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EDITORIAL 

AQÜESTES ELECCIONS, UNA PRIMERA BUGADA 
L'objectiu primordial de les eleccions 
de representants a les Corts espanyo-
les és assolir una plataforma el mes am
plia possible per a les forces democráti-
ques de l'Estat espanyol com a punt 
d'arrencada de la marxa cap a la demo
cracia. 

El mes elemental realisme ens obliga a 
preveure que aquesta primera envesti
da electoral no donara un resultat que 
expressi la profunda realitat de les na-
cionalitats, els pobles i les classes so-
cials respecte de les seves aspiracions. 

Quaranta anys no han passat en va ni 
es poden liquidar en pocs mesos. L'e-
volució que estem contemplant, mes 
que no informant o determinant des 
de les forces d'oposició, defineix una 
situado contradictoria de les classes 
dominants entre el desig de superviven
cia d'un sistema desfassat i la necessi-
tat del canvi que, d'alguna manera, ho-
mologui ¡'estructura social de l'Estat 
espanyol a la vigent a l'occident d'eu-
ropa. 

L'operació eleccions ha estat munta-
da, des d'aquesta necessitat del canvi 
que trenqui l'aillament respecte de les 
societats occidentals, de manera que 
les classes dominants perdin el menor 
nombre de llencols en aquesta buga
da. 

Es tracta dones, d'una primera bugada, 
el resuttat de la qual permetrá a les 
forces populars d'oposició lapossibili-
tat de desplegar el seu dispositiu estra-
tégic cap al canvi real. No mes, pero 
no menys que aixó. Ja és molt. 

La penyora del joc és la de donar res-
postes valides a la conflictiva real de 
les nacionalitats, deis pobles i les for
ces socials de l'Estat espanyol contem
plada, aquesta conflictiva, des d'una 
situado económica molt depressiva i 
agreujada per la confusió sembrada en 
el eos social per quaranta anys de se-
grestament de l'opinió pública. 

Al Principat de Catalunya les opcions 
politiques, mes partidistes que solida-
ries, mes acomodatícies que nacionals, 
se centren, peí que respecta a l'oposi-
ció, en les reivindicacions básiques del 
restabliment de la Generalitat, funcio-
nant provisionalment sota la normati
va de l'Estatut del 1932, i el retorn del 
seu president, honorable senyor Josep 
Tarradellas (aquest darrer punt reivin-
cat amb alguna excepci ó). 

Ja és molt, i com objectius polítics a 
curi termini, i donada la constel. lacio 
de forces presents, no es podia obte-
nir gran cosa mes. En definitiva repre
senten un cert compromís per a Vac-
ció política catalana subsegüent a les 
eleccions; no massa concret, no massa 
precís, previsibiement no massa ambi
cias que pot conduir la política catala
na a seguir els soles tradicionals d'am-
bivaléncia i d'ambigüitat. 

FNC demanava mes. Peí que respecta 
a les eleccions demanava un compro
mís solidan que conferís a ¡'estrategia 
electoral una dimensió nacional i insti
tucional. Demanávem una clara expre-
sió de coherencia nacional per part de 
totes les forces politiques catalanes de 
l'oposició. 

Pensávem que la injuria sentida en la 
nostra carn i en el nostre esperit de ca
talán* durant quaranta anys permetria 
esperar una resposta positiva amb un 
plantejament molt ciar i molt vigoras 
que ens permetria aconseguir la retira
da del decret del 5 d'abril del 1938. 

No ha estat aixi. I el complexe joc de 
motivacions, de contraposicions i d'in-
teressos que ho han impedit en aques
ta avinentesa electoral, no fa sino re-
flectir una situado real que els nacio-
nalistes hem de preñare seriosament 
en considerado: la manca de coheren
cia nacional 

Ningú no es pensi que entenem ¡a 
coherencia nacional com una mena de 
mágic remei, la sola virtud del qual 
convertiría la societat catalana en una 
•societat sense conflictes de classe, o bé 
que aquests han de postposar-se fins a 
úeprés d'assolida la llibertat nacional. 
Res de tot aixó. La societat catalana 
es interclassista i els conflictes son 
reals. 

Aixó ho sabem perfectament els inde-
pendentistes que, per altra part, no 
ens distingim precisament per ser pri
vilegiáis socials. 

En termes molt clars i molt concrets, 
¡a lluita per la coherencia nacional vol 
dir exactament la lluita contra el sucur-
salisme. 

Una política nacional vol dir justa-
ment aixó. I aixó és el que intentarem 
desenvolupar en un próxim article. 

JOAN CORNUDELLA i BARBERA 

A G E N D A 

MITINGS 

Dissabte 28 de maig. BARCELO
NA (Poblé Nou). A les 21'30, al 
Centre Moral i Cultural del Poblé 
Nou, presentado de FNC. Parla
ran: Jordi Casas-Salat (candidat 
a Diputat per Barcelona), Carme 
Calderer i Joan Cornudella i Fei-
xa (candidat a Diputat per Bar
celona). 

Diumenge 29 de maig. ARTESA 
DE SEGRE. Al matí, al Cinema 
Catalunya, Miting del Pacte De
mocrátic per Catalunya. Parlará 
Joan Cornudella i Barbera (can
didat a senador per Lleida). 
Diumenge 29 de maig. PONS. 
A la tarda, Miting del Pacte De-
mocrátic per Catalunya. Parlará 
Joan Cornudella i Barbera. 
Diumenge 29 de maig. IGUA
LADA. A les 12 del matí. Mi
ting del Pacte Democrátic per 
Catalunya. Parlará Joan Cornu
della i Feixa. 
Diumenge 29 de maig. SOLSO-
NA. Al vespre, Miting del Pacte 

Democrátic per Catalunya. Par
lará Jaume Farguell i Joan Cor
nudella i Barbera. 
Dilluns 30 de maig. LES FRAN-
QUESES. A les 12 del matí, Mi
ting del Pacte Democrátic per 
Catalunya. Parlará Joan Cornu
della i Feixa. 
Dilluns 30 de maig. SANT CE-
LONI. A les 22 del vespre, Mi
ting del Pacte Democrátic per 
Catalunya. Parlará Jordi Casas-
Salat. 
Dilluns 30 de maig. OLIANA. 
Al vespre, Miting del Pacte De
mocrátic per Catalunya. Parla
rá Joan Cornudella i Barbera. 

Dimarts 31 de maig. BARCE
LONA (Les Corts). A les 20, 
Miting del Pacte Democrátic per 
Catalunya. Parlará Joan Cornu
della i Feixa. 
Dimecres 1 de juny. BARCELO
NA (Barceloneta). A les 20, Mi
ting del Pacte Democrátic per 
Catalunya. Parlará Joan Cornu
della i Feixa. 
Dimecres 1 de juny. SANT FE-
LIU DE LLOBREGAT. A les 
22, miting del Pacte Democrátic 
per Catalunya. Parlará Jordi Ca
sas-Salat. 
Dimecres 1 de juny. ALBESA. 
Al vespre, Miting del Pacte De-
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mocrátic per Catalunya. Parlara 
Joan Cornudella i Barbera. 
Dijous 2 dejuny. SANTCUGAT 
DEL VALLES. A les 22, Miting 
del Pacte Democrátic per Cata
lunya. Parlará Joan Cornudella i 
Barbera. 
Dijous 2 de juny. GIRONELLA. 
Al vespre, Miting del Pacte De
mocrátic per Catalunya, Parlará 
Jaume Farguell. 
Dijous 2 de juny, VILALLER. 
A la tarda, al Cinema la Lira, Mi
ting del Pacte Democrátic per Ca
talunya. Pallará Joan Cornudella 
i Barbera. 
Dijous 2 de juny. PONT DE 
SUERT. Al vespre, Miting del 
Pacte Democrátic per Catalunya. 
Parlará Joan Cornudella i Barbe
ra. 
Divendres 3 dejuny. VILA-
FRANCA DEL PENEDES. A les 
20, Miting del Pacte Democrátic 
per Catalunya. Parlará Joan Cor
nudella i Feixa. 
Divendres 3 dejuny. MOLLERU-
SA. Al vespre, Miting del Pacte 
Democrátic per Catalunya. Par
lará Joan Cornudella i Barbera. 
Dissabte 4 de juny. VILANOVA 
I LA GELTRU. A les 22, Miting 
del Pacte Democrátic per Cata
lunya. Parlará Joan Cornudella i 
Feixa. 
Diumenge S de juny. CARDO
NA. A les 19, Miting del Pacte 
Democrátic per Catalunya. Parla
rá Joan Cornudella i Feixa. 
Diumenge 5 de juny. CARDE-
DEU. A les 12, Miting del Pac
te Democrátic per Catalunya. 
Parlará Jordi Casas-Salat. 
Diumenge 5 de juny. TREMP. A 
les 17, Miting del Pacte Demo
crátic per Catalunya. Parlará 
Joan Cornudella i Barbera. 
Diumenge 5 dejuny. POBLA DE 
SEGUR. Al vespre, al Cinema 
Avenida, Miting del Pacte Demo
crátic per Catalunya. Parlará 
Joan Cornudella i Barbera. 

COORDINADORA DE PARTITS 
LNDEPENDENTISTES 

CAP A UNA K.A.S. CATALANA 

Ja és en marxa un intent de coor
dinar mes estretament que fins 
ara les forces polítiques indepen-
dentistes catalanes, a imatge de 
la ¡Coordinadora Abertzale Socia
lista (KAS) basca, que agrupa a 
les torces polítiques i sindicáis 
independentistes i socialistes. 
De moment. els contactes son 
purament informáis i el debat es
ta centrar básicament al voltant 
de les eleccions. Mentre uns son 
contraris a nar-hi i ádhuc pensen 
fer propaganda en cuatra, els al-
tres pretenen la formado de 
blocs electorals nacionalistes, 
com mes amplis millor. Hom pen-
sa que un cop hagin passat les 
eleccions aquests contactes po-
drien convertir-se en determina-
des formes de coordinado, natu-
ralment, si és que els grups en 
qüestió segueixen mantenint al
gún interés en l'afer. 
Ara per ara, han participat en les 
converses: el PSAN-Provisional, 
el Front Nacional, ('Esquerra Na
cional, el Col.lectiu Combat. el 
Col.lectiu Comunista d'Allibera-
ment, el Col.lectiu Comunista Cá
tala, el Col.lectiu Revolucionan 
Cátala, el Col.lectiu de Comunis
tas Independents, Gent Naciona
lista Independent deis Paisos Ca-
talans, persones no vinculades or-
ganicament a cap grup polític. 
El PSAN ha mostrat també el 
seu acord en partidpar-hi. 
Tots els grups esmentats son par
tidaria de construir conjunta-
ment el futu polític del Paisos 
Catalans, i alguns d'ells es prepa
ren ja per una fusió que suprimei-

PER CATALUNYA 

INDEPENDENT 
I SOCIALISTA 

xi Tactual dispersió política. En 
son un exemple: el Col.lectiu 
Combat, el Col.lectiu Comunista 
d'Alliberament, el PSAN-P, i el 
Coüectiu Comunista d'Indepen-
dents. 
Algún d'aquests grups té ja im
plantado fora del Principat: el 
PSAN-P a les Ules; el Front Na-

cional al País Valencia i el Col. 
lectiu Combat, conjuntament 
amb el Col.lectiu Comunista d'A
lliberament, están en un procés 
de fusió amb dos grups mes del 
País Valendá. 
També hi ha el projecte de mun-
tar un Centre d'Estudis Nadona-
listes. 

CONRERIES 

AMICS D'EUSKADI 
Cal creure i entendre que suscitar germanor, incitar al co-
neixement entre els homes i elspobles, ha de resultar sem-
pre positiu. I quan aquests homes i aquests pobles teñen 
unes volenqes forqa comuns, una simpatía evident, i una 
necessitat imperiosa de comunicarse i d'estimar-se, la bon
dad d'aquests contactes, la produenca d'aquestes inclina-
cions, l'organització de les voluntáis envers aquests acos-
taments, sempre será una cosa positiva i digna deis esforcos 
que comporti. En el cas deis Paisos Catalans amb Euskadi, 
ens sembla que tots els aválaments poden anarper bé. 
Una de les primeres obligacions que s'imposa el F.N.C. és, 
dones, aquesta de la creació d'un moviment d'amics d'Eus-
kadi que fací posible l'existencia d'un major enteniment i 
conexió entre els dos paisos peninsulars. Qui voldrá apren-
dre l'euskera entre nosaltres i qui el cátala entre ells? Els 
que siguin, perqué de moment importa mes l'acte, la possi-
bilitat, que no el nombre. Que poguem trobar en les nos-
tres poblacions informado de primera má i de contacte del 
que s'esdevé allí i que ells en tinguin de nosaltres, no ens 
sembla cap inconvenient. Que poguer saber millor les se-
ves coses, el seu passat, i que ells a la vegada ens puguin 
comprendre millor, tampoc sembla que pugui ésser balder. 
Creiem que millor que urdir un programa concret, de mo
ment, sera millor una plena obertura a totes les possibili-
tats, previsiblemente mes nombroses que les atencions o 
previsions que poguem fer ara. Entenem dones que en a-
quests amics d'Euskadi hi pot entrar tothom i hi son pos
sibles tota mena d'activitats que tendeixin a fer-nos conei-
xer i relacionar mes uns ais altres. De fet tots ho som, d'a-
mics d'Euskadi, i presuposem que la cordialitat allíés recí
proca. 

Cal no obstant que organitzem, que institucionalitzem a-
quest instint natural, popular, aquest mutue afany de com-
prensió. Cal que a través d'accions concretes i el mes am
plíes possibles, a cada comarca i contrada, s'apleguin els 
elements, i aixequin bandera indiscrimanada d'enrolament. 
No hi caben en aquest moviment mes exclussions en el pro-
pósit vulguin servirse d'ell per utilitzar-lo envers altres via-
ranys. 
Així queda, dones, aixecada la proposta, feta la crida. No 
cal cap afiliado concreta, ni límits d'edat o d'estament. La 
mateixa reglamentado dependrá deis imperatius de la prác
tica i deis propis interessats. Nosaltres només, ara, cridem a 
traballar-hi i oferim una estructura lliure, perqué entenem 
que és un acte de servei propiciar noblement aqüestes rela-
cions i organitzar-ne l'empenta i la possibilitat. La porta 
s'obre, dones, ben ampia igens condicionadora. L'entrada, 
la invitado, és per a tothom. 
Altres activitats, altres amistáis i altres potenciacions no
bles seguirán indubtablement a aquesta. Volem fer una xar-
xa de possibilitacions cada vegada mes complerta, abellido-
ra i útil. Pero ens és grat, en aquest moment, comencar per 
aquest poblé de gent bona, ardida i prou encesa en els 
ideáis de la llibertat. Els interessats poden adreqarse a 
Vapartat de Correus 5.089 de Barcelona. 

J. S. E. 
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E L E C C I O N S 

EXTRACTE I COMENTAR! 
DE LES NORMES ELECTORALS 

Les primeres eleccions mínimament democrátiques de TEstat espan-
yol es celebraran el proper dia 15 de juny. El FNC es presenta con-
juntament amb altres partits catalans dins de la coalicció electoral 
coneguda amb el nom de pacte Democratic per Catalunya i té melo
sos els seus homes a les llistes de diputáis de l'esmentada coalicció. 
Tanmateix, i conjuntament amb els grups polítics del Pacte i la Unió 
Democrática de Catalunya - Centre Cátala, presenta candidats a sena

dor sota el nom genéric de Democracia i Catalunya. 
Per aixó i peí moment polític i la situado general del nostre país, en
focada en una perspectiva de futur, cree que la importancia del re-
sultat electoral és evident. 
Conseqüentment, la trascendencia del control democratic exercit 
pels partits en el desenvolupament de la mecánica electoral és decisi-

Els grups polítics com a mitjá mes directe i 
immediat de control de funcionament de 
la gestió del procés electoral compten amb 
les figures deis INTERVENTORS i deis APO
DERÁIS. 
Cada coalicció electoral, i a Catalunya nosal-
tres som part, com ja he dit, del PACTE DE
MOCRATIC DE CATALUNYA, pot nome-
nar dos interventors per cada Mesa electoral. 
Per ser interventor només cal estar inclós al 
cens electoral; és a dir ser elector. El nomena-
ment dTnterventor el fa el representant de la 
coalicció i consisteix amb el lliurament a la 
Junta Electoral per quadruplicat de la creden
cial; un exemplar deis quals, es per la perso
na designada i l'haurá de lliurar al President 
de la mesa on faci dTnterventor entre les 8 i 
2/4 de 9 del matí del dia 15 de juny. El pre
sident comprobará la validesa de la creden
cial amb una altra copia que ell en tindrá i 
donará possessió del seu carree a l'Interven-
tor. Si us posessin algún entreban es pot exi
gir l'otorgament del carree, sense perjudici 
de que consti a l'acte de la Mesa els dubtes o 
els problemes que facin al cas. 
Ens cal teñir present que per cobrir tots els 
centres de votació necessitem VUIT MIL IN
TERVENTORS, deis quals prop d'un miler 
els hará de suministrar FNC. Tingueu en 
compte que l'empresa on treballeu está obli
gada a deixar-vos la jornada lliure i a retri-
buir-vos-la. 

Durant tota la jornada electoral lTnterventor 
té el carácter de funcionan públie i és conve-
nient que sempre ni sigui present almenys un 
deis dos representants que hi ha de la coalic
ció a cada Mesa. Tanmateix és necessari que 
tingui un exemplar de la llei electoral (BOE 
20/77 del 18 de marc). 
De totes les irregularitats que pugui observar 
mentre faci la seva tasca pot i ha de fer cons
tar una protesta escrita per duplicat; un 
exemplar de la protesta Fha d'acceptar el 
President i unir-la a l'expedient electoral d'a-
quella Mesa. L'altre se l'ha de quedar lTn
terventor. 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTO
RAL 
A dos quarts de nou del matí ha de quedar 
constituida la Mesa, que ha de ser formada 
necessáriament per un President i dos Ad-
junts préviament nomenats per la Junta elec
toral. A la Mesa hi han de ser constantment 
presents com a mínim dues de les persones 
que ostentin aquests carrees. El PTesident, a 
dos quarts de nou del matí, signará l'Acta de 
Constitució de la Mesa conjuntament amb 
els Adjunts i els Interventora de les diverses 
candidaturas, tot i fent constar la coalicció a 
la qual representen. El President está obligat 
a entregar, i els Interventors li han d'exigir, 
una certiticació d'aquesta Acta per cada can
didatura; si no ho fes així ha de constar la 
protesta per duplicat, un exemplar de la qual 
s'unirá a l'expedient de la Mesa i l'altra ro-
mandrá en poder de l'Interventor, el qual el 

portará al partit i en el seu moment es reme-
trá a la Junta Electoral. 
V O T A C I O 
A les nou del matí es comencará la votació, 
que durará fins a les vuit de la tarda, hora en 
la qual es tancaran les portes del colJegi elec
toral i només podran votar els electors que ja 
siguin a l'interior del local. Després s'intro-
duiran a les urnes els vots per correu i vota
ran els Interventors i demés components de 
la Mesa. (Cal dir que els Interventors han de 
votar a la Mesa que tinguin asignada i no al 
Col.legi on estiguin censats). 
LTnterventor abans de comencar la votació 
comprovará que les urnes estiguin buides. 
La votació només es pot susprendre per de-
cisió del President, raonada i per causa molt 
greu o per decisió d'un Interventor, basada 
també en una causa d'extrema gravetat. Si 
es prengués aquesta decisió, cal posar-se im-
mediatament en contacte telefónic immedia-
tament amb el partit i fer constar la protesta 
per escrit duplicat (sistema idéntic al que 
s'ha explicat quan parlávem de protesta a 
l'Acta de Constitució). En el cas de suspen-
sió és necessari destruir el contingut de les 
urnes. 

Els dos Interventors de la candidatura s'han 
de distribuir la feina; el sistema mes adient és 
que un deis dos controli que cada elector 
consti a les llistes certificades del cens i veu-
re'n la correspondencia amb el seu Carnet 
d'Identitat o Document similar (passaport, 
carnet de conduir, etc.); mentre que l'altra 
va anotant en una llista numerada el nom de 
l'elector i el seu número a la llista del cens 
seguint sempre l'ordre de votació. Una tasca 
important deis Interventors és controlar que 
al local electoral hi hagi sempre paperetes de 
la nostra candidatura en nombre suficient. 
La forma de les papaeretes i la seva composi-
ció s'hauran determinat per Decret i porta
ran: les del Congrés (blanques) el signe o sím 
bol de la candidatura, i les del Senat (sepia) 
el nom deis senadors per ordre alfabétic pre-
cedits d'un requadre que cal creuar amb una 
" X " davant deis tres noms elegits. 
Si es presentes qualsevol dubte sobre la iden-
titat de l'elector o la duplicitat d'un vot o 
qualsevol altra irregularitat, lTnterventor ha 
de fer constar la seva protesta, i decidir com 
es resol per majoria deis membres de la Mesa. 
Si lTnterventor no está d'acord amb la deci
sió de la majoria, convé que faci constar la 
seva protesta per escrit de la manera que ja 
hem dit ais apartats anteriors. 
El President ha de marcar, al costat del nom 
de l'elector que exerceixi el seu dret al vot, 

amb una " X " la llista del Cens, de manera 
que ningú no inscrit voti i que ningú no ho 
faci dues vegades. Sempre hi ha'd'haver pape
retes de totes les candidaturas a l'abast de 
l'elector. Si s'acabessin les nostres es pot fer 
interrumpir la votació fins que nlü hagi de 
noves. 
Una altra de les tasques de lTnterventor és 

vigilar el lloc on siguin les paperetes perqué 
no hi hagi ningú que coaccioni el iiiure exer-
cici del vot. 
A cada Mesa hi haurá dues umes, una peí 
Congrés i una peí Senat. En el moment de la 
votació el President recullirá els sobres tan-
cats que li Uiurará l'elector (un dé blanc peí 
Congrés i un de sepia peí Senat) i e!s intro-
duirá a Turna corresponent tot dien en veu 
alt el nom de l'elector i la paraula " VOTA " 
Tot seguit lTnterventor fará la corresponent 
anotació a la seva llista numerada. 
Els votants analfabets o impedirs podran 
anar acompanyats d'una persona de la seva 
confianca per votar i lTnterventor ha de pro
curar que ningú no aprofiti Tavinentesa per 
controlar el vot d'aquesta persona. A la cabi
na només s'hi pot entrar d'un en un, excep
te en el cas de ia persona que necessiti ajut. 
Dins el col Jegi electoral només hi poden en-
trat: els electors; els components de la Mesa; 
els apoderáis de les candidaturas, represen
tants de coalicció i el jutge d'instrucció o el 
seu deiegat. Ningú no pot entrar-ht armat i és 
prohibida l'entrada a qualsevol altra persona. 
Ni en el local ni ais seus voltants es permet 
fer propaganda electoral, ni s'ha d'acceptar 
la presencia de persones que mantinguin una 
actitud irresponsable o coactiva. VOT PER 
CORREU - VOTACIO DE LA MESA -
ESCRUTINI. 

Una vegada acabada la votació, s'introduei-
xen a les urnes els vots per correu que hi ha
gi hagut abans de les 8 del vespre. Després de 
comprovar que el remitent és al cens com a 
votant per correu i que no ha votat ja perso
nalmente, voten els Interventors, el President 
i els Adjunts. En aquest moment queden tan-
cades les llistes de votants que han de ser asig-
nades per tots els components de la Mesa a 
tots els fulls. 

E S C R U T I N I 
En fer-lo, el President treu les paperetes de 
Turna d'una en una, comencant per les del 
Congrés, i Uegeix el nom de la candidatura 
en veu alta. l'Interventor ha d'observar la 
papereta per tal de comprovar que no es trac-
ti d'un vot nul o en blanc. 

SON NULS: 
Els vots emesos en papereta o sobre no ofi
cial. 
Les paperetes sense sobre 
El sobre que contingui mes d'una papereta. 
El vot peí Congrés el qual sTii hagi guixat o 
modificat o alterat d'ordre la llista de la can
didatura. 
El vot peí Senat que contingui mes de tres 
creus (el vot peí Senat pot estar format per 
noms de les distintes candidaturas). 
SON BLANCS: 

Els que no continguin cap nom (Congrés) 
Els que no continguin cap creu (Senat) 
Els que votin una candidatura que no sigui 
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de les proclamades per la Junta Electoral. 
Si hi ha discussió sobre la validesa d'alguna 
papereta, no es comptabüitza i s'uneix des-
prés a l'expedient electoral. Si hi ha dubtes 
en les paperetes del Senat sobre el nom al 
qual correspon la " X ", es decideix per vo
tado majoritária de la Mesa (només votaran 
els adjunts i el President; no els Interventors, 
els quals hauran de prendre nota del resultat 
de la votació). 
Es convenient que els Interventors portin fet 
un quadrant en el que constin totes les can-
didatures del districte per tal d'anotar-hi els 
vots que treu cada candidatura (anotado que 
es fa mentre el president canta els vots). i en 
acabar veure si el total coincideix amb el re-
compte final de vots que diu la Mesa. 
Una vegada realitzat tot l'escrutini, ITnter-
ventor ha de verificar l'Acta de votació com-
parant el resultat amb les seves anotacions 
referides a: 
El nombre de votants 
El nombre de vots válids 
El nombre de vots de cada candidatura 
El nombre de vots nuls 
El nombre de vots Manes 
Les protestes que sliagi pogut fer. 
En cas de no coincidir les dades, es pot exigir 
un recompte. Una vegada aconseguida la 
coincidencia es destrueixen les paperetes, ex

cepte les que hagin sigut objecte de reclama
do, les quals signades per tots els compo-
nents de la Mesa s'afegiran a l'acta de la vo
tació. 
Un cop acabat l'escrutini s'haurá de posar 
una certificado del resultat a la porta del 
col.legi electoral i se'n donará una a cada can
didatura. Un cop fet aixó, el President, Ad
junts i Interventors signaran l'acta de la ses-
sió. Els Interventors han d'exigir que a l'acta 
hi constin el nombre de votants; el nombre 
d'electors, el nom deis Interventors que han 
votat i no figuren a la llista de la secció; el 
nombre de paperetes llegides valides, nules, o 
en blanc; els vots obtinguts per cada candida
tura; les protestes i reclamacions formulades; 
les resolucions adoptades juntament amb la 
notificado deis vots personáis en cada cas 
i els inddents que s'hagin produit. 
Els Interventors i els aDoderats de cada can
didatura han d'exigir que seis entregui una 
certificado d'aquesta acta on hi constin tots 
aquests punts sense que la Mesa s'hi pugui 
negar. L'Interventor no pot consentir sortir 
del col.legi electoral sense aquesta certifica
do que és una garantía de la votació. 
Un cop acabat l'escrutini i fetes les certifica-
cions, la documentado s'introdueix en tres 
sobres diferents que ei president i els adjunts 
aniran a lliurar al jutjat que correspongui. El 

jutge, un cop identificáis els Uiuradors, accep-
tará els sobres que hauran d'haver signat el 
President i els Adjunts, creuant la solapa del 
sobre amb la signatura. 
Cal que quan T'Interventor surtí del col.legi 
porti: 
Certificado de l'acta de constitució A* la 
Mesa. 
Certificado deis vots obtinguts per cada can
didatura al final de l'eserutini. 
Certificado de l'Acta de la votado 
La llista de votants per l'ordre numéric que 
ell s'hagi fet 
Un resum de les protestes i inddents que hi 
hagi hagut, i els duplicats deis escrits de pro
testa que ell pugui haver formulat 
A P O D E R A T S 
La fundó deis Apoderats és molt similar a la 
deis Interventors pero és mes aviat una tasca 
de coordinado i de supervisió. 
LEGISLACIO 
Real Decret-Llei núm. 20/77, de 18 de marc-
BOE núm. 70 que conté la Llei electoral. 
Real Decret-Llei núm. 44/77, del mes d'abril 
que corregeix errates d'impremta de l'ante-
rior. 
Real Decret-Llei núm. 876/77 del 15 d'abril 
- BOE núm. 102 que conté el modelatge d'ur-
nes, cabines, paperetes, etc. 

B U S T 1 A 

VICISSITUDS 
ELECTORALS 

Només quatre ratlles, a tall de 
comentan sobre les properes elec-
cions i, concretament, sobre la 
candidatura PACTE DEMOCRA
TIC PER CATALUNYA, a la 
qual s'ha integrat FRONT NA
CIONAL DE CATALUNYA. 
He estat analitzaat amb tota sere-
nitat les nostres vicissituds electo-
ralts. Pensó que la solució final a 
qué s'ha arribat, si no és del tot 
satisfactoria, sí que és plenament 
i fatalment necessária. M'explica-
ré, tot analitzant les distintes 
possibilitats que se'ns oferten. La 
mes senzüla era la d'intentar pre
sentar-nos a les eleccions en soli-
tari. Pero cal descartar-la per poc 
política i excessivament inviable: 
en primer Uoc, és evident que la 
pseudodemocrática "reforma 
Suárez" no podía reconéixer le-
galment un grup polític de les 
característiques del nostre. En 
segon lloc, és evident també 
que, encara que fóssim legáis, les 
nostres possibilitats electorals 
son encara insuficients en un con-
text de desnacionalització i de 
pactisme evident eom el que viu 
encara el nostre poblé després de 
quaranta anys de Dictadura. 
Una segona possibilitat, em sem
bla que no intentada, és una 
alianca electora entre totes les 
forces polítiques catalanes nacio-
nalistes, és a dir, independentis-
tes. Pero les dificultáis eren sem-
blants a l'opdó anterior. L'únic 
avantatge que podia teñir aques
ta possible coalidó nacionalista 
és, d'una banda, que ens faria 
aparéixer com a "purs" de cara a 
certs sectors mes ideológics que 

no pas polítics i, de l'altra, que 
contribuiría a clarificar el panora
ma polític assenyalant quin és el 
percentatge deis vots independen-
tistes a casa nostra. Pero tot i 
així no oferta massa possibilitats. 
Un altra opció era la del "Front 
d'Esquerres". Coalició excessiva
ment feble, on el partit ptser ma-
joritari era el PSC (R), grup molt 
saesejat al Uarg de la seva breu 
historia. I coalició que no afavo-
ria del tot la nostra imatge socia
lista, perqué el nostre era el Par
tit mes a l'esquerra. Jo entenc 
que a nosaltres ens convenia mes, 
per raons estrictament ideológi-
ques, d'aliar-nos amb el PSC (C), 
la línia socialista autogestionária 
del qual és mes clara que la del 
seu homóleg. Pero comprenc 
molt bé que el FNC no podría 
pactar mai amb un grup que ho 
ha fet amb el PSOE i ha trencat 
d'un sol cop les possibilitats uni-
táries que encara hi havia al socia-
lisme cátala, a mes de donar peu 
a pelillosos fenómens de colonit-
zació político-cultural. 
Finalment, superat el Front d'Es
querres i deixant al marge Esque
rra Republicana -els pactes ac
tuáis de la qual no entenc massa-
arriben al PACTE DEMOCRA
TIC PER CATALUNYA. Per al 
FNC, aquesta coalició és plena
ment satisfactoria des d'un punt 
de vista cátala, perqué está inte
grada per partíts que teñen molt 
ciar un mínim d'institudonalit-
zació política per a Catalunya. 
L'eix del "Pacte" deu ser, em 
sembla, CDC, grup del qual no 
es pot negar el seu atractiu elec
toral en ámplies capes mitjanes i 
la forta personalitat i indiscuti
ble catalanisme del seu líder, Jor-
di Pujol, malgrat febleses centra-
listes que no l'han afavorti gaire 
ni han afavorit el nostre poblé. 
Pero, tot i aquest possible eix, 
no es pot negar la importancia 
deis altres grups, per tot alió que 

representen: EDC, PSC (R) y F 
NC. Des d'un punt de vista socia
lista, cal reconéixer que el pacte 
no ens beneficia massa: ens acos-
ta políticament al centre-esque-
rra, ádhuc al centre, quan som 
un grup socialista d'esquerra. El 
possible electorat del PSC (C), 
del PSUC i de l'extrema esquerra, 
és possible que ara vegi un xic de
formada la nostra imatge. Pero, 
de tota manera, és evident que 
per a nosaltres son molt impor-
tants els interessos nacionals, i és 
evident també que avui, si ens 
trobem a les portes d'institucio-
nalitzar mínimament la nació ca
talana, no és tan ciar que po-
guem aplicar a curt termini una 
política de signe socialista. Ob
serven!, a mes, que el "Pacte" és 
suficientment ampli: hi ha des 
d'un grup liberal d'esquerra (ED 
C), fins a un grup socialista i na
cionalista radical (FNC), passant 
per un grup nacional de centre i 
de programa socialdemócrata 
(CDC) i un grup de tipus socialis
ta moderat PSC (R). Hi ha de tot 
Priva, dones, l'interés nacional, 
mes que no pas l'interés de clas-
se. I és evident que els catalans 
som un poblé, i no una classe, i 
que la democracia que ara s'apro-
pa será multiclassista. 

De tota manera, com dic, el "Pac
te" configura un espai polític de 
centre-esquerra que no ens afavo-
reix ais uÜs de sectors esquerrans. 
Caldrá fixar mes la nostra línia 
socialista en el futur de cara a 
l'opinió pública. Pero l'impor-
tant és Catalunya, l'Estatut, la 
Generalitat, l'inici d'una demo
cracia avancada. I tot aixó, 
aquest centre-esquerra ens ho 
pot portar sense febleses. A Ca
talunya, aquest centre-esquerra 
será majoritari, em pensó, com a 
Espanya ho será el centre-dreta 
("Unión del Centro Democráti
co"). 

Suposo que totes aqüestes refle-
xions les haureu fet molt abans 
que jo. Només que volia fer-vos 
conéixer com analitzo la situació 
des de l'exili i, d'altra banda, in
tentar explicar el meu vot, que 
será indiscutiblement per al PAC
TE DEMOCRATIC PER CATA
LUNYA, mes per convenciment 
polític, és a dir, táctíc, que no 
pas ideológic, deixant de banda 
el darrer recurs que representa 
alió de la "disciplina de partit". 

UN MILITANT 
DEL NUCLI DE TERRASSA 

EN PERIODE DE 
SERVEI MILITAR 

NECESSITEM 
LA VOSTRA C0L.LAB0RACI0 

Necessitem interventors que assegurin el control democratic del pre
ces electoral i rnilitants actius per a repartir paperetes ais voltants 
deis eoi.iegits electorals. 
Preguem ais rnilitants i simpatitzants el máxim esfore en aquesta tas
ca. Adreceu-vos, personalmente o per tdéfon, a: Diputado, 333, 
2on 2.a, Barcelona - Tel. 226 30 62. 
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