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Reproduim el retall de diari que encapcala 
aquesta "Veu" perqué reflecteix una vida exem-
plar, una vida de ciutadá república que, a 
l'exili, un veritable exili, per fidelitat 
a la patria i a ell- mateix, va fer front amb 
dignitat a 1 • adversitat. 

El combat xilé 

Pinochet va demanar "perdo al poblé pels 
seus possibles errors". 

"Error", el crim historie comes amb el cop 
d'estat de 1'11 de setembre de 1973 a Santia
go de Xile? "Error", la tortura a que ha estat 
Bbtmés el poble7 

/ 
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A Espanya, a Catalunya, ni aixo! 'Ningu go-
8a dir que l'aixecament feixista del 18 de ju-
liol de 1-936 va ser "un error" o "un crim". n|_e Mande" _ \<j¡rj'i 

Com pot el poblé guarir del franquisme sense "reacció* saludable? 

El primer d'octubre, just abans el referendum per dir "sí" o "no" 
a Pinochet, llegim que "els xilens'saben avui que el "no" és legal, 
qua ells tehen el dret a votar aixi. La por els ha abandunat". Frn-
bem aqüestes reflexions forca significatives. Fiecordern que el prole-
tariat espanyol va votar massivament, "deu milions de vots", peí 
PSOE sorgit de l'interior matsix del régim. Aquest vot era també 
Vlegal", o sigui "no subversiu". 

Es que s'ha de ser "legal", de la "legalitat" imposada subversi-
vament, o "subversiu", exigint la Ilibertat no atorgadá? 

Aquesta aparenca de "Ilibertat" - sota l'estricte control de 1' 
exércit - que es troba a Xile en aquest primer d'octubre, indubta-
blement, és el fruit de tants i tants sacrificis i J.Juites contra 
al pinochetisme. E3 que la podrem comparar a la Ilibertat que pre
sidí a Catalunya i a Espanya l'eleccio del 12 d'abril del 31? Aques
ta Ilibertat no era atorgadá, era el resultat deis bambats populars. 

El poblé xilé es troba en pie combat democrátic contra el régim, 
contra un exércit que conserva ul poder amb la forga. Es que un com

bat democrátic i no violent, un combat refe-
rendari o electoral pot "guanyar una guerra"? 
Perqué es trácta bé d'una guerra. El régim, 
aconseguint que el poblé accepti l'ocasio d'ex-
pressar-se, guanya i perd albora una batalla. 

El pobie també, expressant-se, perd la for
ca de l'oposició absoluta. 

En aquest fa d'octubre, el poblé xilé s'ha 
expressat i ha guanyat! El general conserva 

De "Chroniques.." pero, amb la forca, el poder i la iniciativa. 
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L' "error" de Pinochet? 
Es que el general Pinochet ha comes un err 

signant-se ell mateix per succeir-se com a ca 
la poblado' de Santiago, confosos socialistes 
crates-cristians, han manifestat davant el Pa 
assassinat, manifestacio acabada en violéncie 
carabiners, diriem que Pinochet ha comes un e 
tat és potser massa immensa per a que pugui r 
aicio" com la que ha reeixit a Espanya i a Ca 
a Euskadi. 

Si la població obrera i combatent de Xile 
saber aprofitar la llicrf republicana espanyol 
ser ara no caurá en la trampa de conformar-se 
zacio" que deixaria en peu el régim instaurat 

or el 30 d'agost de-
p d'Estat? Vist com 
, comunistes i demb-
lau on Allende va ser 
s amb les forces de 
rror. La impopulari-
ealitzar-se una "tran-
talunya, perb menys 

no va poder o no va 
a del juliol 36, pot-
amb una "democratit-
per Pinochet. 

Propostes republicanes 

En nom de l'Agrapacio d'ARDE a Franca, el correligionari Manuel 
Riera Claville presenta una Proposta de Referéndum sobre la forma 
d'Estat, República o Monarquia. Escriu : El perfeccionament i 
1'aprofundiment de la democracia exigeix amb un clam d'urgéncia 
un referéndum en tots els pobles, nacionalitats i regions autono-
mes de l'Estat espanyol per decidir el tema capital de la forma 
d'Estat, republicana o monárquica. 

El referéndum será un fet polític el dia en que, en la conscién-
cia profunda deis pobles i nacionalitats hispániques apareixi "com 
un llampec polític" la voluntat d'aclarir i d'enfortir tots els 
poders de^l'Estat a tots els nivells i sense excepcid. 

El referéndum significará la cessacicf 
definitiva de la legalitat post-franquista 
continuada amb el reformisme i el pactisme 
en la confusa amalgama de franquisme resi

dual i de pragmatisme d'una part de l'oposi-
cicf. 

'e "Chroniques.." 

El referéndum ha d'ésser demanat pela 
republicans amb totes les garanties juridi-
ques i operacionals per a que, en una con-
sultacid popular transparent es manifesti la 
vertadera voluntat de l'opinid' pública.... 

Setembre 1988 

Extreiem d'una Comunicado de Manuel Riera Claville al Congrés 
d'ARDE a Madrid : 

Participacio deis republicans a les eleccions europees de 1989 

tjuasi ningu sap que l'embrio original del moviment europeista 
en totes les nacionalitats i regions de l'Estat espanyol, estigué, 
en els dies crítics i auguráis de la post-guerra, en una llunyana 
trobada celebrada en 1948 a Brussel.les entre el líder socialista 
belga Paul-Henry Spaak i el aleshores Vice-President del govern 
república espanyol en exili Don Fernando Valera. 

Gairebé ningu s'atreveix avui a dir ni a escriure que la con-
sequéncia del primer apropament entre democrates de l'interior i 
de l'exili sota un denominador comú europeista va ser consagrat 
politicament davant l'opinio internacional en el Congrés del Movi
ment Europeu a Munich en 1962, on l'abracada entre Gil Robles i 
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Madariaga simbolitzá la vertadera fi de la guerra civil. 

Les eleccions per a Diputats europeus en 1989 serán decissives 
en la marxa progressiva cap a la unitat política d'Eurropa. 

Es- necessari i urgent que els republicans intervinguin, partici-
pin i es presentin davant l'opinio publica com els autentics avan-
guardistes i com els mes lleials europeistes.. . 

5etembre 19B8 

Els 

Segons ens assabentem, 
tualment, en les diferent 
presumtes membres d'ETA. 
de combat, és una de les 
cions d'ETA, tant en la 1 
unes possibles negociado 
vern de Madrid. 

Nosaltres recordarem q 
presos peninsulars i sobr 
rians, obrers de les mine 
empresonats per l'exércit 
cid espanyola, dirigit pe 
un tal general Franco en 
tubre de 1934, varen ésse 
raons que decidiren els c 
de tota la península a va 
esquerres defensores de 1 
a les eleccions del 16 f 

presos bascos 

en aquest mes de setembre 88, hi han ac-
s presons espanyoles, 424 presos bascos, 
L'alliberacid d'aquests presos, germans 

principáis reivindica-
luita com en 
ns amb el go-

ue els 3U.UÜÜ 
etot astu-
s que foren 
de la reac-

r cert per 
el mes d'oc-
r una de les 
iutadans 
tar per les 
a República, 
brer 1936. 

Els dos "Jordis" 

Estem a "Liber'88", exposicid" internacional del llibre, a Bar
celona, en aquest comencament d'octubre. Hi ha presents, oficial-
ment, dos "Jordis". L'un d'ells, president, comenca un discurs ofi
cial en cátala, llengua del paxs, i de cop, l'acaba en castellá, 
llengua dita "de l'Estat", dient que ho fa perqué l'altre Jordi ho 
comprengui. Aquest altre Jordi és "Jorge", ministre de la Cultura 
de Madrid. Es normal, aquesta situacio? Com portar-hi remeiV 
Els dos, sembla, entenen molt bé el francés. 

D potser, si per ésser ministre o altres carrees enlairats , a 
l'Estat espanyol, fos obligatori, almenys , d'entend.re les llengües 
"nacionals". "Federacio", respecte a totes les llengües? Dificil! 



El dret d•asil 
Quan les nocions de "refugiat polític" 

sotmeses a les convenienri es de la "rao' d 
W. 

23 ívril !9««i 
F i r i l I Une 

quarantatne de 
rffugies basque* 
cxpulsll sulvanl 

la proeídure 
"d'urgenee 

abjolue" pul, 
liberes, denoncent 

leur siluatlon au 
•lege de l'OITR A. 

El "dret d'asil" no es troba, com deuria, 
politics deis Estats. 

i de "dre 
'Estat" la 
es troba 
"dret" a 
hilat. 

Així 
gument d 
és una d 
panyols" 
eos i ca 
pretendr 
asil" 

Es e 
cent del 
Potros, 
dat l'es 
en 1982 
estimat 
il.legal 
Aquesta 
duir a 1 
"protegit 

t d'asil" es veuen 
seva aplicacio 
pertorbada i el 

rriba a ésser ani-

ha succeit amb 1' ar 
e que "com Espanya 
emocrácia", els "es 
- republicans, bas 

talans - no podem 
e a aquest "dret d' 

xemplar el cas re-
refugiat base Sant 

al que s 'ha/ia acor-
tatut de refugiat 
i ara l'ÜFPRA ha 
que per "activitats 

"no hi té ja dre 
disposicid pot con-
1 extradicio. 
" deis interessos 

En un 
10 d'octu 
cialment 
ment base 
es troben 
diáleg am 
bloquejad 
problema, 
detinguts 
el proble 

Perqué 
tic, no? 

anomen 
bre, " 
el de 
. Des 
com o 

b l'ET 
a. Ll 
es li 
i de 

ma bas 
el "p 
Es un 

Els "espanyols" en 
at seminari franco-espany 
els espanyols", o sigui e 
gover nació*, demanen mes. 
apareguda la repressiá ce 
rfens. Tot i dient que p 
A", naturalment, no ho re 
egim que les autoritats e 
miten "a les qüestions d' 
reinsercio' deis militants 
c en termes politics". 
roblema base" - tot com e 
problema de superacid de 

demanen mes... 
ol cel.lebrat a León aquest 
ls ministres madrilenys, espe-
.. repressicf contra el movi-
ga de la "urgencia absoluta", 
racticaran una "obertura i 
alitzen, i la situacid resta 
spanyoles, per resoldre el 
amnistia, d ' alliberacid de 
", i que"refusen el abordar 

1 "problema cátala" 
1 post-franquisme. 

- es palí-

A Xile, el gen 
biscit, no se ' n v 
"begociar" amb 1' 
chetista. de 19BÜ 
der civil, el del 
marxistes. 

Recordem bé qu 
cit franquista s' 
titució, un "dret 
"triomfador que d 
rii el seu "dret 

Es parla d'un 
l'Estat espanyol 

"Dret de tutel.la" militar 

eral Pinochet, malgrat el triomf del "no" en el ple-
a. L'oposició" moderada vol, en aquest mes d ' octubre , 
exércit la sortida de Pinochet. La Constitucicí pino-
acorda a l'exércit un "dret de tutel.la" sobre el po-
icte d'opinio i posa fora de la llei les doctrines 

e, d'encá de la "democratitzacio", a Espanya, l'exér-
acordava, ell, interpretant com volia la nova Cons-
de tutel.la" sobre la nació. Es una posició de 
eixa governar sempre que el poder civil no contra-
de triomfador". 
possible "pinochetisme sense Pinochet". Es que a 
no prevaleix un "franquisme sense Franca"? 

Jorge 5emprun, ministre 
Jorge 5emrpun conegut intel.lectual espanyol, exiliat direm "pri-

vilegiat", ha estat nomenat ministre de la Cultura peí govern de 
Madrid. A la mort de Franco, adherí- a "la democracia restablerta 
a Espanya", com ha dit recentment. 
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Es evident que el régim past-
"rehabilitar-se". Perqué, no ho 
co ho va ser, també, contra la c 
teristic del réqim 1 *afusellamen 

En una interviú a el "Monde" 
pren per missio aquesta "rehabil 
ciá Reina 5ofia"(!)? No parla d 
l'Exércit, monument historie que 
rar? 

Semprun afirma que Madrid és 
cultural d'Europa" Es aberrant! 
també, una temptativa de "rehabi 
guem "postuma" de la que, havent 
la nostra guerra, "la capital de 
teñir la dissort de ser la capit 
quisme. 

Nosaltres direm que el pretéí 
la democracia" és un escarni que 
ais republicans. 

Semprun nega el nostre "prob 
güístic". Liegim : "a Barcelona 
blemes - que sdn reals - de que 
cree que siguin d'ordre lingüíst 
de "1' afirmado de la identitat 

Semprun pren com a missid l1 

obtingut amb el retorn a la demo 
que no havia mai conegut" . 

Aquesta "Espanya" que vol re 
complexe de culpabilitat, de la 

franquista fa esforcos per direm, 
oblidem, el crim múltiple de Fran-

ultura espanyola. No va ser carac-
t d'un poeta, de Federico? 

, el 22 d'octubre, Jorge Semprun 
itacio". No ens parla d'una"Funda-
'un "Museu de 
no cal capgi-

"la capital 
Es aquesta, 

litació", di-
es tat , quan 

1 mon", va 
al del fran-

"retorn a 
se ' ns fa 

lemalin- »• *"**"* "***""' 
tothom parla espanyol", "Els pro-

sofreix la capital (Barcelona) no 
ic" , encara que parli, siguen justos, 
nacional catalana". 

exaltado' de Madrid, que, diu,"ha 
crácia un prestigi i una autoritat 

habilitar-se prova que sofreix d'un 
culpabilitat d'un crim no reconegut. 

en 

No ho volen saber... 
Els governs de Madrid i de Washington sembla que han arribat, 

aquest final de setembre, a un acord definitiu sobre la presencia 
militar nordamericana a Espanya. El govern de Madrid accepta "no 
carear a saber si els vaixells americans que sbjornaran en aigües 
espanyoles transportaran o no armes nuclears." 

Si la base militar de Torrejón de Ardoz desapareix, la presencia 
americana continuará i será "substancial". Les bases de Rota, de 
Saragossa i no Morón continuaran. 

Triste destf deis pobles d'Espanya - i de Catalunya - a disposi-
cio dé les exigéncies de 1'imperialisme USA. 

B0NE5 PAGINES 

Continuado de les "Memories d'un caralá parisenc". V.E. - XVI. 

Una altra vegada em van destacar amb un jardiner que s'ocupava 
d'una propietat immensa. Calia rasclar, regar, tallar les branques. 
Una vegada em van posar amb un cavall de conreu. Jo no estava acostu-
mat ais cavalls i vaig teñir molta dificultat a fer-lo caminar. Una 
vegada va trepitjar brutalment amb la pota del darrera i la ferradu-
ra va va fregar la vorera de la sabata. A uns pocs mil.límetres mes 
m'hauria aixafat un dit del peu. Aquesta feina no va durar gaire 
temps. 

També vaig arrencar patates a 1'hort d'un particular durant dos 
dies. Amb una aixada o cávec, és a dir una especie de forca amb 



- 6 -

;1 manee perpendicular a les punxes, calia inclinar-se i estirar 
stá acastu-

pertant tothom i fent una crida per camprovar que ningu mancava. 
He costum la crida es feia al vespre sola-
ment. I després , cap a les 4 del mati, no
va crida. Era 1'11 de febrer de 1942 i la 
finalitat d'aquestes crides era de comp'ro-
var que ñinga no s'havia absentat per atemp-
tar contra la vida de Franco i de Serrano 
Suner, el seu gendre, que van passar per 
Le Perthus i es van entrevistar amb Pétain 
a Montpellier i amb MUssolini a Bordiguera. 
Nosaltres, naturalment, ens perdiem fent su-
pasicions perqué no estávem al corrent d' 

De J. Carrasco -
"La Odisea de los 
Republicanos espa-
noles en Francia -

posicions perqi 
aquest viatge 

Consideracions sobre la fam. 

No hi ha una sola mena de fam. Vaig pa-
tir gana a Barcelona, abans de la incorpo-
ració. Vaig patir gana ais camps, 

igualtat absoluta, aixo a penes^es pot imaginar avui 

La meva talla és de1,61 m. i peso el 1980, 71 Kgs. Diguem que el 
meu pes normal deu ésser de 61 Kgs. Ara bé, el 1944 jo pesava 48 Kgs. 
No era un esquelet vivent com els internats de Buchenwald, pero les 
meves carnes eren primes com si fássin bracos. 

Aquesta fam explica algunes coses : 

x Els somnis de menjar. Aquest somnis eren provocats o entretin-
guts per les conversacions deis famélics que tractaven sempre de men
jar, que esdevenia una obsessio*. Jo somniava plats de faves. 

x El canvi de la racio de tabac, scaferlati, per un troc de pa, 
amb els que treballaven per els pagesos. 

x El robatori de productes agrxcoles, el ralm i les olives, 
El meu germá va curar espanyols que havien rebut 

que 
vaig ter mai. ti meu germa va curar espanyols que navien reDut 
rdigonades a les natges d'un propietari irascible que defensava les 
ves oliveres. En canvi vaig recollir figues a les figueres de Cey-
< 3 * P _ I! . l_ - _ J • L. £ 11 _„_„ „ A m „ ,, 4-

no vaig fer mai. 
pe 
se 
reste. Una vegada un propietari amb un fusell em sorprengué mentre 
esteva a la figuera. Eli tenia encara mes por que jo. Em vaig esca-
polir i no va passar res mes. 

(Continuará) 

- Lia 
Cecines - Franga 

Presentar per Aqustf Clariana 
Joaquim Vinyes 
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