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En els dies en què la Marxa va començar a 
caminar per les terres dels Pai'sos Catalans, i 
fins i tot darrerament, a la Catalunya Nord, 
dins del territori de I' estat francés, hom po
dría predir que aquesta manifestació popular 
tindria un caire modest, quasi bé simbòlic. I 
aixi va ésser allà on la repressió va manifestar-
se estar més obertament i descarada. Malgrat 
tot això, ja des d'aleshores es va començar a 
caminar allà on les condicions i I' audàcia dels 
marxaires ho va permetre. 
D' aleshores ença el ressò de la marxa al seu 
pas pels diversos pobles de Catalunya, no ha 
fet sino augmentar, tot i que la repressió con
tinua essent la mateixa: detencions i violèn
cies contra la Marxa. 
El règim no podrà deturar la Marxa, i d' això 
en poden estar molt segurs els enemics del po
ble i de la democràcia. Els fusells, els cops, les 
detencions, ens els notem molt, però, lluny 
d' espartar-nos ens donen més força per a con
tinuar de caminar, conscients que amb nosal
tres hi ha la voluntat de tot un poble, el cata-
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là, que ja fa anys quan els temps eren més di
fícils, alçà el cap, conscient d' ell mateix, exi
gint allò que li és propi: la nostra cultura, cos
tums, forma de viure i tot allò que configura 
la nostra tant aixafada dignitat de poble. 
La Marxa ja ha fet més de la meitat del seu 
viatge. Els dies van passant i I' 11 de setembre 
s' acosta. Serà un 11 de setembre molt impor
tant, serà I' 11 de setembre de I' esperança, i 
allò que el poble volem en primer terme: 
L' amnistia, la llibertat i I' estatut d' autono
mia, és més aprop. Això és així perquè I' asso
liment d' aquestes reivindicacions mínimes no 
depèn d' uns governants més o menys demò
crates (que no ho són), sinó del fet que el po
ble en el seu despertar les ha fet seves. Aques
ta ha estat I' aportació de la Marxa a Catalu
nya i el poble, i' per això els governants ens 
I' han prohibida. 
La batalla, però, I' han perduda, i la Marxa 
continuarà caminant, perquè som conscients 
del compromís que hem adquirit amb el nos
tre poble i amb els nostres pobles germans. 
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parlen les 
branques 

COLUMNA I TRAMUNTANA 
30-VII.- ANGLES: a aquest poble hi havia hagut falsos fulls volants del PSUC, amenaces i cartes, i 
també pintades anònimes. 
1-VIII.- ANGLES: al mati' es reparteixen clavells i es fa una ofrena a la Mare de Déu del Remei, patro
na de' la població. La Guàrdia civil estripa una pancarta. La gent protesta. Es fa la presentació de la 
Marxa davant 200 persones. Són detingudes 6 persones, que seran alliberades més tard. Els vei'ns d'An
glès conviden els marxaires. 
2-VIII.- SANTA COLOMA DE FARNERS: al vespre hi ha una ballada de sardanes, amb 600 persones. 
Es llencen coets i es reparteixen clavells. Es fa la presentació de la Marxà. La .guàrdia civil demana car
nets. Cal destacar que l'alcalde de la població va ser present a aquest acte. 
3-VIII.- SANTA COLOMA DEL FARNERS: Al vespre hi ha un foc de camp amb 150 persones. Es fa 
un col.loqui sobre la Marxa. La guàrdia civil dissol l'acte, deté una persona, que és alliberada més tard, 
després que una comissió anés a parlar amb l'alcalde. 
6-VIII.- TORDERA: A la tarda es reparteixen clavells i globus. Al vespre hi ha la presentació de la 
Marxa, al mateix temps que es parla de la problemàtica local, davant de 300 persones. 
7-VIII.- HOSTALRIC: Els vei'ns conviden els marxaires a un dinar comunitari. La guàrdia civil arriba i 
deté nombrosos carnets fins mitja tarda. 
Al vespre la columna marxa cap a CARDEDEU. A la nit hi ha sardanes, i es tiren fulls volants. Es fa 
uña presentació de la Marxa. 
S-VIII.- CARDEDEU: Al mati a les sardanes, es reparteixen clavells. A la tarda es fa un berenar comu
nitari amb 500 persones. Hi ha un debat sobre la Marxa. La guàrdia civil no hi intervé. 
9-VIII.- SANTA MARIA DE PALAUTORDERA: Hi ha una concentració en la qual participa l'alcalde 
de la població. En acabar hi ha 13 detinguts, que són alliberats més tard. 
11-VIII.- LA GARRIGA: Al vespre hi ha una concentració. Són detingudes 11 persones. La gent, en 
protesta, va a la comissaria. 7 dels agafats són alliberats de seguida, els altres 4 ho seran més tard. A la 
nit hi ha una apagada a tot el poble, que és aprofitada per cridar moltes consignes. 
12-VIII.- LA GARRIGA: Al vespre hi ha una concentració en la qual es fa la presentació de la Marxa. 
La guàrdia civil carrega, i hi ha 4 detencions i molts contusionats. Un nbi fa una seguda en senyal de 
protesta i també és agafat. Tots els detinguts són alliberats poc després. 
13-VIII.- GRANOLLERS: A aquesta població era molt esperada la columna, ja que s'hi havia fet mol
ta propaganda de la Marxa, els dies abans, i ambé s'hi havia produit alguna detenció. 
Al vespre es representa una obra de teatre. Es tiren fulls volants i es reparteixen clavells. Es dóna la 
benvinguda a la Marxa. A la sortida hi ha policia, però no es produeix cap incident. 

COLUMNA II LLUÍS COMPANYS 

27-VII.- LA POBLA DE LILLET: Es penja una pancarta. Hi han contactes amb el cardenal Jubany 
29-VII.- Són detinguts els vaguistes de Ripoll. 
31-VII: Els vaguistes son alliberats a Girona. 
1-VIII.- BERGA: Al matí hi ha una concentració de 600 persones. Es fa la presentació de la Marxa. En 
acabar l'acte es fa una manifestació que és molt ben acollida per la gent del poble. A la tarda la guardia-
civil tampoc no permet que se celebri un obra de teatre que era permesa. 
2-VIII.- BERGA: 30 persones es tanquen en senyal de protesta contra la repressió que es produeix 
contra la Marxa. 
3-VIII.- GIRONELLA: Al vespre hi ha dues concentracions que són dissoltes per la guàrdia civil. 
4-VIII.- PUIG-REIG: La guàrdia civil ocupa el poble i amenaça i coacciona la gent. Hi ha un detingut, 
però per poca estona, ja que la gent fa uria seguda en senyal de protesta. Al vespre la guàrdia civil fa 
marxar del poble 150 persones que cantaven a un bar. 
5-VIII.- PUIG-REIG: Al migdia es reparteixen clavells. Els vei'ns del poble se solidaritzen amb la Marxa. 
Més tard un marxaire és coaccionat per la guàrdia civil. 



6-VIII.- BALSARENY: A la tarda hi ha una concentració de 100 persones, on es fa la presentació de 
la Marxa. Es penja una pancarta, es canta i es ballen sardanes. La guardia civil dissol l'acte. 
A MAVARS, unes 500 persones esperen l'arribada de la Marxa, però la columna és retinguda unes 4 
hores a la carretera. Els marxatres són maltractats i insultats per la guàrdia civil i molts d'ells son obli
gats a tornar a casa sé va. 
7-VIII.- SALLENT: No es pot fer cap acte degut a la presència de la guardia civil. Una ballada de sar
danes és prohibida. 
A la nit, a CABRIANES: Hi ha un sopar entre els membres de la columna i els representants de 
l'Assemblea Democràtica de Sallent. 
8-VIII.- SALLENT: Una conferència és prohibida al mati'. Després de la missa'es fa la presentació de 
la Marxa. 
A la tarde, la columna es divideix en dos grups: un va a NAVARCLES, on es fa una presentació de la 
Marxa al cine, i l'altre va a Artés, on no es pot fer la presentació, perquè els responsables denuncien 
els marxaires. 
A la nit, els membres de la columna es reagrupen a MANRESA. 
9-VIII.- MANRESA: Tots els actes programats són prohibits, La policia impedeix ies concentracions. 
Hi ha un intent de manifestació per part de 600 persones en el qual es llegeix un manifest de salutació 
a la Marxa. Es produeixen 6 detencions. A la nit 400 persones es tanquen a l'església en protesta per 
les 4 detencions. S'hi fa la presentació de la Marxa. Els detinguts són alliberats poc després. 
10-VIII.- MANRESA: Hi ha una concentració de 100 persones a la plaça de l'Ajuntament per lliurar 
una samarreta de la Marxa a l'alcalde. La policia carrega molt fort. Hi ha ferits. A la nit hi ha una nova 
CONCENTRACIÓ de 500 persones. La policia carrega molt durament un altre cap. 
11-VIII.- CALLÚS: Al vespre hi ha una ballada de sardanes amb 200 persones. Es reparteixen globus 
i caramels. Més tard, a l'església és llegit el manifest de la Marxa davant de 300 persones. 
12-VIII.- SÚRIA: Al vespre es presenta la Marxa, llegint el manifest per la llibertat del Poble de Súria. 
A la sortida la guàrdia civil demana carnets. Anteriorment, a la tarda, hi havia hagut una concentració 
de 350 persones, dispersada por la guàrdia civil, i es produí una detenció. 

ANÈCDOTA 

Al pas de la columna Lluís Companys per la comarca del Bages, un marxaire detingut va sentir el se
güent comentari entre dos guàrdies civils: "Ya tenemos al que dirige y subvenciona la Marxa. No es 
ese Àngel.Colom; ese es un hombre de paja.... el verdadero cabecilla se llama Lluís Companys. Ja es
tem perduts, ens han descobert!!!!! 

COLUMNA I I I , FRANCESC MACIÀ 

27-VII.- BALAGUER: Al vespre hi ha una concentració. La guàrdia civil carrega i es produeixen 8 
detencions. 
7-VIII.- LLEIDA: Al vespre hi ha una concentració devant el Palau de Justícia, que acaba amb una 
dispersió ordenada; però més tard uns socials s'emporten tres persones. 
Després hi ha sardanes, i la gent crida diverses consignes. Es tiren fulls volants, la policia carrega i aga
fa 6 ó 7 persones mès. 
A la nit, a una representació teatral, es crida, es penja una pancarta i es tiren fulls volants i globus. A 
la sortida la policia carrega molt fort. Hi ha ferits. El total de detinguts és de 10, dels quals 5 surten 
poc després. 
8-VIII.- LLEIDA: L'actuació repressiva de la policia origina moltíssimes protestes, i es demana també 
la dimissió dels responsables. 
9-VIII.- Els últims detinguts de Lleida que quedaven a la presó són alliberats prop de Reus. 
9/10/11-VIII.- La Columna passa per TORREFARRERA, ALBESA, LA PORTELLA i ROSELLÓ, 
sense poder fer-hi cap acte. 

COLUMNA IV, RAFAEL DE CASANOVAS 

31-VII.- MIRAVET: A la tarda hi ha un recital. Es llegeix un manifest de l'Assemblea de les Tres Co
marques. 
1-VIII.- MORA LA NOVA: Al vespre no es pot fer una ballada de sardanes per dificultats tècniques. A 
la nit es tiren globus. 
Cal destacar que tota aquesta comarca era plena de pintades de salutació a la Marxa. 



8-VIII,- LA FIGUERA (Priorat): Aplec de Sant Pau. Al matí es criden diverses consignes. Després uc 
dinar hi ha la presentació de la Marxa. 
En acabar les sardanes un nombrós grup de gent baixa al poble cridant, hi ha un recital. Es dediquen 
cançons a la Marxa i a la Unió de Pagesos, la guàrdia civil treu pòsters de Macià i Companys, després 
d'haver-los fet retirà comenten a un que hi havia per allí' que no sabien de qui eren aquells 2 retrats 
però que els hi havien fet mala impresió. 

COLUMNA V, ABAD ESCARRE 

28-VIII.- PREMIA DE MAR: Al vespre es fa una concentració, arriben a 1.000 les persones que hi par
ticipen. La guàrdia civil carrega, i deté 10 persones, que són alliberades més tard. 
29-VII.- La columna arriba a BADALONA 
3GvVII.- BADALONA: Abans de fer-se una concentració es produeixen dues detencions. Després és 
dissolta, un altra concentració de 200 persones, i hi ha una nova detenció. Més tard, tots els detinguts 
són alliberats. 
A la nit fa columna marxa a TIANA, on hi ha una concentració de 150 persones. Es fa la presentació 
de la Marxa. Acabat Tacte arriba la policia, que demana carnets. 
3I-VII/1/2-VIII.-. BARCELONA (Informació a part) 
3-VIII.- L'HOSPITALET DE LLOBREGAT: A la tarda es fa una xocolatada al barri de Can Serra, 
amb 300 persones. Al vespre, a una ballada de sardanes es tiren fulls volants i parlen un membre de la 
columna i un altre de l'Assemblea Democràtica local. La guàrdia civil agafa 3 persones. La gent en 
nombre de 6oo, demana la llibertat dels detinguts, i és agafada un altra persona.Més tard els 4 detin
guts són alliberats. 
4-VIII.- EL PRAT DE LLOBREGAT: Davant de 300 persones, es presenta la Marxa i l'AssemWea De
mocràtica local. La Guàrdia civil arriba i retira una senyera. De totes formes l'acte acaba sense inci
dents. 
Al vespre la columna marxa a SANT BOI. La guàrdia civil no deixa fer un acte, retira una senyera i 
demana carnets. Hi ha presents 300 persones. 
5-VIII.- SANT BOI: La columna fa una visita a l'Hospital Psiquiàtric. Més tard es fa una concentracié. 
Hi ha presents la guàrdia civil, el sometent i enes bandes feixistes parapolicials. La concentració és di
ssolta i es practiquen 5 detención. 
6-VIII.- SANT IDELFONS DE CORNELLÀ: Al vespre hi ha un acte, L'Assemblea democràtica local 
dóna la benvinguda a la Marxa, la qual fa la seva presentació. Hi ha a l'acte 200 persones. 
7-VIII.- ESPLUGUES DE LLOBREGAT: Es presenta la Marxa i es parla de la problemàtica local. A 
la tarda 100 persones es van en manifestació a SANT JUST DESVERN, on es fa un homenatfeaun 
ex-alcalde, amb unes 200 persones. 
Al vespre, 150 persones arriben a SANT FELIU DE LLQBREGAT. Es neteja la plaça de la Caca da la 
Vila. La guàrdia civil disool la concentració, es demanen carnets i són nombrosos els contusionats. Més 
tard es fa un homenatge a Rafael de Casanovas, enterrat a aquesta població. 
8-VIII.- MOLINS DE REI: Es fa una reunió amb representants de les forces polítiques, parlant de la 
Marxa i la problemàtica local. 
A MARTORELL, hi ha un aplec a la tarda, es fa la presentació de la Marxa. Es penja una pancarta¡ es 
tiren fulls volants i es fa un castell humà. A la sortida.de missa es fa una seguda. La guàrdia civil dis
persa la gent i demana carnets. 
9-VIII.- MARTORELL: Mentre es reparteixen fulls són detinguts tres marxaires. Al vespre hi ha un 
recital, i a la sortida es reparteixen clavells, es llencen coets i es pengen pancartes. Hi ha una manifes
tació de 150 persones, que és dissolta per la policia. 
10-VIII.- SANT SADURNÍ D'ANOIA: Hi ha moltes sanyeres penjades als balcons de les coses. A una 
ballada de sardanes, amb 500 persones, es fan castells i es canta. La guàrdia civil no hi intervé, ja que 
l'alcalde ho mana. A la nit hi ha un acte públic. 
11-VIII.- SANT SADURNÍ D'ANOIA: A la tarda hi ha un festival infantil i al vespre es prohibit un 
recital. 
Durant l'estada de la Marxa, s'ha format l'Assemblea Democràtica local. 
12-VIII.- SANT PERE DE RIBES: En arribar la columna es tiren coets. A la tarda es fa una visita al 
rector, i al vespre hi ha la presentació de la Marxa i l'Assemblea Democràtica local. 
13-VIII.- SITGES: La columna és rebuda amb coets. Hi ha una concentració de 1.000 persones, amb 
la presentació de la Marxa. La guàrdia civil retita senyeres i pancartes, perp l'alcalde mana qüe siguin 
tornades. Al final la concentració es dissol pacíficament. 
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VAGA DE FAM A VIC 

El dia 31 de jul iol, quatre marxaires es van tancar a la catedral per tal de fer una vaga de fam com a 
jrotesta per la forta repressió que hi ha hagut envers la Marxa. 
Durant els dies en què ha durat la vaga de fam, les adhesions i mostres de solidaritat de la gent de Vic 
i d' altres llocs han estat nombrosi'ddimrd. 
Cada dia, al vespre, els vaguistes sortien a la plaça de la catedral per fer uns minuts de silenci juntament 
amb la gent que es trobava alli. 
Després de diverses amenaces, els quatre vaguistes van ser detinguts per membres de la B.P.S. que en
traren a la catedral el dia 4 al mati, aquets se'ls emportaren a la caserna de Vic. Posteriorment, els va
guistes van ser traslladats a la comissaria superior de Barcelona, i foren alliberats poc després. 
Un cop en llibertat els vaguistes van redactar el següent comunicat: 

COMUNICAT DELS VAGUISTES DE FAM RECLOSOS A LA CATEDRAL DE VIC 

Al quart dia d' estar reclosos en vaga de fam a la catedral de Vic, i quan fèiem el silenci, vingueren les 
forces de la guàrdia civil, les quals ens van convidar a abandonar la nostra actitud, a la qual cosa vam 
negar-nos. 
A primera hora del cinquè dia i just al moment d' obrir les portes de la catedral, el capità, juntament 
amb d'altres "números", ens van demanar d'una manera correcta si volíem romandre en la mateixa ac
t i tud, i devant la nostra resposta afirmativa ens van obligar a abandonar la catedral sense violències per 
cap de les dues bandes. 
Aleshores ens van dur a la caserna de la guàrdja civil i allà ens van prendre la declaració i van estar 
unes quatre hores dialogant amistosament mentre esperàvem el trasllat a Barcelona. Vam arribar a les 
dues aproximadament, a la comissaria superior de policia hi fórem alliberats a les tres, aproximada
ment, pendents de les diligències de governació. 
Agrai'm al poble de Vic la seva adhesió i solidaritat vers la nostra actitud i a l'encarregat de la catedral, 
les seves atencions devant la nostra estada. Finalment, volem manifestar públicament els bons tractes 
rebuts per les forces de la guàrdia civil de Vic, tot i denunciant la ¡I.legalitat de la nostra detenció. 
Després d'aquests fets i a causa dels impediments per a continuar en la nostra actitud, hem decidit de 
reincorporar-nos a la Marxa, tot donant fer finalitzada la vaga de fam. 
Signen el present comunicat: 

Joan d'Armengol 
LI ui's Rover 
Joan Tost 
Jordi Roses 

COMUNICAT PREMSA 

Avui, dia 3 d' agost, un mes després de l ' inici 
de la Marxa de la Llibertat, caminants de les 
diferents columnes del Principat, reunits en 
Assemblea, fan públic el següent comunicat: 
- Hem valorat com a molt positiu aquest pri
mer mes de mobilització coordinada arreu 
dels Paisos Catalans en el procés de lluita cap 
a les nostres llibertats democràtiques i na
cionals. 
- Malgrat I' ocupació policíaca poble per po
ble, allà on passa la Marxa la gent viu plena
ment I' exercici dels seus drets, i aixi s'inicia 
un fort procés de desvetllament col·lectiu. 
- Constatem que es var> duent a terme els ob-
jetius que ja s' expressaven en el manifest ini
cial de la Marxa. Aquesta és "constantment 
nova i dinàmica, feta de gent de totes les 
edats, condicions i tendències", i constitueix 
un permanent diàleg i contacte amb les perso
nes i la realitat dels Paisos Catalans. 
- Fem pública la nostra satisfacció pel fet que 
el pas de la Marxa hagi significat la creació 

Paisos Catalans 4 d'agost del 1.976 

d' Assemblees Democràtiques en diferents po
blacions, així com V elaboració de dossiers i 
manifestos a I' entorn de la problemàtica i de 
les aspiracions de les comarques per on ha pa
ssat fins ara la Marxa. 
- Ens reafirmem un cop més amb els objectius 
bàsics de la Marxa de la LLibertat, exigint es
pecialment I' AMNISTIA real, total.i absoluta 
com a primer pas cap a la ruptura democràti
ca. 
- El fet de trobar-nos a Vic ha estat motivat 
per a demostrar la nostra solidaritat amb els 
quatre caminants que duen a terme, desde di
ssabte passat, una vaga de fam a I* interior de 
la catedral de Vic en protesta per la repressió 
sobre la Marxa. 
- Finalment, comuniquem que continua enda
vant la preparació col·lectiva del que serà el 
Llibre de la Marxa de la Llibertat, recull de 
tota aquesta mobilització del nostre poble. 
Iniciem el segon més de cami !!! 



PAS DE LA MARXA DE LA LLIBERTAT 
PER BARCELONA 

Els dies 31 de juliol i 1 i 2 d' agost la columna 
"Abat Escarré" de la Marxa de la Llibertat 
passà per Barcelona. Les circumstàncies que 
envoltaven el pas de la marxa, el fet d' ésser 
els dies en què la gent se'n va a passar les va
cances fora de la ciutat, ens feren preveure, al 
secretariat del Barcelonès, que la presència de 
la Marxa a Barcelona seria bastant modesta; 
i aixi va ser per les raons abans esmentades i 
per d' altres, com pel poc suport que, en gene
ral, les entitats i els partits barcelonins adhe
rios a la Marxa li donaren. 
Els dies anteriors a I' arribada de la Marxa van 
ésser de molta activitat: pintades, pancartes, 
reunions, crides a la participació en la Marxa, 
etc. Potser allò que destacaria de tota aquesta 
activitat és la presència de la Marxa, el dia 29, 
al Palau d' Esports, en I' acte pro amnistia que 
realitzà I' Assemblea de Catalunya. 
El dia 31 va arribar la. marxa a Barcelona; 
venien caminant des de Santa Coloma de Gra-
manet i a les 9 van arribar a la plaça Orfila, a 
Sant Andreu. Prop de 300 persones els espe
ràvem i, en el moment que des del campanar 
es va desplegar una pancarta, vam ocupar la 
plaça tot fent els crits de rigor: "Poble català, 
posa't a caminar", "Visca la Marxa de la LLi-
bertat", etc. 

Després, a I' església de Sant Andreu es féu 
un acte amb diverses ponències: del joves de 
Sant Andreu, del secretariat, el qual va llegir 
el manifest del Barcelonès, que va ser força a-
plaudit, i una intervenció d' un membre de la 
permanent de I' Assemblea de Catalunya, que 
llegí el manifest per la ruptura i va ser també 
molt aplaudit; i amb diversos parlaments de 
persones vinculades a la Marxa, del Pais Basc 
i d' un grup d' exiliats s' acabà aquest acte i 
les activitats de la Marxa per aquest 30 
d'agost. 
L'endemà, a les 11, a Sant Medir, després de 
ser penjada una pancarta des del campanar, es 
va començar un segon acte de Marxa. Diver
sos ponents van parlar dels diversos proble
mes que afecten Barcelona ciutat: Atur, sani
tat, ensenyament, disminuïts físics, jovent, 
Plà Comarcal... Hem de lamentar, però, que 
la persona que havia de parlar exposant la pro
blemàtica dels jubilats no ho fes per badada 

de la gent que portàvem l'acte. 
Després,, cap a les dues del migdia vam anar 
cap a la presó "model" prop d'un centenar de 
persones. 
Vàrem restar-hi aprop de deu minuts, silen
ciosament, Aleshores varen arribar dos jeeps 
de la policia armada i sense dir-nos ni una sola 
paraula van começar a atonyinar-nos, fent 
aixi demostració de la violència que els hi és 
tant característica. Vàrem optar per disol-
d re'ns. 
A la tarda, cap les nou del vespre la marxa va 
fer acte de presència à la plaça Sant Jaume. 
Es va penjar una pancarta a I' aparador d' una 
botiga i es va començar una rotllana. La po
licia intervingué en aquest moment i tan sols 
es van poder cridar algunes consignes. En aca
bar-se les sardanes, després de cantar I' estaca 
va comerçar una manifestació que arrivà a 
Canaletes i allí ens disolguèrem. 
L'endemà dia 2 la Marxa va rendir Homenat
ge als presidents Macià i Companys i al Salva
dor Puig Antich i al Joan Paredes anomenat 
també "Txiqui", passant pels cementiris allà 
on reposen els seus restes, i deixant-hi unas 
samarretes de la marxa. Aquest homenatge 
però, el volem fer extensiu a totes aquellas 
persones que han donat ses vides en la lluita 
per aconseguir una Catalunya més justa i més 
digna, per tots aquells que han mort lluitant 
per aconseguir una vida més signe pel poble. 
A les set de la tarda d' aquest dilluns I' assem
blea democràifica del bon Pastor juntament 
amb les dones d' aquest barri van preparar 
amb motiu del pas de la Marxa, un acte refe
rent a una zona verda que en aquell barri rei
vindiquen. 

Amb aquest motiu ens hi vam reunir aprop 
d'un centenar de persones. Primer va interve
nir un membre de I' assemblea democràtica 
i després les dones del barri van ensenyar un 
quadre que habien fet amb motiu de la lluita 
de motor ibérica. A continuació parlà un 
membre de la Marxa i acte seguit es va comen
çar una manifestació que va recorre tot el ba
rri i va acabar aprop de I' església del bon Pas
tor. 
El pas de la Marxa per Barcelona no ha estat 
un aconteixement trascendental per Barcelo
na no obstant això es va aconseguir allò que 
ens habiem posat com fita els del secretariat 
del Barcelonès: Deixar constància del pas de 
la Marxa de la Llibertat per Barcelona. 



PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE LA 
MARXA 

Als darrers dies de Juliol, la Marxa fou presen
tada a Thessalònica (Grècia) davant del 32é. 
CONGRES INTERNACIONAL del Jovent 
Esperantista, amb més de 350 participants de 
més de 20 paisos. La iniciativa va ser acollida 
molt favorablement pels participants, entre 
els quals va ser distribuït un full informatiu 
en Esperanto sobre la MARXA. 
Aquest full contenia una explicació sintètica 
sobre què és la MARXA, sobre allò a què as
pira, presentant els quatre punts de I' Assem
blea, i al mateix temps proposava als esperan-
tistes com a camps d' actuació solidària: or
ganitzar debats, enviar cartes a la premsa i a-
conseguir I' adhesió d' organitzacions a la 
Marxa. 
Sabem que estan amb nosaltres i fins creiem 
que d' alguna manera ens ho manifestaran. 

V IVU LA MARSADO POR LA LIBERECOÜ 

KATALUNA POPÓLO, EKMARSU! 

POLICIA MUNICIPAL 

Un dels aspectes més repugnants de la repre
ssió que pateix la "Marxa", és la col·laboració 
de la policia municipal. 
Representa que els vilatans paguen indirecta
ment gent que els detenen. 
Això ho he pogut veure clarament a Balaguer 
i Lleida. En el primer lloc ens varen detenir 
amb gent de Balaguer pel sol crim d' intentar 
prendre un cafè a la plaça, que varen desallot
jar, regar, etc. 
Per portar-nos al quarter de la Guardia Civil 
varen fer servir el cotxe patrulla de la policia 
Municipal. 
El batlle en persona dirigia les glorioses ope
racions a la plaça, que varen durar unes dues 
hores. Per cert és cosí del de Barcelona, i es 
diu igual, i és del mateix tarannà. -
Corre per Balaguer la veu que s* assembla a 
Barcelona perquè son dues ciutats "violades"; 

ELS POBLES DIVIDITS 

La Marxa de la Llibertat del poble català és 
una exteriorització de l'anhel d'un poble que 
vol veure reconeguts els seus drets d'autode
terminació. Drets que molts d'altres pobles 
oprimits reclamen igual que nosaltres. Estan 
dividits entre* Estats centralistes que intenten 
des de fa segles suprimir la personalitat pròpia 
d' aquestes nacions, que són germanes nostres 
en l ' infortuni . 

La nació catalana -Paisos Catalans- està divi
dida entre l'Estat francès i l'Estat espanyol 
(a part d' Andorra i de l'Alguer). Anomenen 
Catalunya Nord les cinc comarques catalanes 
que hi ha entre les Alberes i les Corberes, i 
que el conturbeni entre els Estats Va atribuir 
a l'Hexàgon, sense fer cas del rebuig unànime 
del nostre poble a aital separació. La resistèn
cia que Catalunya Nord va oposar a l'assimi
lació francesa va durar 35 anys i va ser sufoca
da amb ferotge crueltat i sadisme. Va costar 
la vida de 35.000 nord-catalans. Els seus ca-
pitasts van ser torturats, esquarterats i penja
des llurs despulles en gàbies de ferro, per se
parat, a diversos indrets, com si es tractés 
d'infamants traïdors en lloc de patriotes ca
talans. 

Catalunya Nord té 4086 quilòmetres quadrats 
i 290.000 habitants que mai l'Estat espanyol 
no ha reclamat (malgrat haver-li-ho ofert di
verses vegades Lluïs XIV) perquè no comprèn 
ni ha comprès mai el problema de la nostra 
nacionalitat. Nega la nostra existència nacio
nal, però, en canvi, des de fa 260 anys perse
gueix allò que diu que no existeix; sense però 
poder aconseguir d'alienar-nos mai. En canvi 
s'entesta a voler rescatar Gibraltar que només 
té 6 quilòmetres quadrats i 26.000 habitants 
que no són espanyols sinó britànics. Qualse
vol altre Estat federalista hauria resolt tots els 
problemes peninsulars i insulars, però els cen
tralisme espanyol només destrueix des de fa 
segles el seu propi imperi. 
Mentre, els nord-catalans han d'emigrar del 
seu pais cap a Paris, on ja són 30.000 mentre 
que el govern francès es ven el pais a l'estran
ger. 

Diferim totalment de l'opinió de l'il.lustre 
geògraf Pau Vila, que no li agrada el nom de 
Catalunya Nord. La separació del nostre po
ble ha estat imposada per raó política d'Estat. 
Encara que Catalunya Nord sigui una petita 
part de la nostra nació, això no vol dir que se 
li pugui negar el nom de geogràfica, sinó una 
reivindicació política. Es un nom que ressalta 
una identitat, rebutja una divisió i sosté una 
esperança. A més, veurem com d'altres pobles 
dividits han donat també a les dues parts del 
seu poble l'apel.latiu de Nord i Sud. 
Voler qualificar Catalunya Nord de "Pais Ro
ssellonès" és fer el joc a Paris i Madrid. Cata
lunya Nord sempre ha proclamat ben alt que 
és Catalunya. Els seus habitants sempre s'han 
dit catalans, mai rossellonesos. 
Comparar el nom de "Pais Rossellonès" amb 
Pais Valencià és totalment absurd. València 
és tot un Pais català i no hi ha confusió; en 
canvi Rosselló és només una de les cinc co
marques de Catalunya Nord"; aquest, doncs, és 
l'únic nom adient que les angloba totes. 

Corft'\r*j0-



L'exemple de l'afer de l'autopista dè Perpinyà 
crec que és prou eloqüent; ja que es va rebut
jar el nom de "Languedocienne" per mitjà de 
bombes que van esclatar a la mateixa autopis
ta pocs dies abans de ser inaugurada. Quan 
finalment se li va canviar aquest nom pel de 
"La Catalana", e) poble nord-català, des de 
Salses fins el Portús va exclamar: Hem gua
nyat. (Fixeu-vos que no es reivindicava el nom 
de "la rossellonesa" malgrat passar quasi no
més pel Roselló). 
Quan una frontera estatal divideix una nació 
o una nacionalitat, una part és la Nord i ("al
tra part és la Sud. Enfront d'una divisió polí
tica, els perjudicats oposen un nom polític 
d'unitat. 
Així hi ha el Tirol Nord í el Tírol Sud; la Ir
landa Nord i la Irlanda Sud; Euskadí.Nord i 
Euskadi Sud; Galiza Nord i Galiza Sud (Por
tugal); í fins i tot Alta i Baixa Cerdanya que 
també és una comarca dividida. 
Tots els qui canten les excel·lències de la uni
tat a una banda ¡ a l'altre banda del Pirineu 
són precisament els mateixos que ens volen 
ben dividits; Però el poble català s'ha posat a 
marxar i diu prou al colonialisme; perquè, 
com ha dit Garcia Faria: "Volem disposar de 
casa nostra". 

II DE SETEMBRE 

Com tots sabeu l'onze de setembre és per tots 
els catalans una diada d'afirmació nacional. 
Diada dolorosa, ja que un onze de setembre 
els lluitadors catalans van ser derrotats per les 
forces dels estats espanyol i francès. 
Si bé la derrota va ser a Barcelona, se sap que 
entre els Catalans del Principat hi lluitaven 
també miquelets del Pais Valencià i que la 
major part dels queviures i del suport que re
bien les tropes catalanes provenia de les Illes. 
Es per això que la nostra Marxa s'ha proposat 
que la seva cloenda fos els dies 11 i 12, i que 
fos en un lloc de situació cèntrica dels Països 
Catalans, ja que si vam lluitar junts fa segles, 
ara que hem tornat a comerçar junts la lluita, 
podem fer Tacte final d'aquests dos mesos 
també junts. 
Podem anuncia ja l'assistència segura de gent 
de la Catalunya Nord, del Pais Valencià i de 
les Illes, a més de la gent del Principat. Dintre 
de poc sortiran els programes; en ells veureu 
que l'acte més gran, el més sonat, el més am
pli, serà el dia 12. La Marxa, però, com ja te
nia anunciat des del principi, arribarà a Poblet 
el dia 11, aquest dia es faran diversos actes. 
Es a dir, els actes del final de la Marxa, d'afir
mació nacional de l'onze de setembre comen

çaran dissabte el mati per acabar el diumenge 
a la tarda. Aquest lleuger desplaçament 
d'unes hores del Gran acte, és degut a que vo
lem respectar al màxim tots els actes unitaris 
que es preveuen per aquests dies, i ja haureu 
llegit a la premsa que el dia 11 el Principat té 
una convocatòria unitària a Barcelona. 
Aixi, dons, esperem que tots els que heu par
ticipat d'una manera o altra amb la Marxa o 
els que no heu pogut fer-ho i volieu, estigeu 
presents en aquest acte final de la Marxa de 
la Llibertat; forà molt bonic poder dir: 
"TOTS ELS CATALANS ENS TROBAREM 
AQUETS DIES A POBLET" No hi hauria 
d'haver res que parés la voluntat d'un poble. 
Per tant, FINS EL DIA 11 I 12 ENS HI 
VEUREM!! 



LOS TRES PIES 
« • DEL GATO 

Perquè han de mantenir l 'odi entre els pobles 
Perquè no comprenen que podem ser ll iures. 
Practiquen la unió amb la sang i rivalitats 
Practiquen l 'enemistat entre els pobles. 

He sentit el cr i t ¡La terra es rebel.la! 
Ja no vol ser més esclava! 

Ja ho sabeu tots...? 
avui ha caigut un jove 
ja ho sabeu tots...? 
ahir m o r í un obrer. 

Avu i he vist 
el terra tacat de sang, 
que s'enlairava 
la vella més vella del món , 
ulls tr istos, plorava 

Avu i he vist, més l luny , la dona plorar 
mai no fatigada d ' estimar. 
Avu i he vist també, e1 nen que gemegava 
el crit de vida to t just començava 

Avu i he vist 
el terra tacat de sang 
que s'enlairava 
La vella més vella del món 
ulls tr istos, plorava. 

V A L E N T Í 
(Prohibida la reproducción sin autorización expresa de 'La Vanguardia*) 
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