gravetat 
de la repressió ha sigut mes 
evident que mai per quan la 
contundénda de les forces 
d'ordre han produit diversos 
morts i un nombre indetermi-
nat de ferits. 
La credibilitat del poder s'ha 
erosionat encara mes, pred-
sament ara que la concesió de 

l'amnistia és condició previa 
per a dur a terme les inten-
cions democrátiques, a part 
d'una exigencia del poblé. A 
desgrat de les promeses del go
vern, l'actuació repressiva s'ha 
radicalitzat com mai contra 
un poblé que lluita per les se-
ves llibertats i que es mereix, 
com a mínim, la nostra admi
rado. 
FRONT NACIONAL DE CA
TALUNYA, per tant, protes
ta energicament pels fets i 
s'adhereix a la lluita peí poblé 
base per la consecució de l'am
nistia total. 

Comunicat del Consell Nacio
nal el 1 3 - 5 - 7 7 

Per qualsevol suggeriment o in
formado us podeu dirigir a la 
Secretaria General del Partit (Di
putada 333, 2.on 2.a, Buréelo-
na-9). 

CONGRES 

CONTINÚEN 
ELS TREBALLS 

DÉLA 
SEGONA FASE 

El Secretariat Técnic del II 
Congrés de FRONT NACIO
NAL DE CATALUNYA in
forma ais militants de Front 
que, per acord del Consell 
Nacional, es va suspendre la 
celebrado del nostre Con
grés, mentre esperem la lega-
lització del Partit. Legalit-
zació que per altra banda es 
troba en periode de recurs 
davant el Tribunal Suprem 
de Madrid. 
Continúen els treballs de les 
ponéncies: "Teoría de la Na
ció", "Socialisme Autoges
tionari", "Estatuís", "Regla-
ment de Régim Interior", 
"Declarado de Principis", 
"Simbologia", etc., que se
rán presentats ais nuclis lo
cáis amb temps suficient a 
la convocatoria del Congrés 
per tal de que es puguin exa
minar, estudiar i presentar, 
si escau, les esmenes corres-
ponents. 

ELECCIONS 

CAMPANYA ELECTORAL 
El dia 24 comenca a tot TEs-
tat espanyoi la campanya elec
toral que culminara el 15 de 
juny amb l'elecdó deis sena-
dors i diputats que hauran de 
representar al poblé de 1'Estat 
espanyoi al Senat i al Congrés 
de Diputats. 
Tot i que nosaltres entenem 
que la vida política de Cata
lunya en situació de normali-
tat no hauria de passar per 
aqüestes instándes, hem cre-
gut conveniente, després de 
meditar-ho i discuti-ho Uarga-
ment, participar en aqüestes 
eieccions. 
La línea marcada peí nostre 
Consell Nacional ens ha por
tar a indure 'ns com a indepen-
dents, degut a la nostra no le-
galitzadó, dins la coaliedó 
anomenada "Pacte Democra-
tic Per Catalunya" juntament 
amb CDC, EDC i PSC-r. 
No hem d'amagar que aquest 
pacte ha provocat vives polé-
miques dins el partit. Malgrat 
tot, sense posar-me a fer-ne 
una valorado exhaustiva, vull 
remarcar que aquesta és Túni
ca coaliedó netament catala
na, formada per partits apare-
guts a Catalunya i que teñen 
els seus centres dedsoris al 
nostre País. 

En aqüestes eleccions FNC, 
apart de consolidar-se com a 
grup i d'ajudar a conseguir 
una victoria per Catalunya i 
la democracia, preten que dos 
deis seus memores siguin ele-
gits com a representants del 
poblé de Catalunya per tal 
¿"adquirir un crédit que en un 
futur immediat ens permetrá 
formar el gran partit del so-
dalisme autogestionari i dd 
nacionalisme cátala radical. 
Es per aquests motius que el 
Consell Executiu crida a tots 
els militants a posar una bona 
dosi d'entusiasme en les tas
ques electorals del "Pacte De
mocrática per Catalunya" i de 
manera especial a les circuns
cripción» de Lldda i Barcelo
na, on es presenten respecti-
vament Joan CornudeUa i Bar
bera per Senador i Joan Cor
nudeUa i Feix (9é. Uoc) y Jor-
di Casas-Salat i Fossas (28é. 
¡loe I peí Congrés de Diputats 
com a representants de la pro
vincia de Barcelona. 
Per aixó, en les properes edi-
cions de Xarxa i en altres mit
jans orgánics, rebreu les ins-
truccions d'actuació per que 
fa a la propaganda de la coalie
dó. 
Per ara us demanem que amb 

la máxima urgencia ens cer-
queu interventors del "Pacte 
Democrátic Per Catalunya". 
Els mes adequats per aquesta 
fundó son els simpatitzants 
de máxima confianca. Heu de 
teñir present que cal reservar 
militants actius per repartir 
paperets ais voltants deis col.-
legis electorals. 
Per fer la fundó d'interventor 
cal ser major d'edat (21 anys), 
estar inscrit a les llistes del 
cens i fer-nos arribar una foto
copia del Carnet dTdentitat 
juntament amb els impresos 
que ha editat el partit per 
aquest moitu. 
Preguem ais militants el má-
xim esforc en aquesta tasca. 
No hi fa res que hi hagi molts 
interventors inscrits al mateix 
col.legi electoral perqué és 
possible exerdr d'interventor 
a qualsevol altre col.legi veí. 
També insistim en qué s'ha de 
fer amb la máxima urgencia. 
Si pot ser abans del dia 24 de 
maig, i mai mes tard del dia 3 
de juny. 

JOAN DESVALLS, 
Conseller d'Organització. 
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