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6 d'Uctubre de 1934 
L'exércit insubordinat a les ordres de la dreta espanyola anti

republicana, bombardeja el CADCI de Barcelona. Hi moren el patriotes 
catalans Jaume Compte, Manuel González Alba i Amadeu bardina. 

A la Plaga de la Hepublica, els membres del govern de Lluis Com-
panys i del consistori barceloni, son fets presoners. 

E 

Mont 

ocup 

15 d'Uctubre. de 19 4Ü 

1 president Lluis Lompanys i Jover és afus 

juic, a Barcelona, havent estat capturat 

ada, peor les policies feixistes. 

L'Associacio Cívica B'Homena 
al President Lluis- Compan 

en el cinquahta anivers 
escriu «n un MANIFEST u 

"... (1'afusellament 
nios Consell de Guerra 
en la persona de qui 
l'havia de servir, er 
fet d'existir i de vo 

Han passat cinqu 
tala ha renascut, , h 
de recuperacicf de la 
mdn , perb aquesta rep 
ta si perdés la memor 

ellat en el castell de 

a La Baule, en Franca 

tge nacional 
y's 

ari de la seva mort, 

) després d'un ignomi-
. Tot el poblé cátala, 
mes el representava i 
á condemnat a mort peí 
ler perseverar. 

anta anys, el poblé ca-
a continuat el procés 
propia dignitat en el 
resa no seria mai comple-
ia histbrica. 

En el record del President de Catalunya 
Lluis Compr'nys, assumirem també els noms deis 
compatriotes, coneguts o anbnims, que van lliu-
rar la vida en defensa de les nostres lliber-
tats nacionals i de la democracia, car l'ho-
menatge al President mártir estaria mancat de 
contingut si no á'emmarqués en el sacrifici 
de tants catalans que donaren a la seva perso
na i a la seva mort la plena dimensid* col.lec

tiva histórica.  
... (proclamarem) de nou, unánimament, davant del mon que som 

uñ poblé decidit a viure en la Llibertat per a la qual aquell va sa
ber morir amb tanta dignitat fárá mig segle." 

Penal d ta Maria 

Rehabilitado 
El combat, la nnstra guerra, separa radicalment l'univers de 1' em-

branzida feixista i el del poblé república. Els venguts, integrats 
avui dia politicament en el mó*n dit "democrátic" perb heretat del 

V. 
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franquisme i de la seva victori 
trobin neguitosos,, orfes de val 

r 
Ela catalans s • aixopluguen d 

president Lluis Companys, captu 
ment per "rebel. lid* militar" pe 

Com és possible voler integr 
fraquista la noble figura catal 
Perqué, diguem-ho, la pretesa " 
Perqué, a mes, la figura histár 
de "vencut", sino de mártir. 

Pero, potser podem esperar q 
seu President porti, a la llarg 
republicana. 

a, sense ruptura; es compren que es 
ors moráis i polftics. 

arrera la figura mártir i heroica del 
rat a l'exili francés i afusellat vil-
ls militars facciosos. 

ar en el mon heretat de 1"ignominia 
ana i republicana de Lluis Companys? 
rehabilitada" no té altra significat. 
ica de Lluis 'Companys no és urfi figura 

ue el cuite legitim deis catalans peí 
a, al restabliment de la s_eva membria 

tit socialista. 
Quina significado' donarem a aquest vot? Una mo. 

co, la seva ombra", continúen governant Espanya - i Catalunya -* 
)lt senziila : "Fran-

De "Catalonia" 

r- 11 • , .Joan Cuatrecasas. 
Ln l'exilx argenti, ha mort aquest 

mes de juliol el professor Joan Cuatre
casas. En els anys 36 era professor 
de Clinica médica a la Facultat de 
Barcelona. En l'exili argenti, va 
ser delegat de la Generalitat de Ca
talunya . 

En "cátala" o en "castellá" 

Claudi Fournier havia escrit que, degut a la important immigraciri' 
castellana a Catalunya, potser caldria fer "catalanisme en castellá". 

Darrerament, hem tingut noves de que hi ha publicacions anti-cata-
anes, a Catalunya, en cátala. I en arriben publicacions, de Valén-
ia, escrites en un bon cátala i que son anticatalanes. 

De la publicada FLASH-INFOS de Tolosa del 
Llenguadoc, 

sep 
ess 

ti 

sa 
tri 
tat 
pia 

(qu 
de 
amb 

cppiem : 
"AVUI 8 de maig, d'un llarguissim article - mitja página - de Jo-
Gifreu, professor de comunicació a la UAB, resumeixo els parágrqfs 

encials. 
El director d'"El Punt" de Girona (15-4-90) escriu "No hi ha prem-
cataiana en espanyol. Hi ha premsa espanyola impresa, feta o dis
buida a Catalunya"... "El ciutadá no gaudeix del dret a la lliber-
d'4.nformado si aquesta no li arriba en la llengua que li és prh-

"El 1 director del se^maciari valencia "-ElTemps" es pregunta "Un país 
asi Jásense DremsaVós un país?".'.. "A Catalunya després de deu anys 
suposada normalitzacicf lingüistica,' la difusid" de premsa en cátala 
prou feines si supera el T.ü ¡¡4 de la premsa en castellá, quan al 
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. _• , Peis Valencia i a les liles els comentaris .sobren 
en llengua propia és simplement inexistent. * . ". 

la premsa rííAría 

».. "S'ha dit i Tepetit que a Catalunya la política de ca talani tzacid' 
de la premsa, o no ha existit o ha estat un fracás". 

"Si una certa premsa en castella a Valencia, o a Liarcelona, a Han-
resa o.a Lleida, és i ha estat un ciar reflex de la profunda castella-
nització soferta peí nostre país, ara, l'aparicio' de nova premsa en 
castella no sembla un simple reflex, representa rnés aviat una nova 
ofensiva, plenament deliberada, per acabar d'enfonsar el malalt en la 
8«v,a c.risi. esquizoide. Eviden tmen't •, a Europa, almenys , un país sense 
premsa rio té identitat, no es reconeix com a'pais, na és un país"... 

LJuin nacionalisme ;r 

A f orea de defensor., amb raá, contra 1' emb^ranz ida franquista, la 
nacid Catalana,•• la*seva llengua i la seva_cultura, per extensio que 
direm ideol dgica, neix per universalitzac.io del principi ia lie ngua, 
una nació , un nacionalisme lingüist'ic que, en' la prácf''ra, ensopega 

probleme9. No paflarem del cas deis valencians, 
deis mallorquins o deis rossellonesos, Tractare* 
del nacionalisme 
habitnntfl H P l a Valí d'A 

cátala que sosté avui di¡ que ¡la 

occitana, el arañes 
r.an, que pqrlén un=* ,11 igt 

a la nació catalana1 
no son catalans, no pertanyen 

Aquesta teoría de "una llenguá, una nació' no 
es pot aplicar ni a Europa ni al mon. Exemple, la 
llengua francesa, parlada per suissos, peí quebe-
quesos, per beJges Recordarem que Hitler, ul
tra-nacionalista alemany, volgué arreplegar, per la 
forca, tots els nobles de parla alemanya. 

Sense discutir els drets deis aranesos a una iden
titat cultural i a una autonomía política, ens sem-
J l a que tot "Estat" necessita d'un mínim de dimen-
*8Ío territorial. I, emportats per una d italanitat territorial i no 
lingüistica, afirmarem que " l'aranés és una llenqua catalana1 

té la seva arrel-dins del territori de Catalunya. 

E5PURNE3 

Els "sense-passaporf 

Hi ha , avui "dia , Fr ang*a, una 
V -

catenaria de ciutadans, molt mino
ritaria, sens dubte, que no posseeixen, com tothom, un passaport. 
No poden viatjar sortint de l'hexágon, Aixo en una Europa que es 
pretén que será sense fronteres. 



Traduim 
"A 

Moulin premier 
Placard pour un 
des écoliers, "d 
ais nens d'Espan 
Dehors la nuit 

vernée. 

/U~- c*"' 

Aquesta dona separada de 
éncia del carrer, manteni 
fill en els bragos com un 
mig consumit manté el seu 

Després, a 
tent. 

chemin 
edicat 
ya". 
est gou-

la influ-
a el seu 
volcan 
cráter." 

F r a n c a , va s e r r e s i : ; -

i 
ue Le T ionde " 

aquest juliol del 9 
diu que Tejero ho s 

Qué representare 
mimetisme -i'-democrát 
cacio nacional cata 
lides en él seu cen 

També acanseguire 
que "la Corona" el 
tota possible vel.l 

U, ha est 
era áviat 
n els put 
ic" , pode 
lana pren 
tralisme. 

n els put 
protegía 
eitat rep 

Milans del Bosch, alliberat 

El general franquista Milans del Bosch 
el general.que, amb els tanc-, quan el 
cop d"el 23 febrer 81 , va prendre po-
ssessid de la ciutat de Valencia, en 

at alliberat de la presrf militar. I se'ns 

xistes? Si eren franquistes sense el 
m dir que aconseguiren que la reivindi-
gués fi i que l'Estat espanyol es conso-

xistes que el-.poble espanyol creient 
contra l'exércit subversiu, abandones 
uir>"licana. 

Sota les cendres de la "democracia".., 
... el franquisme persisteix. El 22 de febrer llegim en un periodic 
de Barcelona, i copiem sense traduir : 

"... el jefe del acuartelamiento militar de Figueiredb, coronel 
Ibarra Lechuga, advirtió' que "el Ejército defenderá la Unidad de Es-
pana ante los aires que soplan de particidYi de la Patria". 

"... el reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
el cardenal Suquia, llama a los católicos "a luchar contra la amplia
ción de supuestos motivos de despenalizacion del aborto (... ) y 
contra aquellos aspectos de la reforma de la enseñanza que tiene, gra
ves consecuencias para la configuración de la sociedad del futura." 

Excuseu aquesta gerga franquista, aquesta adulterado del castellá. 
La que anomenarem "societat franquista" no creu haver perdut la gue
rra. Perb, és que 1'ha guanyada? 

La situació social a Barcelona 

Aquest mes de Juliol. hpm WÍQÍ- ^ i= TW E- ,.. , 
__,_ ' 3t' a l a TV» a Franca, un film documen-

e. 
df 

d 
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I 
Es 

tota, en "espanyol". I 
ricoa'S 

" ; " : : d o r veure que ele testimonia interrogats parlen tots, 
que es reconstruirá "solo para los 

4i* ...ií"T f9 P O" 9' l b l e ''Rn5Br nue aquesta "proletaria espanyols" poden se 
Mí' ¡ ! ¡ ) Ü"1 " C a l a l a n i s r n e lingiiistic» si aquest apareix com l'arma 
W * t , B r e n s a d R l e a l B S classes socials cuites del poblé cátala? 

m 
L'11 de Seter 

11 de Setembre 
DIADA NACIUNAL DE CATALUNYA 

Wh.n^X1 1 d e ^ e ^ e m b r e d e 1714 les tropes del rei borbcí Pelip 
B * Í 5 * ! £ a " l " C B l o n B ' E 1 ^"Beiler Hafel de Casanc 

KW *r$talunl/* perd les seves l l iber ta ts . 
'ova cau 

V pre-
f erit .-
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La crisi del Golf pérsic 
• " Preámbul 

Es pot dir que determinades "situacions histbriques" es repetei-
xen : en l'any 1939, acabada la guerra d'Espanya, el Reich hitleriá 
estava armat fins a les dents i preparat a l'agressid' militar. Els 
paisos capitalistes maniobraven retrassant un possible pacte amb la 
URSS per a que l'agressio hitleriana es realitzés contra aquesta. 
Stalin va canviar el joc maniobrant al seu torn i concluent un Pacte 
de no agressid* amb el Reich hitleriá. Com a conseqüéncia, la invasicf 
contenga contra els occidentals l'any 39. 

Comparado* ardida : la guerra del Golf té per principal motivada 
la necessitat sentida per la societat nord-
americana i d'altres, de trobar una deriva- r 

cid" a l'atac militar projectat d'encá de la-
guerra freda contra la URSS, aquest atac es-
devingut innecessari donada la "perestroika" 
desmobilitzadora. 

Sota la dominacid imperialista 
Hi han hagut en temps recents agressions 

militara nordamericanes indirectes, ajut 
a les a-gressions israelianes, ajut ais re-
bels afgans, ais contras de Nicaragua, agre
ssions directes contra la petita illa de Gre-

nade i;contra Panamá. I ara, sense ,renemic" 
^•«'l^Est, porta, contra els pobles árabs, 
una pperacib militar mes important. Els quatre cavallers de 

1 * Apocalipsis 
"Uibuix de Julio Alonso 

"La Voz de los Olvidados 

a* 

I ens assabentem que Espanya, el govern 
socialista, igual que hauria fet Franco, ha 
autoritzat els USA a* utili-tzar, per 
aqiesta operado, les bases aéries nórdame-
ricartes establertes a la península.' Es pot dir qué hi ha, per 
aquest crim, "premeditado" . 

* Cap a la guerra ? 

En aquest mes d'agast, darrera el clan triomfalista deis "vas-hi 
a la guerra", turiferaris de la forea militar de 1'imperialisme nord-
americá, s'amaga una terrible crisi económica, financiera i social-: 
desocupacicf, miseria, vici, droga, violencia, crim,. .. Si la nece-
ssária sortida revolucionaria no apareix, en canvi as mastra la po-
ssiblesortida militar i bel.licosa, la guerra. Ja ho sabiem, l'im-

perialisme engendra la guerra. 

Ara bé, la desaparicio de la "guerra freda", la distensio amb 
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•la paiaoa de l'Est, quan la URSS i el seú régim no apareixen com 1' % 
inemic que manté la tensid militarista, es .prodüeix una derivacid de *. 
i'agreaaivitat déla U5A qua troba com enümic, aquesta vegada mes fe
ble, al poblé arab del gdf pérsic. El primer pretexte és la defensa 
dais ihteressos deis emirs milionaris, guardadors deis pous de pe-
troli. 

Aquesta guerra imperialista i sofisticada es pot produir sobre un 
fona de miseria deis pobles árabs del tercer-mon, miseria que s'en-
fronta a la escandalosa i in\uTportable riquesa deis servidors emirs 
del capitalisme occidental. 

Seguint les petjades americanes 

Era "obligatori", per aquesta Espanya, que no ha superat la subordi 
nació franquista ais "protectors" nordamericans, enviar uns quants vai-
xella de guerra cap el Golf. 

Malgrat llurs denegacions, els governants espanyols participen áixí 
a una "nova Cruzada", aquesta vegada contra els pobles árabs. 

Quan, avui dia, es parla tant de "sobirania nacional", Espanya re
presenta uns "pables sense sobirania", a les ordres del 1'imperialis-
me. 

Ells valen anar-ni 
Els militars argentins, reconeguts peí seu poblé com "crimináis d'una 

guerra interior", volen anar-hi, a "fer el valent", al Golf pérsic, al 
sevei, naturaibment, de 1' imperialisme americá. Creuen que aixi es tro-
baran "rehabilitats" de llurs crims i de la vergonyosa derrota militar 
de les Malvines. Sortosament, el poder civil argenti, el president 
Menem, no ha acceptat aquesta actitud. 

La guerra, és ella posssibl.e 7 *» 

Es poasible avui dia, una guerra general, una tercera guerra mundial 
Si el capitalisme condueix a la guerra, és que els pobles la supor
taran una vegada mes? Es que la immensa propaganda deis media de 
"vaa-hi-a-la-guerra!" hi conduirá? 

i 
En el mon sorgeixen guerres mes o menys "regionals", entre étnies, 

entre nacionalismes, entre religions. Elles son, sovint, sostingudes 
i encoratjades per les potencies imperialistes. 

Una possible guerra nuclear entre l'Est i l'Oest europeu s'allunya. 
Ela imperialismes han sofert derrotes militars considerables : l'Alé-
manya hitleriana, el Japo, els imperialismes francés i nordamericá en 
el Vietnam, la guerra d'Argélia, el "nacionalisme xinés"pro-americá, 
• • • - _ ". 

En aquests mesas d'agost-setembrd la pau mundial sembla seriosa-
raent amenagada per la immensa preparacio' militar deis nordamericans 
i déla seus, aliats en el Golf pérsic. Perb, la guerra, será verita-
blement desencadenada? 

Dina dé"la bel.licositat que ens-envolta no veiem altres "factors 
de pau" que les derrotes militars passades i potser futures deis im
perialismes, capitalistes*. 

Presentat pet^_: 'Joaquim Vinyes " - Décines - Franga. 
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