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Editorial 
Estiu del 76... El Nostre poble 

viu moments intensos en el ja llarg 
i espinós camí cap a la llibertat. 

Arreu dels Països Catalans s'aixe_ 
ca el clam del poble exigint amnis
tia, llibertat i estatut d'autonomia 
en el camí de la seva autodetermina
ció. 

Enguany, aquets crits s'han tra-
duit en les nombroses mobilitzacions, 
que han donat noves perspectives de 
lluita. 

La "Marxa de la Llibertat", quehom 
durà a terme per terres catalanes du 
rant els mesos de Juliol, Agost i Se_ 
tembre, és un pas més dins d1 aquest pro 
cés. 

k de Juliol.. .Avui des de cinc punts 
diferents dels PP. CC., molts de no
saltres ens posem a caminar. El camí 
a recórrer no ès gens fàcil; estarà 
ple de dificultats. Exigeix l'esforç 
de tots per conquerir i dur a terme 
els objectius que ens mouen. 

La tasca que s'ha dut a terme du
rant aquets mesos ha estat dura 
Malgrat la prohibició del govern; mal 

Companys 

SALUT 
de la "Marxa", Poble Català: 

rAci ú 1 

a tots e 
tots els 

Des d'aquestes primeres ratlles 
Is que avui comencen aquesta "Marxa de 
indrets dels Països Catalans la recol 

de 
la 

seu 

"Fent 
Lliber 
i la f 

Camí", volem diri 
tat" i als que d 
eu vostra, per 

g i r-nos 
es de 
adres 

sar-vos una salutació. 

tiva de 
La revista que teniu a les vostres 

tots els que participen a la "Marxa". 
mans v oi ésser 1 1 obra col.lec 

En aquesta tasca de preparació, 
ficultats, hem pensat que seria interessant ed: 
vincle entre tots els que, fent camí, porten a 
Catalans la senyera de.la llibertat.: 

gens fàcil i sovint plena de di_ 
Ltar un portaveu que serveixi de 
través de les terres dels Països 

tots. 
El butlletí no pot ser fet per uns quants . L'hem de fer entre 

Col.laboreu-hi !J! 

"Fent Camí" ho necessita !!! Comissió del Butlletí , 

grat les detencions; malgrat .les ame 
naçes i els intents de disgregar-la, 
la marxa segueix endavant, amb més for 
ça que mai, perquè la marxa és ja de 
tot el poble. I les idees del poble 
ningú no les pot aturar i molt menys 
prohibir. 

Al llarg de dos mesos i mig la nos 
tra "Marxa de la Llibertat" recorre
rà pobles i camins, viles i comarques 
de tot els Països Catalans. 

Responent a la crida de PaxChistí. 
han estat nombroses les entitats, or 
ganitzacions i partits polítics que 
s'han adherit a la marxa i participen 
directa i activament en la seva rea
lització, considerant que és un dret 
inalienable del poble el de manifes 
tar-se en torn les aspiracions demo
cràtiques i nacionals concretades en 
els quatre punts de l'Assemblea de Ca 
talunya. 

Avui, tots els que des de L'Esca
la, Oliana, Esterri d'Aneu, La Sénia, 
Girona i Guardamar ens posem a fer 
camí fem una crida a tots els que en 
cara no s'han incorporat a la marxa, 
a que ho fagin quan aquesta passipels 
seus pobles. 
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Abans de marxar. 
I) ORIGEN 

Duran els darrers mesos de 1' any 
1975, quan rebrotaba arreu el clam 
d'AMNISTIA arribant aconvèrtir-se en 
un clam eixordador, la secció català 
na de Pax Cristi, tot preparant una 
campanya d'accions que culminà el dia 
Ik de Desembre en una concentració 
d'unes 3.000 persones a Montserrat, 
edità dos adhesius, un d'ells amb el 
lema: "AMNISTIA, SALT PACIFIC A LA 
DEMOCRÀCIA" i el segon amb la següent 
consigna: 

programàtics de la nostra Assemblea 
de Catalunya. Era un projecte que no 
sabiem quines dimensions podia arri
bar a tenir. No obstant ens vam Han 
çar a l'aventura. La gestació durà es 
cassament un mes .i mig. En vern tenir 
prou: la idea entussiasmava a tothom 
i que gairebé ningú s'imaginava com 
podia materialitzar-se. Ens adonarem 
de l'oprtunitat d'aquesta tasca des
vetlladora del nostre poble cap a la 
llibertat. 

POlUCCflTMà 

a caminan 

En aquest moment 
més la mobilització 
NISTIA. 

A finals áel mes 
any, en una reunió d 
sorgí la idea de por 
aquesta consigna que 
tre país es posés a 
les nostres terres n 
cívic d'Amnistia sin 
mínim que creu neces 
unes bases de lliber 
popular. Eren i són 

volia indicar no 
entorn de 1* AM-

de Gener d'aquest 
el consell de Pax, 
tar a la pràctica 
el poble del nos 
caminar per totes 
o ja amb el crit 
o amb el postulat 
sari per establir 
tat i sobirania 
els quatre punts 

Érem conscients que estàvem en el 
melic d'un gran monstre del qual en 
esconeixiem les proporcions. 

2) CONVOCATORIA 

6 i 7 de Marc de 1976. 
Assemblea nacional de la secció ca 

talana de Pax Christi. En l'ordre del 
dia hi figurà un vuitè punt: LA MAR
XA DE LA LLIBERTAT. Es presenta, es 
discuteix fortament (sembla massagtan 
per nosaltres, massa utòpic com a mo 
bilització) , es vota i s'aprova unà
nimement la seva convocatoria pública. 
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Abans de marxar... 

fyr 

A realizar 

B[ .."'oca ,. 

catalanas 
% 

V^\§> e n , a s comarcas 

La idea doncs ja estava llençada. 
Només calia iniciar el treball. Comen 
cava una tasca gegantesca. 

3) CRÒNICA RESUMIDA DE QUATRE MESOS 
DE PREPARACIÓ DE LA MARXA DE LA LLI
BERTAT. 

MARÇ - ABRIL 

- Contacte de la Comissió Gestora 
de la MARXA amb les comarques del PdLn 
cipat. La idea es recull inicialment 
força bé. 

- Es crea l'organització COORDINA 
DORA de la MARXA a BARCELONA. Es fa 
una crida a les entitats de tot caire 
i la resposta és paulatinament molt 
positiva. L'òrgan' decisori és 1* as
semblea que es reuneix setmanalment, 
establint-se una comissió permanent i 
un secretariat (format per 3 persones) 
que s'hi dedica ple temps bàsicament,, 

- Són dos mesos d'extensió i or
ganització intensa. 

- S'inicien algunes presentacions. 

MAIG 

BARCELONA, 13 maig (matí)-marxa de 
recolzament a la MARXA0 S'inicia da
vant la Modelo, fins a la plaça de la 
Catedral. Reparteixen punts explica
tius. 

18 de maig,-Festival "POBLE CATA
LÀ, POSA'T A CANTAR" al PALAU BLAU-
GRANA amb l'assistència de: COMPANYIA 
ELÈCTRICA DARHKA, COSES, CELDONI FO
NOLL, RAMCN MUNTANER i FRANCESC PI DE 
LA SERRA... 

Presentació oficial de la " MARXA 
DE LA LLIBERTAT" a Barcelona„ Hi as
sisteixen unes 5.000 persones. Pre
sència de nombroses pancartes, de sa 
marretes i octavetes de la Marxa. 

RESTE DELS PP„ CC. 

18 de ma ig , - es c r e a l'ASSEMBLEAde 
l a MARXA a l PAÍS VALENCIA i dec ide ix , 
per t a n t , d ' i n c l o u r e - s ' h i . Passa a 
s e r a n i v e l l de l s PAISCS CATALANS.Una 
columna s o r t i r à de GUARDAMAR. Es creen 
s e c r e t a r i a t s a ALACANT, CASTELLÓ i 
VALÈNCIA i grups en d ' a l t r e s p o b l e s . 

- Es p r e s e n t a l a Marxa en nombro
sos l l o c s d ' a r r e u de l P r i n c i p a t , a s 
s o c i a c i o n s i e n t i t a t s v a r i a d e s . 

22 de maig - m i g d i a - : 

"RADIO NACIONAL DE ESPAÑA" N o t i f i 
c a : 

«Diversos grupos pretenden oi'garii-
ZP.I en las provincias catalanas In c;ue 
denominan «Marcha de ¡a Libertad» 
Verano 76. conforme indican, noticias 
cjue llegan v las awtorirlarteíi y do les 
que se vienen haciendo eco. a mane
ra ilc convocatoria previa n dé ore 
••arativns. alconas publicaciones )«• 
i indicas. Con e.-la movilización a p,e. 
con arranque y 'ccnrndo por cinco 
itinerarios diferentes, atravesando lnj> 
diversas • omarcas catalanas, hasta 
converger en un punto único, se per
sigue concitar en pueblos ••.• ciudades 
un movimiento heterogéneo de i;eti 
les. en torno a objetivos políticos, re--
:;a ri>r:,dos fi»r la ai:iadeter-:i:naoc-n 
• .'(' Cataluña > la amnistia 

Ante Ir»» eterfe-.. trrtprev t.-ihies r> 
esta iniciativa, que puede '¡efe.-'" , 
«iterar líravenaeute ia convavcoi .. 
nv.ca. i->te Ministerio de la ( H npr:-... 
i ion d'Vauton. a tal ootivoc.tona y 
iccoinicn:',! el acatamiento de es: ; 
decisió", oor los siguientes motivos: 

En primer ¿ligar >a pretendida mar 
cha. como movimiento de intsaí , no 
i. Irecería lat garantías mínimas do 
seguridad en ningún orden, a pe¡-r.r 
ei»- la supuesta b^iena voluntad de 

f.CoxtinHK «'. ptjuna síguie--'*; 

El telèfon del secretari no para. 
Tothom ens ho fa saber -J'HEU SENTIT.?' 

A les 3 TVE dona la notícia escam 
pant la Marxa i la seva suspensió a-
rreu de l'Estat. 



Abans de marxar... 
- Tarda a les 5i- es reuneix l1 AS

SEMBLEA COORDINADORA de la MARXA a ni 
vell dels PAÏSOS CATALANS. Hi assis
teixen unes 200 persones d'unes 30 co 
marques i kO entitats diverses, a mes 
de delegats de les COMISSIONS de TRE 
BALL. Hi ha mitja hora de debat, coïn 
cidint tothom en que no es pot renun 
ciar al dret a fer la MARXA. Vet acT 
el comunicat, que sortia amb grans ti 
tolars l'endemà mateix als diaris: 

La marxa no es desconvoca 
h í r m n i 

satf'Htaz!' 
p ic v;i I I T 

1.1"! 
-I-Ç.ll 
'•«•lli 

Representant* nat >-h"vie:' 
.'..'.xa fie la l.!íher*at. «!i! 

Assabentats rtc Ml negativa ilH ministeri ele la (InveiiMcin. temuts pa 
assemblea cíe i epi-csi ntaois (te la "Mi i v • lie la Llibertat, considerem v'm 
venienl puntualitzar Ir* cim slio'is M ¡."l'iiis; 

lr—Reafirmem que eis objectius de ia Marxa, M M lia ilil el minis
teri, son relai innats amb t.ititnilctcrmiii.it ir» dels Països < atalans i l'amiiis-
lia 

'i* — KK nriM'iil/aílnis sempre hem assegura) en les comissions rspc-
i tíiuucs (Cmuissiíi (lr Nci \ ei 'l'Ordri-. inlracstriH Ull i Técnica. Sinital. .lli 
ridjca...) inic la Marxa fs i c i l i ! / u : i·iih ornes ¡;aranfies il*ttrilrr i *i< 
c h i s m e Nu es t'.irla 'lr tenir l.ies .» .-•M-IIVS fama wilnt-lal t-|s nrtantr-'.»-
rinrs simi llei fel ut:r el »it»ltir ¡iris |*at's4ts ( atalans ha t!r;n«>st!"at irnrti 
flamen! la sr\ a ni"pasaci<i ricino- rain i 

Si el minl ' - tct i n t l saraní ' ' . " t or ' ! l *l, s i ; * peí íVJ i ' - í t r t i nü í}ar r!> . l i tes 
lliurement r\~rrits s-mprc han esl-al • cality.lls pacíficament i drmoti-atl-
cament. 

3r — -I.» Marxa en rap mnni·itt 3« prri alterar la 'iria ciutadana, ,ia que 
es l«t rl poblo qui redama ser-lie el protagonista 

Ii.i Marxa tampoc no será una alteració de la vida ordinaria, ja que 
tots els pobles» ota ia i i assabentats a ia bestreta riel seu pas per donar so
lucionar tots els problemes tècnic* que positiu sorgir. 

4 t—Kl ministeri suposa una disminució del turisme en Ics noslres 
terres. Nosaltres rreiruí tot e! contrari: milers d'habitants del* Països .Ca
talans tindran Patínente*» de recórrer i conèixe* llu país. D'alta banda, 
el turisme estranger quedarà mes afectat per una prohibició que no pas 
per l'autorització, car a les seves nacions aquestes manifestación; estan 
garantides per la propia llei Recordem també el ressò que la Marxa té 
internacionalment (per exemple, l'adhesió del Consell Internacional d S 
Pax Christi' reunits sota la presidencia del cardenal Ali.ink i amb Ina
sistencia d'onze països i. 

riè — r.ls oi eanil/a'iois no < rèiem n e ' - * i i ¡ d r $ «n< orar la Mar\a de 
. !a I.Iilicrt.it. perqué cmisid-tem que is i:r> <!-rt inalienable dels pobles tir 

les diferents nacionalitats existert* a i'Islal espanyol, d'éssei els prota
gonistes de la conquesta i sauditnrtn rifis »eti» rlmt.s nacionals i demo
cràtica. 

JUNY 

Accions arreu dels PAÏSOS CATALANS 
de desobediència clara a la prohibi
ció i d'afirmació dels nostres drets. 

6 i 7 - desfilada de gent en fila 
índia en molts indrets dels PP.CC. , 
reivindicant la MARXA i fent-ne pro
paganda. 

9- criden a declarar a jefatura a 
6 membres de PAX CERISTÍ, sobre la 
MARXA. 

- 5 -

11 - al captard, davant del CASAL 
de la PAU detenen en JOSEP AGUILAR, 
MS CARME MENGER, una altra noia il'ÀN 
GEL COLOM i amb aquest darrer s' en
duen ¿tOC samarretes, que continuen en 
cara confiscades a comissaria per'pro 
paganda ilegal". Són posats en lliber 
tat l'endemà al migdia; 

12 i 13 - apareixen gallines,ànecs, 
pancartes, globus, estels,.... arreu 
(GIRONA, BADALONA, SABADELL, GRANO
LLERS, BARCELONA, VALLS, VILAFRANCA, 
TARRAGONA i un llarg etcètera) amb 
frases al·lusives a la MARXA i als seus 
k punts reivindicatius. 

15 - BARCELONA, marxa d'unes 150 per 
sones en fila índia, per la RAMBLA, 
PLAÇA de la CATEDRAL, amb samarretes 
o encartonats, (molts d'ells portant 
motxiles, com si anessin a la MARXA). 
La policia els detura a l'alçada del 
Portal de 1'Àngel i en deté k; ROBERT 
RAMOS, ADOLF PUJOL, XAVIER TAMARIT i 
EMILI. L'erdemà els posen en lliber
tat. 

Durant tot el mes: moltes presen
tacions de la MARXA en pobles i ciu
tats del PAÏSOS CATALANS. Cal desta
car la que es fa a SABADELL al FESTÍ 
VAL dels POBLES d'ESPANYA, davantuhes 
20.000 persones (dia 20 de juny) i les 
que van tenir com a marc les revet
lles de St. Joan i St. Pere. 

19 i 20 - escampada d'octavetes,pai 
cartes, cartells, proclamesoo.... en 
innombrables indrets. 

DETENCIONS: BADALONA - 3 persones. 

VIC - dissabte a la nit 3 membres 
de Pax (LLUlS HERNÁNDEZ, EDUARD NAUDO 
i J.M. RAURELL), són detinguts per la 
guàrdia civil mentre feien auto-stop, 
de Roda de Ter a Vic. 

Hom els troba papers relacionats 
amb la MARXA i no són alliberats fins 
dilluns al migdia. 

En els propers NQSde FENT CAMl pu 
blicarem noves referències a la da
rrera setmana de l'etapa de prepara
ció de la'MARXA DE LA LLIBERTAT". 

23 de juny de 1976 

http://ititnilctcrmiii.it
http://Iilicrt.it


Un poble vertebrat és indestructible: 
vertebrem-nos! 



A la recerca de íes llibertats nacionals 
dels Països Catalans 

Des del segle XVII, els PAÏSOS CA 
TALANS mantenen guerres contra Fran
ça i Espanya que volen imposar llurs 
lleis i abolir les catalanes. 
1659 - Tractat dels Pirineus. Segre

gació del territori de l'actual 
Catalunya Nord i la seva in
corporació a l'imperi fiancés. 

1707 - Felip V derrota als valencians 
a Almansa. 

I7I3 - Pau d'Utrecht. Dona Menorca a 
la sobirania anglesa. 

171^ - El Principat de Catalunya cau 
l'onze de setembre. 

I7I5 - Cau Mallorca sota les armes de 
Felip V. 

I7I7 - Decret de Nova Planta. Aboli
ció de les lleis,constitucions 
i institucions de tots els PajE 
sos Catalans que passen a ésser 

"provincias" de l'estat borbó 
nic espanyol centralitzador. 

1923 - Anul·lació de la Mancomunitat 
1930 - Pacte de San Sebastià entre 

republicans espanyols i el 
catalanisme d'esquerra. 

1931 - Proclamació de la República 
Catalana i la Generalitat de 
Catalunya.Avantprojecte d'au
tonomia al Principat, alPais 
Valencià i a les Illes. 

- Al Principat l'estatut de Nú
ria, votat per un 70% del cens 
electoral. 

1932 - Aprovació per las "Cortes Es_ 
pan olas" de 1' estatut del Prin 
cipat, després d'haver estat 
retallat i desvirtúate 

1933 - La llei constitucional inter 
na "Estatut Interior", millo 
ra el del 32. 

Les diferències entre els dos estatuts son considerables i essencials 

ESTATUT del 32 ESTATUT=d|l=|I 

- Plebiscitat per el Poble Català 

- La sobirania radica en el poble Ca 
talà. 

- Catalunya és un "Estat autònom". 

- Altres països s'hi podem agregar 

- Demana el català com a llengua o fi 
cial 

- Aporta àmplies llibertats econòmi
ques i polítiques, socials i cultu 
rals. 

- Ensenyament en català. 

- Otorgat pe,l govern de Madrid 

- La sobirania està en mans del par
lament espanyol. 

- Catalunya és una "región autónoma" 

- En aquest estatut NO. 

- Dona la cooficialitat del castellà 
i el català. 

- L'estatut del 32 permetia una in
tervenció més directa per part del 
poder central. Així quan el govern 
de dretes de Madrid va volgueranuL 
lar la reforma agrària (llei de con 
tractes de conreus) que havia apro 
vat el Parlament de Catalunya, hova 
poder fer tranquilament, apel·lant 
al tribunal de garanties constitu 
cionals. Així l'estatut del 32 fre 
nava la dinàmica del Principat i li 
mitava la seva capacitat de donar-se 
unes lleis ajustades a la seva si
tuació. 

Durant el períod? republicà, tant al Pais Valencià com les Illes hi hagué un 
moviment reivindicatiu de les llibertats i s'aconseguiren dur a terme uns proje£ 
tes d'estatuts d'autonomia que la guerra i la derrota subsegüent no permetran dur 
endavant. 
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Perquè l'Assemblea de Catalunya 

reivindica l'estatut del 32 

D'entrada cal aclarir que alio" que 
l'Assemblea de Catalunya reivindica ai 
el tercer punt no és exactament l'Es 
tatut del 1932 en la seva estricta tec 
tualitat. Quan afirmem que 1* ASSEM
BLEA reivindica l'Estatut del 1932 no 
fem altra, cosa que utilitzar una for 
ma expressiva simplificada. El tercer 
punt, molt ben redactat i l'anàlisis 
del qual no deixa lloc a dubtes, rei 
vindica el restabliment provisional, 
-és a dir, no pas com una fita ultima 
sinó com un mitjà-, dels principis i 
institucions configurats en 1* Esta
tut del 1932. No pas l'Estatut en si, 
el qual, a desgrat de constituir un 
text constitucional força acançat pel 
seu temps, avui ens quedaria curt al 
hora que comportaria dificultats d' a 
plicaci5. Sí, en canvi que seran im
prescindibles per a Catalunya a l'hora 
del trencament democràtic, els prin
cipis i institucions configurats en 
l'Estatut, és a dir: el Govern de la 
Generalitat, el Parlament de Catalun 
ya i el tribunal de Cassació. 

El restabliment provisional d'aquests 
principis i d'aquestes institucions ha 
de representar per a Catalunya l'ex
pressió de les llibertats democràti
ques mínimes contingudes en el segon 
punt, puix que el trencament democrà 
tic a Catalunya passa necessàriament 
pel restabliment d'aquells principis 
i d'aquelles institucions que el po
ble es va donar en un acte d'afirma
ció col·lectiva sense precedents l'any 
I93I i que al poble li varen ésserarra 
bassades, "manu militari" amb la vic 
tòria "e la sublevació feixista , el 
1939. Posar en dubte la justesad'aques 
ta reivindicació equival a una implí 
cita legitimació de quaranta anys de 
franquisme. 

I perquè el poble de Catalunya ha 
d'exigir el restabliment d' aquells 

principis i d'aquelles institucions? 
Senzillament, com a mitjà, com a ins 
trument, com a camí per tal d'arribo-
a l'assoliment i al ple exercici del 
dret a l'autodeterminació, en definí 
tiva objectiu essencial del tercer punt 
de l'Assemblea. 

És evident, d'altra banda, que no 
totes les organitzacions polítiques 
presents a l'Assemblea de Catalunya 
veuen l'Estatut del 1932 com a objec 
tiu final dels seus plantejaments po 
lítics, i que el problema nacional de 
Catalunya serà vist des de perspecti 
ves diverses, que comportaran tambe" 

solucions o propostes de solució igual 
ment diverses. Des d'aquelles orga
nitzacions més radicalment nacional is 
tes, que defensaran la total indepen 
dència de Catalunya, o fins i tot dels 
Països Catalans, i per tant la total 
separació política de l'estat espan
yol, fins a l'extrem oposat en el qual 
alguna organització tal vegada podria 
propugnar un major enfortiment de la 
unitat d'Espanya. 

En l'entremig hi haurà d* altres 
grups polítics que es definiran per 
una solució federal o confederal o, 
simplement per un estatut d'autonomia 
més o menys ampli, més o menys radi
calitzat. 

L'Assemblea de Catalunya, doncs, oi 
tant que integrada per organitzacions 
que no tenen una visió unitaria de com 
haurà de configurar-se la Catalunya 
del futur, no pot pronunciar-se sobre 
les formes o les solucions que caldrà 
adoptar. Només el mateix poble de Ca 
talunya, democràticament i fent Ú3 del 
seu dret al ple exercici de l'autode
terminació, podra decidir quina ha de 
ser la solució vàlida i quines lesre-
lacions amb la resta dels pobles de 
l'estat espanyol. 
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L'EXTRANYA LLUITA NO VIOLENTA 

(text de Lluis Ma Xirinacs) 

Exòtica i extrangera perales orgul 
loses civilitzacions occidentals, te 
fondes arrels esteses pels pobles asià 
tics, africans i americans. Els homes 
menyspreem i ens riem d'allò que deseo 
neixem. L'home occidental acostumat a 
la violencia més despiadada, desconeix 
la lluita no violenta. Només creu enla 
llei del més fort, del més savi, daL més 
ric. Ha manllevat dels animals llur rnè 
tode de lluita i, durant segles, ha fet 
vacances del mètode humà de lluita. No 
violencia és intel.ligòncia, voluntat, 
amor, esperit. És l'estil d'actuació 
del futur de tota la humanitat. Allarg 
termini, la no violència serà la forma 
normal de les relacions humanes. Ara, 
no. Per això els no violents són uns avari 
çats del món futur, que ara resten mar 
ginats, criticats, titllats de boigs, 
d'ineficaços o d'inmorals. 

"No esppot atemptar contra la pro
pia vida; això és immoral", diuen. És 
immoral donar la vida per no res. Però 
donar-la per una causa noble, col.lec
tiva, que s'ho valgui, no solament no 
és immoral sino que és el més alt grau 
de moralitat. Diu Jesús: "Ningú no dó
na major prova d'amor que aque'll que dó 
na la vida per l'amic" "Jo he donat la 
meva vida per vosaltres; Vosaltres heu 
d'entregar la vostra vida els uns pels 
altres..." 

El no violent sembla boig perquè fuig 
de l'estil de vida egoista que l'envol 
ta. La gent pensa primer en si i, des
prés, en l'altre. El no violent pensa 
primer en l'altre i després en ell. El 
violent juga amb la por de feble. El no 
violent és un feble sense por. El vio
lent vol guanyar, vèncer. El no violent 
vol l'acord, l'avinença. En general,es 
pot dir que el no violent trenca els hà 
bits i costums més inveterats d'una so 
cietat tradicionalment violenta. És com 
premsible, doncs, que el no violentsem 
bli boig. 

Sobre la eficacia de la no violen
cia cal dir que aquesta forma de llui
ta tot just acaba de començar. Quan un 
agafa un arma sap que es juga la vida, 
i quan arriba a l'edat militar tothom 
agafa un arma. Quan un agafa l'estil de 
lluita no violenta -i són encara ben 
pocs els qui s!hi apunten-, poques ve
gades ho fa disposat a entregar la se
va vida. Sovint la no violencia esdevé 
un refugi de cobard de la violència. 

Tots els estats del món inverteixenqaan-
titats ingents, de diners, i d'homes en 
la violència: exèrcit, guàrdia civil, 
policia, presons^ jutjats, propaganda, 
educació, etc. En la no violència gai
rebé ningú no hi juga res. Com voleu que 
sigui eficaç ? Encara estem, a les bece 
roles. La no violència és la gran des
coneguda del nostre món. Tammateix, per 
experiència pròpia, puc dir que quan 
s'aplica aquest estil amb tots els seus 
recursos i amb tota rigorositat, ni que 
sigui una persona sola la que actui,pro 
dueix efectes espectaculars. Els grans 
exèrcits de violents no estan preparats 
per resistir aquesta mena de lluita i 
no ho estaran mai, perquè el no violent 

lluita en un nivell on no pot mai arri 
bar a la violència: el nivell de les 
conviccions. Un nivell estrictament hu 
mà on l'animal no arriba,, 
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Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia 

Creiem que als Països Catalans la no-violencia, a la vegada lluita i imag_i 
nació, pot ser vàlida per l'aconqueriment de les nostres llibertats individuals 
i com a poble. 

Enfront d'un poder que exerceix la violència ens hi oposem amb el convenci 
ment dels nostres drets, ja massa temps trepitjats, amb la força de la raó. A 
quest raonament complau tant a aquella persona convençuda filosòficament o p£ 
lítica de la No Violència com aquell qui hi creu només com a táctica inmedia
ta. 

Coincidim doncs en aquest mètode, unitàriament. Aquest és el punt mig de 
coincidència de la Marxa de la Llibertat. I per aquest equilibri ens cal un en 
gatjement de debò, uri compromís individual i alhora col·lectiu. 

LA MARXA DE LA LLIBERTAT és no violenta, el seu fi no és cercar conflictes, 
però pel fet que és la marxa de la LLIBERTAT no pot acceptar prohibicions i li 
mitacions injustificades en aquesta llibertat que tot el poble reclama i a la 
que hi creu tenir un dret irrenunciable. 

Creiem que som capaços d'exercir i mantenir un ordre democràtic popular en 
el transcurs d'aquesta marxa per el qual només ens caldria que els encarregats 
de l'ordre oficial ens deixin demostrar que el poble ja ha assolit la sufi
cient maduresa i civisme per a portar a terme aquest acte que ens aproparà a 
aquesta desitjada situació de participació democràtica a la que tots actual
ment aspirem. 

Pel seu plantejament no violent els conflictes que se li presentin i no és 
puguin eludir els afrontarà i resoldrà dins d'-aquest esperit i criteris, "per 
tant fem pública afirmació i compromís de que: 

1) En cap cas donarem una resposta o actitud de violència per part 
dels components de la Marxa sigui quina sigui la situació en que 
es trobi. No forçarem a què cap persona, grup, o població assumei^ 
xi responsabilitats contra llur pròpia voluntat en 1' àrea delluis 
atribucions. 

2) En cas de que hi hagi algun contratemps, els caminants, durant el 
temps de llur participació a la Marxaj es comprometen a proseguir 
-la o reemprendre-la en el lloc i dia marcat en l'itinerari. 

3) Convençuts del que demanem, exercirem els nostres drets encaraque 
això pugui significar un acte de desobediència envers algú. 

Manifest aprovat a la 23 Assemblea de la "MARXA". 

27 de Juny de 1976 



-12-

* MA*, O ÍCHAMU 

FENT CAMÍ és de tots 

El butlletí té com a tasques imp ur
tants a la "Marxa" : 

- Recollir la informació dels pi á n 
tejaments, discusions i resolucions 
que s'hi portin a t erme. 

- Exposar la situació , problemàt ica, 
de les gents de les comarques. 

Per dur a terme aques tes tasques ne 
cesitem la vostra col-laboració ja que 
el butlletí ens és impossible de fer 
sols; la marxa, necessit a arribar a tot 
hom, però no sols el què es fa, sino per 
que* es fa, còm es fa, i sobretot perquè 
serveix i quina feina ef ectiva hom hi 
duu a terme. 

Per fe^-nos arribar 1 es vostres col 
-laboracions, crítiques, comentaris , f 0 
tos, etc.. adreçeu-vos als vostres caps 
de columna. 
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