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que persistirá. No em descoratjo, no 

Extret del "Jurament de l'exiliat" 
d'Antoni Rovira i Virgili :, 

..."Enmig del presBnt 
desolat i trágic, poso 
la meva esperanca en els 
dies que vindran, en el 
dret que triomfara, en 
les llibertats que es 

restabliran, en la llengua 
renuncio, no deserto." 

(Copiat de "Caliu" BU - Paris) 

Estem a mitjans 
ses del socialisme 
lliurement. 

Quina "perestroika" per Catalunya? 
de novembre,. "Perestroika" a l'Est : les fortale-
obren les fronteres, les dues Alemanyes comuniquen 

amb 
nomi 
se s 
ja, 

E 
cion 
cion 
del 

I per Catalunya, en una "nova Europ3':'? La condició per "comunicar" 
la conquesta d'una autonomia republicana. L'na auto-

rats castellans, "que viuen i treballen a Catalunya", 
s en una "ciutadania catalana" i no es considerin 
anquisme, portaveus d'un imperialisme castellá. 

del capitalisme reclamen, pels paisos deíEst, "elec-
clamem-les també, per Catalunya i per Espanya : "elec-
sigui republicanes. Eleccions alliberades de la "pols 

el Rossello' és 
a on els immigj 
entin integrat; 
com sota el fr¡ 

1 turiferaris 
s lliures". Reí 
s lliures", o 
franquisme". 

Les eleccions legislatives a Espanya el 29 d'octubre 

Manuel Riera C 
Madrid, escriu, ab 

"... devem af 

laville, candidat d'"Accion Republicana" (ARDE) a 
ans de l'escrutini : 
irmar en consciéncia i amb sentit de la responsabi-

litat política que el sol fet de presentar-nos, 
de fer acte de presencia, de mantenir aixecada la 
nostra bandera tricolor, ja és haver guanyat la mei-
tat de la batalla. 

En la historia 
un repte quasi imp 
nica, la de David 
cicí republicana, e 
i, sobretot, hem d 
I l'esperanca és s 

Sigui quin sigui el resultat, hem de consignar 
que l'esforc de tots i principalment de les agrupa-
cions de Madrid, Franca, Segorbe, Elxe, Buñol i 
Cartagena han fet possible aquest gran pas endavant. 

del nostré'partit ens resta el fet d'haver acceptat 
ossible, una batalla desmesurada, una empresa titá-
enfront de Goliat. Pero ens hem dinamitzat en l'ac-
ns hem afirmat en la integritat deis nostres ideáis 
esplegat al vent la bandera de la nostra esperanca. 
empre triomfadoraí" 
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tant, co 
querrane 
e aspira 
post-fr 

és un no 
tes',' cat 

s eleccions legislatives 
onzalez ha guanyat, una vegada mésales elec-
ya, el 29 d'octubre. Per qué? 

rces entre "partits" está sotmesa a una im-
. La dreta apareix sempre, ais ulls d'un po-
m representativa del franquisme. I les ano-
s"V I els republicans? Apareixdn, als ulls 
a un "progrés tranquil", com"trencadors" 

anquista. Només la decepcio7 de la gestio' 
table progrés de "les esquerres". Les 
alanés i basques, conserven llurs posicions. 
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A l'Estat espanyol, l'electorat amaga el poblé, i aquest, enca
ra ferit per la funesta repressiri", no s'ha donat compte de la indis-, 
pensable superacio'del maleit postTfranquisme. 

Un detall significatiu : Felipe Gonzalez"anirá el dia 19 ais USA 
per parlar amb el president tíush". 

"Felipe" 
en un "gran 
fort" d'Esp 
catalanisme 

Barcelon 
Es que e 

poden "sent 
"Cata lunya 

Es que C 
,os. Ens r 
sofreix la 
está dissoc 
nat "descam 
estructurar 
ticialisme" 

Beta 
ha parlat, just 

dicfs miting a le 
anya fer aquest 
pujóla? 
a , ' patria meva, 
ls obrers castel 
ir-se catalana"? 
és t-spanya" . 

atalunya, amb Es 
eferim a la diss 
Hepublica Argent 
iada d * una pobla 
isados" i que, i 
la vida politic 
demagogic que p 

lis electorals 
abans de les eleccions, el 26 d'octubre, 

s Arenes de Barcelona. Cóm pot, l'"home 
triomfalisme "contra" - diguel-ho - el 

a qué et tfeig reduida! 
lans, "que viuen i treballen a Catalunya", 

Se'ls ha dit que - i "grácies a Franco -

panya, será "argentinitzada"? Expliquem-
ociacio' social, cultural i política de que 
ina, on una poblacirf benestant i burgesa 
ció' tan proletaritzada que se'ls ha anome-
gnorant la "lluita de classes" que pot 
a d'u^ país, es deixa emportar per un "jus-
ot conduir a una "dictadura populista". 

Un "fenomen Evita"? 
A la vetlla de les eleccions del 29 d'octubre, hem vist, espaor-

dits, a la TV francesa, l'entusiasme d'una multitud d'electors, ho-
mes i dones, per l'eleccid* de la senyora Carmen Romero, esposa de 
l'"home fort" d'Espanya i candidata del PSUE. 

Aquest entusiasme en ha fet pensar en la immensa popularitat 
de l'esposa d'un altre "home fort", Juan Perón,- quasi dictador que 
va ser de la República Argentina. 

Commemoracio i Homenatge a La Vajol 
Actes presidits i organitzats per la Comissio d'Actes 

panys de La Vajol 1'11 
A Les liles (Vallespi 

gurar en el monument er 
abril, una placa en cat 
inscripcio original. 
Després els assistent 

ren al monument a Lluis 
el Coll de la Manrella. 
representants deis exil 
cans i deis Ajuntaments 
Les liles i de La Vajol 
honorar els mártirs rep 
La Vajol es va descobri 
de mosaic de La Bisbal 
els escuts de la Republ 
Generalitat de Cataluny 
res catalana i de la Re 
inscripcirf és "en recor 
republicans de la guerr 
Vajol 11-9-19B9". En e 
gueren la paraula exili 
cans, representants del 
de l'Ajuntament de Maur 
liles i el batlle de La 
senyor Miquel Giralt, v 

Lluis Com-
de setembre. 
r) es va inau-
igit el 14 d* 
ala de la 

s es dirigi-
Companys en 
Hi havien 
iats republi-
de Manrella-
i es varen 

ublicans. A 
r una placa 
on figuren 
ica i de la 
a i les bande-
publica. La 
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a 1936-39;La 
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áis republi-
s deportats,, 
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Vajol. Aquest 
a rememorar 
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república 
a flama q 

tre homenatge ais republicans 
ivindicar la sobirania catalana. 
r>estituides una República inde-
ola. "Una República, uns governs 
medes franquistes...". Va ex-
áticament el reconeixement de 
ent, deis drets arrabassats 
at deis patriotes catalans em-

na, nascuda en les nostres mun-
ue ennobl.irá la nostra Patria? 

ESPURNES 

Cóm "fem pais"? 
El municipi cátala de Vila i Salou (Ta%? 

rragona) vol cedir el seu territori a una 
multinacional nordamericana per establir-
hi un immens Pare a la Disneyland; 

Si el franquisme va convertir les 
platges de tot el litoral en una font tu
rística portadora d'incultura, ara és el 
govern cátala qui cedeix la térra catala
na peí profit de les empreses norda-
mericanes. 

"Cronoclasmes" 
Quan alguns historiadors catalans, fent 

referencia a la historia contemporánia de 
Barcelona i de Catalunya, "obliden" i la 
República i la nostra guerra revoluciona
ria, cometen un "cronoclasme". 

Segons un autor, Edgar Morin 'el "Monda" 
del 9 de juny), en ciéncia-fid?id s'anomena 
cacio del passat "que anorrearia el nostre p 
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"cronoclasme" una modifi-
resent". 

Ni Repiíblica, ni exili 
Ens assabentem per l'AVUI de que "l'homenatge de Cotlliure a An

tonio Machado ha esta tancat amb un recital de poesia, a carree de 
Maria Casares" . 

L'AVUI no ens fa saber que Machado és una figura representativa de 
l'exili república i intel.lectual espanyol, ni que Maria Casares, gran 
figura del cinema i del teatre francés, és una antiga "refugiada" 
de la nostra guerra i sempre patriota espanyola. Ella és qualificada 
d'"actriu francesa d'origen espanyol". 

No estem en presencia d'un cas de "cronoclasme"? 

Significatiu 
Llegim a l'"Avant" del 26 d'octubre tí9 : 
"80 anys després de la seva mort, veritable assassinat, Ferrer i 

Guardia (que mori afusellat al castell de Montjuic el 13 d'octubre 
de 1909) encara fa por a la nostra burgesia.. A l'intent del grup 
socialista de l'Ajuntament de Barcelona d'alcar-li un manument, la 
dreta, els descendents d'aquejls que el dugueren a la mort, s'han sen-
tit ofesas... El monument no s'algará. La reaccio i 1'obscurantisme 
han vengut un cop mes". 
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Per "obligacio' legal".. 

El "Dia del guerrillér espanyol" ti "Día del guerrillér espanyol" 

L'l d'octubre s'ha commemorat a 5anta Cruz de Moya (Cuenca) el 
Mf "Uia del guerrillér espanyol", en memoria 

J* ' . deis 12 afusellats en 1949. Hi assistiren 
, ^^± ÉÉÉ - u n s '̂-"-' antics combatents de la República, 

•̂ ¡P̂ _̂» . Jmfí J — -* i^M malt.s ri ' plls arrihats ri R F-ranra. molts d'ells arribats de Franca. 
Els representants actuáis d'aquells g'ue-

rrillers es consideren com "grup davanter" 
de la democracia. Per qué no de la futura 
democracia republicana? 

Sembla que cap deis partits legalitzats en 
el sistema ha reivindicat aquelles victimes 
de la repressio. En el poblé de Santa Cruz 
es diu que eren fugitius de la regio* i mem-
bres del "comités de poblé". 

üurant els parlaments no es va poder cr 
"Visca la Hepublica democrática i social" , 
fiitnarin nn hn nprmptia. 

cridar 
la 

situacio no no permetia. 

Cal saber que a Cuenca els noms deis carrer 
son els del régim franquista i 
Antnnin Primn H P Hiupra" nn Q'I 

"José el de 
' ha canviat. 

la ! 
han 
f ran 

— 3 — . —..n 
Antonio Primo de Rivera" no 
L'ambient politic tampoc ha canviat. 

Aquesta commemoracio reflecteix molt bé 
ituacid" en l'Espanya profunda. Les victimes de la repressio" no 
estat rehabilitades.. Com poden ésser-ho sense la condemna del 
quisme? 

Dolores Ibarruri ha mort 
La Pasionaria, l'heroina combatent de la nostra guerra republi

cana i antifeixista, la dirigent comunista, ha mort a Madrid el 12 de 
novembre, sota el régim de la monarquia post-franquista. 

La Pasionaria, exaltant el combat per la República, va dir : "Val 
mes morir dempeus que viure agenollat". 

(Juan és que el nostre poblé república es posará dempeus? 

"Estat de dret"? 

Hi h 
les candi 
Franco. 
enemics d 
de 1939. 
al país. 
1'ánima d 
esdevingu 
glésia de 
d'Espanya 
tate" : " 
els fusel 
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les d'Espanya. 
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s imposá, com di 
rei sense els f 
diu 1'Evangeli, 
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ues creades 
egis atorga 
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itzacio del 
ebuig contr 
Persisteix 
ic de 1'exé 
i que ha e 

u Sala Moli 
usells , o b 
li van don 

No, perqué persisteixen 
per la "victoria" de 
ts ais "vencedors", ais 
dicid" imposada ais "vencuts" 
s exiliats, retornats o> no 
a el republicanisme que fou 
també el régim monárquic, 
rcit franquista i de l'es-
stat imposat ais pobles 
ns en "De rege. De liber-
é el rei amb els fusells. I 
ar d'escreix". 



Tractem aquest tema perqué estem llegint els raonaments utilit-
zats, aquest mes de juny a la Conferencia de Paris sobre "els drets 
de l'home". 5"hi demana "el reconeixement en tota Europa de la pre
eminencia de l'estat de dret...". 

Com es pot pretendre que l'Espanya post-franquista entri en "un 
espai europeu de dret"? 

Els "drets de l'home"... 
no son per els refugiats bascos. 

Llegira en el "Monde" del 19 de setembre, sota la pluma de Thierry 
Maliniak, i referint-se a.1'"Ofensiva policia
ca contra ETA'7 "... Confirmant els rumors a 
que s'havia referit la premsa de Madrid, el pre 
sident del govern, Felipe González, ha fet com-
prendre que pensava demanar 1'extradicio deis 
membres d'ETA deportats a l'América llatiná i 
especialment eJs que ha expulsat Argelia cap 

' a la República Dominicana... 
... les autoritats ddninicanes han sorprés afir 
mant que no calia posar en marxa el procés d1 

extradicio i que estaven disposades a entragar 
immediatament els activistes d'ETA al govern 
espanyol. Una declaracio' que, paradbgica-
nent, ha posat aquest darrer en una posicio in

comoda : s'ignora, en efecte, si Espanya s'havia 
inicialment compromés prnp de Franca i d' Argelia 

a no demanar el repatriament deis membres 
d'ETA enviats ultra-atlántic per aquests dos 

BUNE5 PA 
Continuacio de les "Memorie 

Els alemanys agafaren la 
la construccio de llanxes de 
treballaven molt lentament i 
truir dues o tres llanxes. U_ 
un cable el connectava a la 
cable eléctric, tot l'interi 
fins que es trobava el lloc 

feia sovint. Els G.T.E. teni 
dant francés per representar 
antic tinent república, cata 
Nano era intel.ligant i espa 
d'un esclop i havia contacta 
coneixien com a resistents. 
espanyols. Aixi és que, qua 
va prendre el G.T.E. en má. 
tat. Estavem també en contac 
sieur de 5aint Marceau. 

GINE5 
s d'un cátala p 

direccio de les 
desembarcament 
fins al 1944 c 

uan es munta un 
térra ferma. Es 
or del vaixell 
de la disjunci 

en un espanyol 
els espanyols. 

la, González, b 
vilat. No es qu 
t alguns obrers 
A mes la seva a 
n el moment de 

Mes tard es ca 
te amb un deleg 

arisenc" - V.E. XXI. 

Drassanes i li assignaren 
. Naturalment els obrers 
rec que sois es van cons-
a llanxa o un vaixell a 
tirant amb forca aquest 
es quedava a les fosques 
o. Aquest sabotatge es 
delegat a prop del coman-
En el nostre cas era un 

atejat "El Nano". Aquest 
edava amb els dos peus dins 
de les Drassanes que es 

utoritat era admesa pels 
1' alliberament va arribar, 
sá amb una noia de La Ció— 
at de la Resistencia, Mon-
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L' Alliberament de La Ciotat 

Algunes dates de 1944 : ( . 
6 Juny - Desernbarcament deis aliats a Normandia. 

• • /v 15 Agost - Desembarcament a Provence a l'est d 
/ Í Í / 16 Agost - Urrire de retirada del XIX Exércit A 
^ / \. del general Wiese que deixa dues di 

/ / / V \ a Toulon i a Marsella. 

e loulon 
lemany 
v i s i o n s 

stele t 

. Escla-

a 

3 e r . G . T . M. 

ba a La Liotat. 

19-25 Agost - Insurrección a Paris con 

alemanys. 

- Capitulado de Toulon i 
sella. 

2 8 Agost 

tra els 

de Mar-

\*' 

Mairie de La Ciotat -Comité de Liberation 
Nationale 
Attestation 

Le Lomité de Liberation de la Ville de 
LA^CIUTAT declare et certifie que le nommé 
VINAS ESPIN Santiago né le 192U á Barcelone 
(Espagne) a participé á la lutte pour la Li
beration du Territoire iors des evénements 
du 2U au 24 AoQt 1944. 

Fait. a La Liotat le 2U Septembre Í944 
Pour le Lomité de Liberation 

signé Le Delegué 
Lietaud 
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(Conclusia) 
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Franco, mort,... 
... encara assassina. Sota la democracia i la pau post-franquista, les 
cendres crimináis están sempre calentes. Aquest 2U de novembre, a Ma
drid, dos diputats d'Herri Bgtasuna han estat, l'un, Josu Muruguza, 
mort, i l'altre, Inaki Espaola, mal ferit, en un atemptat deis franquis-
tes terroristes del GAL. A mes, els franquistes, cínics, han manifes-
tat en el mateix lloc del crim llur odi venjatiu. 

A Euskadi, procesta i vaga general. 
Només la unid" sn el combat república de tots els pobles peninsulars 

podra refredar les cendres del franquisme i superar la "guerra inacabada 

Presentat per Joaquim Vinyes - Déuines - Franca. 
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