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14 d'abril de 1931 

DDETERS 

Proclamacid a Barcelona i a Catalunya de la República Catalana i de 
la República Federal espanyola i a Madrid de la República. 

La proclamado a Catalunya va ser pxemplar : la ¡(epublica Catalana 

va ¡er aclamada per tot el pobla cátala, sense distincio de comunitats. 
La nació republicana sorgi d 'un poblé unit en un clam de llibertat. 

Jordi Pujol ho recorda 

Llegim a "Punt-Catalunya Nord" de Perpinyá del 5 de gener : 

"El president da la Genralitat, Jordi Pujol, fent el dissabte 
30 de desembre el seu tradicional missatge de cap d' any a la televi-
siri" va citar el restablidor de l'autonomia catalana durant la Repúbli
ca, Tráncese Maciá ...". 

t «. y 

Hi ha ceta confusiri histórica : Francesc Maciá, proclamant la Repú
blica Catalana va, de fet, cristal. litzar la proclamada*, a Espanya, 
de la República. El restablimenf de la histórica Generalitat, tres 
dies després, va ser el fruit d'un, potser indispensable, compromis 
amb els republicans espanyols. 

Proposicio de llei 
aprovada peí Parlament de Catalunya 

el dia 12 de desembre de 19Ü9 
El Parlament de Catalunya declara solemne-

ment que Catalunya forma part d'una realitat 
nacional diferenciada en el conjunt de l'Es-

El Parlament de Catalunya manifesta que 
l'acatament del marc institucional vigent ... 
no significa la renuncia del pobla cátala 
al dret a 1 ' autodeterminacio'. ... 

El Parlament de Catalunya... podrá in
crementar les quotes de l'autogovern fins 
allá on crequi convenient ... 

Ijué hi direm. . . ? 
a la solemne declarado' del Parlament de Catalunya ? 

Direm només que aquesta justa reivindicado nacional catalana, 
en el context de l'actual Estat espanyol expressa sobretot que el 
régim monárquic post-franquista és acceptat com "régim legal", ja 
que reivindicar el dret a "separar-se'n" per autodeterminacio, 
és renunciar a "canviar-lo". 

La nostra "autodeterminaciá" és una altra, és el dret del po
blé cátala a retrobar, en unid* amb els altres pobles ibérics , 1* 
historie régim república. 
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A La Vajol (Alt Espordá) 
El dia 19 de desembre l'Ajuntament d.e La Vajol va aprovar la se-

güent macid" : • 

Per tal de contribuir, de Catalunya estant, i en el marc deis Pai-
sos Catalans , a la construccio' decidida de la nova Europa, basada en 
una comunitat real de pobles iguals, lliures i solidaris, el grup 
municipal d'EHC a l'Ajuntament de La Vajol, proposa l'adhesió' d'aquest 
Ajuntament a la Proposicid' de llei aprovada peí Parlament de Catalunya 
el passat 12 de desembre de 1989... 

La Vajol, 21 de desembre de 16*89. 

A l'Est : perestroika i contrarevolució 

Barricades aixecades a la Plaga de la Concorde de Paris 
en 1971 durant la Comuna. 
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com el líder d'aquesta contrarevolucio . A aquest efecte la (des)-
informacio' deis media ha estat exemplar : hem assistit a manipula-
cions técniques d'enormes i increíbles manifestacions de massa, hem 
vist éls actes violents de minories provocadores presentats com 
"insurreccions populars". Els problemes d'aquesta "perestroika" son 
presentats pels turiferaris del capitalisme com la "fi del comunisme". 
Els dies nadalencs ens hem vist afectats, a Franca, per una ignomi
niosa i mentidera campanya medi.utica que ha conduit i contribuit, ens 
sembla, a l'ignominios "crim polític" de l'execuciá sumaria del di-
rigent ruma Ceausescu i de la seva campanya.Elena. Hem assistit, a 
Rumania, a l'entrada en joc de la contrarevolucio*. En el moment en 
que escrivim aqüestes linies, la desgracida Rumania no se'n ha sor-
tit encara. 

En les dues Alemanyes, i especialment a l'Est, se'ns vol fer creu
re que immenses multituds entren en insurreccio a favor d'una "unifi-
cqcid sota l'economia capitalista. Se'ns vol fer creure que Gorbatxev 
"abandona" els paisos de l'Est a un trist destí capitalista. 

Si hi pensem, és que un pais amb estructures economiques socia-
listes pot restablir una economía capitalista, "de irírcat" , ens diuen 
vergonyosament? Ho veiem difícil, si no impossible. No es pot in
ventar, si no existeix, una nova classe explotadora burgesa, ni fer 
sorgir del no res una partits representatius. A mes, en la societat 
capitalista, els "partits diferents i múltiples" representen els dife
rents estaments d'una mateixa burgesia. El joc polític és una ficciá 
que assegura la dominado burgesa.. 

"Eleccions lliures" ? 

Qué deia Lenin del parlamentarisme burgés a la vetlla de la Revo-
lució d'Octubre 1917 ? ("L'Estat i la Revolució") : 

"La Comuna, escrivia Marx, havia de ser no ja un orga-
nisme parlamentari, sinc/ un eos actiu, executiu i le-
gislatiu a la vegada." ... 

Decidir periddicament, per cert nombre d'anys, 
quin membre de la classe dirigent trepitjará, aixa-
fará el poblé en el Parlament, tal és l'esséncia 
vertadera del parlamentarisme burgés; no solament 
en les monarquies constitucionals parlamentarles, sino encara en les 
repübliques mes democrátiques . . . 

Al parlamentarisme venal, podrit fins el molí, de la societat bur
gesa, la Comuna substitueix organismes on la llibertat d'opinid' i de 
discussio, no degenera en engany. 

Les eleccions legislatiwes del 29 d'octubre a Esanya 

Myriam, en aquest 9 de desembre, escriu : 
"... totes les subvencions eren adregades cap els partits que han 

acceptat la monarquía per oportunisme i ambicid, inclus els socialis-
%es de Felipe González i uns comunistes malgrat el contrasentit. 

No sembla anormal que un poblé, que fa la vaga general contra un 
Govern, l'elegeixi de nou sense que aquest Govern hagi corregit la 
causa d'aquesta vega?... 

Per sortir d'aquest simulacre de democracia en el que triomfen no 
solament els mes mentiders, sinrf també els mes oportunistes que, per 
ambicid, han deixat llur republicanisme a la porta del poder com, en 
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Paraules justes 
Vint-i-set anys després de 1' afusellament peí franquisme del diri-

gent comunista Julián Gr^mau, s'ha demanat, segans llegim en el pe-
riBdic "Avant" ,' 1'1 de febrer, un recurs de revisic/ de la sentencia 
dictada en 1963. Aquest recurs ha estat refusat peí Tribunal Suprema, 

El peribdic diu : "... Tal com s'ha plantejat aquest recurs s'ac-
cepta tota la legislado feixista del franquisme, se salva 1"honor" 
deis militars que tenien la sentencia ja redactada abans de comencar 
el judici... 

... s'acaba éssent cómplice d'un Estat feixista i il.legal quan 
s'accepta la seva il.legalitat com fonament de legalitat." 
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Justa Causa" de Bush ens apareix com una petita "Cruzada" 
ta. 

"Democrácies" sota tutel.la militar 

Sembla que la propera "democracia" xilena restará sota la tutel.la 
de les forces de la dictadura Pinochet. 

En aquests darrers dies de gener, a quaranta dies de la suposada 
"restauracid" democrática" a Xile, llegim que l'actual "govern" de Pi
nochet ha adoptat una llei establint que 'els oficiáis superiors que 
ocupen els cinc primers llocs de la jerarquia de les tres armes, 
serán designats peí president sobre proposicid" del comandant en cap 
Pinochet." 

A mes, el nou régim haurá de comptar amb "la inamobilitat deis 
alts f un-cionaris . " 

Demagogia 

Molts paísos han conegut politicament la demagogia que promet 
"millores econbmiques" sense el desenvoluparnent de la lluita de cla-
sses. Podem esmentar el cas de la Argentina. En aquesta República es 
presenten greus problemes economics. Les forces capitalistes inter-
nacionals li dicten com "restablir l'economia", ben entes, amb el 
sacrifici deis interessos del poblé. La decepcio popular és immensa 
en front del govern del peronista Menem. 

El moviment sindical obrer reb l'heretatge de les aspiracions po
pulars. La central sindical majoritária es veu portada a lluitar 
contra el "pía d'austeritat" capitalista. 



'resentat per Joaquín Vinyes U e c m e s - f r a n g a . 
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