
MANIFEST PEL RESTABLIMENT DE LA GENERALITAT
1 EL RETORN IMMEDIAT

DEL SEU PRESIDENT JOSEP TARRADELLAS

En el moment polític actual estem profundament preocupats, com la immensa majoria deIs catalans,
per l'immediat futur de Catalunya i de tot l'Estat espanyol. Estem profundament preocupats per la
unitat de tots els catalans en ordre a aconseguir el reconeixement i l'exercici auttmtic deIs Drets de
Catalunya. Catalunya necessita unes institucions de govern que formalitzin les seves relacions, els seus
drets i els seus deures en el marc de l'Estat espanyol; que puguin servir per a impulsar el seu propi
progrés i el de totes les regions i les nacionalitats de l'Estat i molt especialment, d'aquelles que cons-
titueixen els Paisos Catalans; i que puguin incidir en el sistema de les relacions socials. En els ca-
mins que la nostra historia haura de recórrer no caldra inventar-ho tot de nou: tenim, per emprendre
la marxa, la Generalitat de Catalunya, aclamada i reclamada pel poble i pels partits.

Les institucions de la Generalitat de Catalunya són vives en la persona del seu president, Honorable
Josep Tarradellas, i ell les representil i les ha representades en un llarg i dur exili que li ha exigit
comportaments heroics. Ara, quan un gran nombre d'exiliats ha tornat sense haver d'abandonar ni llur
ideologia ni llur activitat política, Josep Tarradellas renuncia a fer-ho a títol personal; el President exi-
geix, i esta obligat a exigir, com a condició ineludible del seu retorn, el restabliment de la Generalitat
i el reconeixement de l'Estatut d'Autonomia. El senyor Tarradellas pot tornar. El President, pero, no
pot fer-ho.

En el clam deIs catalans pels nos tres drets, el President ha tingut la veu més forta; la seva constant
fidelitat a Catalunya i a les seves institucions és la millor garantia que sempre els defensara. Tarra-
dellas és el president de tots els catalans i ho és sense cap rancor ni esperit de revenja, perque tots
plegats puguem emprendre dignament els camins del futuro

Així,

perque els catalans volem tornar a governar-nos;

perque els catalans reclamem els intruments i les institucions de govern de la Generalitat;

perque, en reclamar la Generalitat, l'honor de Catalunya ens exigeix que reclamem el retorn del
President Josep Tarradellas, que la representa i la serveix;

perque només així no estarem sempre comen~ant de nou i només així arrelarem les institucions
del futur en la nostra historia;

perque hem d'ensenyar que, siguin quins siguin en el futur els homes que representin fidelment
les nostres institucions, hauran de ser respectats i seran respectats per tots els catalans;

perque mai Catalunya no pugui ser venuda per trenta monedes;

nosaltres, UDS catalans al costat d'altres catalans, per damunt de qualsevol posició o ideologia
política, i amb una forta esperan~a en el futur de Catalunya:

Fem nostra la crida del President Tarradellas per la unitat de tots els catalans entorn seu, en
ordre a obtenir els drets de Catalunya.

Exigim el reconeixement de l'Estatut d'Autonomia i el restabliment de la Generalitat, garantits pel
retorn immediat del seu President Josep Tarradellas.

Demanem a tots els catalans que facin seva la responsabilitat d'aconseguir aquest retorno

Catalunya, 29 de gener de 1977.
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Es recorda que les adhesions s'han d'enviar a l'apartat de Correus n.O458 de Barcelona, f~nt-hi constar, a més
del nom complet, el domicili i la població del signatario
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