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Uis-tensio i guerra 
La dis-tensic3 militar i política entrel'Es 

i l'Oest ha alliberat la bel.licositat imperi 
lista, sobretot en els USA, i ha fet possible 
l'amenaca de guerra en el Golf pérsic. 

Qué ha succeit a l'Est? Sota l'impulsió go 
batxeviana, els sistemes politics s'han desa-
gregat i l'equilibri social s'ha trencat amb 
l'aparicio de tots els vicis socials del ca-
pitalisme : tancament de les fabriques, 
desocupacio1*, e^tariment de la vida, des-
esperacid... Ara es pretén empeltar estruc
tures capitalistea/en una societat a e s m t e -
qrada. rerd, aiem-ho, la crisi que ha succei 
no áa com es pret'n una "crisi del comunismo" 
el mirnll dp les ruñes presenta i futurea riel 

Els dos sistemes pcondmics, de l'tst i He 
unes llibertats inexistents ni en unn mentirte 
per els poblps, en una desesperada comuna, i 
capitaiisme prrtenpn que sp'n sorxirá per una 
elle, llunvana. 

5i la guerra esclata, les forcea socials, 
maran. Si hi havia un "enuilibri del terror" 
el dnstermament de la guerra taxá esclatar le 
ael suu. 

t 
a-

r-

rífCíVÉ̂ ? 

-lonument a Pi i Margall 
i estatua de la 

Repi/blica 

t a l'economia oixigida 
, és una crisi que és 
capitalisme. 

l'f'est o'ajunten, no en 
ra prosperitnt, sind*, 
els tunferaris uel 
guerra llampec i, per 

en el Sud, cs dester-
entre jL'tftt i l'uest, 

s oocietats ael Nura i 

Una "democracia exemplar" 

Hx ha en el mtín, rigureu-vos, una "democracia exemplar": és l'Es-
panva po«?t-f rnnquiste. Les clas^es benestants, les que riirigeixen ela 
Estats, x lluxs turiferana, í'esdevenen tots d'aquest "exemplts da 
democracia". _Per que aquestsjimmeíisos eloqísY Es ¡er^ue la geiit, els 
ciutadans, "van a votar", ODexnt o una "wonstitucití, iiiuiement? 

No, aquesta "aemo<.racia"es e*em-
plax perqué el país, Lspstiya, 
ha sürcit o'una dictaaura militar 

i feíxista sense tra&bals. gs ai-
xá PÍ. que seSni Biu, pero" en rea-
lai as perqué se'n ha aortit, Ciñumn, 
sense restablir la vertedera demo
cracia espanyola, la democracia re
publicana, i peí que aquesta geni, 

. ̂  w 'AJitó> • tut *1 man, diriem, no vol d'una Re-
r?{¡ ^S¡áfcSS?$5l publica espanyola? Senzillament per

qué aquesta República va ser defen-
sada contra l'atac internacional feixista pels pables penin-
sulars i peí proletariat en armes, fet historie que constituí 

TirTa revolucio social a l'ensems que una defensa deis valors democrá
tica. Es aquest el fet historie, eil "exemplar", que es vol amagar. Com 
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íes pogues amagar-se si la histeria deis pobles i deis 

En un article del "Monde" - Liber, juny 90 - de Carlos T. Fowell, 
que comenta "Transiciones desde un gobierno autoritario" de Guillermo 
O'Donnell, "les lecons de la democratie espagnole", llegim : "Espanya 
ha passat de forma aparentment miraculosa de la dictadura a la demo
cracia", "en els anys 7U, Espanya, que comencava el seu passatge a 
la democracia, era una potencia capitalista mitjana comprenent en el 

seu territori una presencia militar americana' Observaren) que en els 
anys 70 el franquisme exercia de pie la seva repressid*, fet que pels 
autors no contradiu "la naixenca de la democracia", com tampoc la con-
tradiu, sino* al contrari, l'ocupacitf militar nordamericana. 

La mentalitat deis nostres turiferaris s'expressa en l'elogi que far 
del capitalisme restablert precisament per Franco ; "L'éxit de la de-
mocratitzacirf estaria lligat al desenvolupament socio-economic del 
país en els anys 60 i comencaments deis anys 70". Aquesta confusicf 
entre triomf capitalista i democracia és molt característica de la 
mentalitat amb que sdn "explicats", per exemple, els actuáis esdeve-
niments a l'Est eurcipeu. 

El carácter "post-franquista" del régim espanyol és, tanmateix 
reconegut les forces socials i politiques que havien sostingut 
mes o menys activament el régim precedent han jugat un paper electo
ral important en la nova democracia". 

Els autors reconeixen la manipulado1 electoral, que tingué lloc quar 
les .meres ele ccxons 'Encara que ur 'Comité deis Nou1 represen-
tant els principáis partits d'oposicirf s'hagi format ais comentos de 
1977 per negociar amb Suárez, aquest va decidir per l'essencial el ca-
lendari i l'extensicí de les reformes pre-electorals". 

Es reconcix en l'article que una manipulado' electoral va permetre 
el triomf d'un centre-dreta (UDC), fst "que v.i descoratjar les* for
ces armades, les classes possei'dores i certs prof essionals d'abando-
nar el joc democratie". Es reconeix, dones, com és relativa la for
ja d'aquesta democratitzacio'. 

Es tracta també de "l'acord tácit" en v 
tre que les noves Corts actuarien, de fet, 
tuent". 

irtut del qual ̂ es va adme-

com una assemblea consti-

A mes, "el primer govern democráticament elegit de Suárez lusca 
entesa en regla (acords de Moncloa) amb els partits d'oposicio* d'esque-

una 

rra Es a ix i com els sindicats foren neutralitzats 

Sobre la "neutralitzacio' de les forces armades", s'hi dii referint-
se sempre a Espanya, una enorme contraveritat, "no tenien ni se sentien 
responsabilitat en la política del régim", com si Franco no hagués es-
tat el representant de l'exércit. Pretenen justif^dár aquesta teoria 
dient que "la repressió havia estat generalment deixada a unitats es
peciáis de la policia' Tots sabem que el post-franquisme no ha dd-
purat tampoc aqüestes "unitats", fet sens dubte "exemplar", i unic en 
el mdn, també. 

'eiem que en ;1 cas d ' Es pany a els autors tracten d'encolomar-nos 
la teoria habitual de pretendre que en e ls réqims feixistes els exér-
cits sdn inno cents" de les malifetes practicades. Pero ja Claudi 

urnxer escrivis en Fo 
bre 1977 

el "Manifest cátala i república" del 6 d'octu-
'En el marc geográfic de l'Estat espanyol, qui exercia el 

poder i l'exercáix encara; és l'Exércit. I certament un Exércit que 
es manté en peu de guerra (L'exércit) abans com a peo de les po
tencies feixistes europees i, ara, amb el beneplácit i recolzament 
efectiu deis principáis vencedors de la segoha guerra mundial". 



En tot el text no apareix pas el mot "república", ni és qü#tidí 
de la guerra civil ni de l'exili. Tot aixo" és "oblidat", tot darrera 
1'"exemplaritat" d'un panxacontentisme general. La histbria és esba
rrada. 

H 
Llegim que a Montau 

1940 el president de 1 
Azafi*a, ha tingut lloc 

Hi han assistit l'e 
el ministre espanyol d 

Es tracta, és evide 
Estat espanyol, d'una 
republicans. 

Es que és una bona 
a la virtut"? Es que 
recuperado* republican 

El que sí mostra aq 
franquista no hi han v 
puguin vantar-se. 

omenatge a Manuel Azana 
ban - Franca - on morí a l'exili el 4 novembre 
a Repdblica espanyola don Manuel 
una Exposicio'-commemoracid. 

mbaixador d'Espanya a Paris i 
e la Cultura Jorge Semprun. 

nt, pels representants de 1' 
recuperado deis nostres v/alors 

cosa aquest "homenatge del vici 
potser és un signe positiu de la 
a en la memoria espanyola ? 

uest homenatge és que en 1'here.t 
alors culturáis deis que els pos 

atge del crim 
t-franquistes 

Actualitat del "Guernica" de Picasso 

El "Guernica", acultat 
En el "Monde" del 27 d'octubre s'hi troben váries pagines d'infor-

macid' publicitaria sobre Madrid, presentada com centre europeu econhmic 
i cultural. 

5'hi tracta de museus, pero no hi hem vist cap referencia al quadre 
de Picasso, amagat, com se sap, 
en el Cason del Buen Retiro. 

Creuen els sempre-franquis
tes que darán oulidar llur crim 
histhric ? 

Contemplant el "Guernica" ... 
... en el Cason del Buen Retiro, 
Raissa Borbatxev, el 27 d'octu
bre, ha dit : "la guerra civil 
és la pitjor de les coses que pu-

guin arribar a u n poblé" i que "el quadre és el símbol de la crueltat de 
ia guerra civil". 

En aquesta molt simbólica visita, que de fet fou un homenatge al 
combat del pable espanyol república, i darrera les frases, molt huma
nes , Raissa Gorbatxev s'ha guardat bé de condemnar explietitament el 
crim franquista. 

Els 
Com 

homenatjats no mereixien aquest greuge per rao d'Estat 
haurá rebut Juan Carlos aquest present ? 
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ESPUHNE5 

Qui oblida qué ...7 
Llegim el 14 de setembre que "Pujol demana ais alemanys que no s ' o-

blidin ...". Jordi Pujol parla emportat per 1'actualitat de la "uni-
ficaciá alemanya". 

Nosaltres constatem que el president Pujol oblida, si és que ho ha 
sabut mai, que els alemanys, que per cert estaven forga - massa - units, 
bombardejaren de 1936 a 1939 tants i tants pobles i ciutats del te-
rritori república, com la ciutat basca "Gernika". 

Una medalla de la Pau 

Picasso 

"Guernica" 

Llegim amb sorpresa, en 
octubre, que uns parlamentari 
Bagdad, han entregat al presi 
una medalla de la Pau atorgad 
panyol. Uuinze espanyols han 
tir de 1'Irak. 

Trobem que fer front a la bel.licositat occi
dental té forga mérit. 

el "Monde" del 18 d1 

s espanyols, visitant 
dent Saddam Hussein, 
a peí Parlament es-
pogut, a mes, sor-

El Premi Nobel de la Pau 1990 
quina signif icaciü' té ? 

En aquest mes d'octubr t_ • t aquest mes u utxuur 

ha atorgat el premi de la Pau al dirigent soviétic 
Tenim un dubte sobre la significacio' d'aquest P 

engá de molts anys, el premi era sempre atorgat a 
forta significacio' antisoviética. Aquest any , és 
guanyat per haver allunyat en el mon el perill de guanyat p_ 
o bé per la seva important contribucid' 
deis palsos de l'Est? 

la desint 

e 1990 el Jurat Nobel 
Gorbatxev. 

remi. Sabel que, d' 
personalitats de 
que Gorbatxev 1'ha 
guerra nuclear, 
egracid' deis régims 

César Vallejo 

César Vallejo, el poeta peruá combatent - el combat del poeta -
de la nostra guerra, ha mort, a Paris, aquest mes de setembre. 

"Si la mare Espanya cau - dic, és un dir -
sortiu, nens del món, aneu a cercar-la!" 

"El veritable poblé espanyol .... 
... (és) el que ha lluitat contra el feixisme ... i contra Napoleé", 
ha dit Fidel Castro en el seu discurs del 21 de juliol a Cuba. Es re
feria ais habitants d'una barriada de Madrid, Cerro-Belmonte, amena-
gats d'expulsio de llurs vivendes i que han demanat a Cuba l'asil po-
lític, demostrant "que no estaven d'acord amb el régim espanyol". 

Hi apareix la memoria del combat república. 
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L'homenatge república a Manuel Azana ^ 
En l'homenatge a Montauban al president Manuel Azana, estigué 

present el republicanisme. espan/il de l'exili, representat per l'Asso-
ciació* d'antics combatents i victimes de guerra de la República espan-
yola i per l'Acció' republicana demodrática espanyola. El seu presi
dent a Frange, Manuel Riera Claville, hi digué : 

"No creuen vostés que Azana, home de pensament x d'accio, no pre
gonaría avui dia a tots els vents, desde totes les tribunes socials, 
polítiques, universitáries , que "pels republicans no ha d'haver-hi 
cap interposicid" entre la voluntat sobirana del Poblé i el poders su-
periors de l'Estat?" 

Azana sabría treure les conseqüéncies operatives de l'afirmacid 
de la Constitucio' actual de que "tots els poders procedeixen del Pa
ble", i que la primera conseqüéncia és l'eleccio de tots els poders 
de l'Estat a tots els nivells i sense excepcio! 

Les interposicions a que es 
refereix Azana, es diguin diñase. , 
tiques, poders hereditaris o po
ders fáctics, deuen ser radical-
ment excloses en un régim Cons
titucional República. 

LACAMPANA DE GRACIA 
ffFUAN.tBIn »• 

I una tercera i greu pregunta 
Han reflexionat ponents i dialo-
gants en el greu defecte d'es-
tructura del régim polític ac
tual que confon capciosament, 
arterosament, subtilment, legalitat i legitimitat? 

Deixem aqüestes preguntes com reflexió' pendent a totes les fami-
lies republicanes que avui dia s'estan constituent com única oposi-
cib* válida i única alternativa de poder a Espanya." 

Manuel Riera Claville 

Una "forga d'ocupació" 
Ens assabentem que aquest 29 d'agost hi ha hagut un acord entre 

el govern de Madrid i el govern autbnom base, acordant a les forces 
de policía del govern base unes avantatges que permetran l'establi-
ment de la Guardia civil com forca militar peí control de les fron-
teres, els aeroports i les costes. Se'ns presenta aquest acord 
com una "victoria nacionalista". Nosaltres hi veurem una margina-*-
litzacio de la guardia civil en "forca d'ocupaciá". Es la seva vo-
cacid" heretada del franquisme. 

Quina unitat de les esquerres ? 

Sembla que, apropat-se unes eleccions al Parlament de Catalunya, 
"les esquerres" voldrien unir-se, per tal de vencer el nacionalisme 
cátala dretá i burgés. 

Des d'on estem, allunyats deis carrers de Barcelona, veiem que 
la burgesia catalana domina la situacio política perqué apareix, ais 
ulls del poblé cátala, com "catalana". 

Veiem "les esquerres" : els socialistes catalans, el P5C, es mos
tré fortament subordinat ais "socialistes espanyols", P5ÜE. El líder 
d'aquest, Felipe González, és "l'home fort" de la política espanyo
la, incloent-hi la catalana. Per qué aquesta subordinacio? Ens sem
bla ciar, a Catalunya, cal comptar amb el vot de la classe obrera que 
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no apareix prou catalanitzada. 
De les altres "esquerres", comunistes i altres esquerrans, es pot 

dir també que "la catalanitat" no apareix ais ulls del poblé cátala 
degut a la necessitat política de comptar amb el vot deis obrers de 
parla castellana. 

5i no hi ha un "socialisme cátala", si no hi ha un "comunisme cá
tala", si, a mes, no existeix un lligam "república", i naturalment 
"cátala", que uneixi totes "les esquerres", com es pot fer front a 
una burgesia catalanista, naturalment capituladora davant el poder 
central espanyol? 

A "dins" o a "fora" 

La nova ens ha sorprés agradablement i ens ha decebu 
bentat de que en el sf del partit deis socialistes de C 
creat una corrent d'opinio'' "Esquerra Socialista de Cata 
vindica, a l'ensems que el dret a 1' autodeterminacio', 1 
bé, el pable cátala comenga a recuperar la seva memoria 
Perd, i el fet ens ha decebut, per arribar-hi, a aquest 
volen modificar l'actual Constitucio espanyola que, seg 
tat de Franco, ha restablert la monarquía borbbnica a 1 

Dones, la reivindicacid republicana d'aquesta corren 
catalana no sorgeix de la histórica i legal República d 
valors republicans de la nostra guerra i de l'exili. 

Reconeixem que és una bona opcid'la presentacio d'un 
republíques on serien incloses totes les nacicns penins 
allunyament del nacionalisme anti-republicá. 

Pensem també que aquesta nova reivindicacid implica 
de la independencia nacional del socialisme cátala. La 
salisme «ria també una victoria catalana. 

t. Ens hem assa-
atalunya s '.ha 
lunya" que rei-
a República. Holt 
histórica. 
a "república" , 
uint la volun-
'Estat espanyol. 

t socialista 
el 31 ni deis 

a Federacid* de 
ulars. Es un 

la recuperado 
fi del sucur-

"Lesa Majestad" 
Llegim aquest mes de setembre que, a peticio deis catalans de CiU, 

a les Corts espanyoles, si "les injuries i calumnies contra 1'honor 
i la intimitat de les persones", no serán objecte de penes de preso', 
sino de multes, "es fa excepcio' de la familia reial, els delictes 
d'opinio sobre la qual seguirán sent motiu de preso". No, no est em 
en República 

Continuitat . . . 
Ho hem sentit, astorats, a la TV francesa, aquest 23 de setembre : 

la policia francesa, en col. laboracio' amb la policia espanyola, ha de-
tingut, a Biarritz, el dirigent suposat d'ETA, José Javier Zabaleta. 
Aquest pot ser, escolteu bé, "un deis autors de l'atemptat contra Ca
rrera Blanco". Dones, per aquest media, a Franca, el dit atemptat 
contra el régim franquista, va ser "delictuds". Dones, el régim de 
Franco era políticament "respectable". 

Hi ha continuitat, i no ruptura, entre franquisme i post-franquisme, 

Octavio Paz 
Escriptor i poeta mexicá, ha rebut el premi Nobel de literatura 199U. 
Amic de la nostra República, va participar quan la nostra guerra al 

Congrés internacional d'escriptors antifeixistes que tingué lloc a 
Valencia en 1937. , 

La defensa de la República espanyola va donar lloc a un immens mo-
viment intel. Isctual progressista. 

Presentat per Joaquim Vinyes - Décines - Franca. 
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