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6 d'üctubre de 1934 

Les dretes espanyoles amenacen 
les institucions republicanes. Les 
esquerres republicanes s'aixequen 

^SeftójteL u' * 

en un maviment papular de defensa. En tot el pai's esclata la vaga ge
neral. A les Astüries, els minaires en insurrecció ocupen les munici-
palitats. Les trepes camanades peí general Franca fan la guerra al po
blé asturiá. La repressia' és ferac. Es fan 3Ü.Q0Ü presoners. 

A Barcelona, el govern de la Generalitat del president Lluis Com
panys, en la nit del 6 d'üctubre, proclama l'Estat Cátala dins de la 
República Federal espanyola. 

Les tropes espanyoles, en marxa contra la Generalitat, bombardeixen 
el local del CADCI. Hi moren els patriotes catalans Jaume Compte, 
Manuel González Alba - que moribund diu "Moro pels meus filis i péf 
Catalunya" - i Amadeu Bardina. 

15 d'üctubre de 1940 

El feixisme triomfa, a Espanya i a Franga. 

El president de Catalunya, Lluis Companys i Jover, és afusellat a 
Montjuic. L'odi del franquisme contra la Catalunya republicana es 
concentra contra Lluis Companys, el combatent exemplar cátala i re
pública . 

Maniobres sobre el GUERNICA de Picasso 
Ens assabentem de que el quadre "buernica" de Picasso será traslía-

dat del Cason del Buen Retiro 
de Madrid, on es traba, al 
Museu d'art modern dit "de 
la "eina 5ofia". 
La filia de Picasso, Maia, 
ha protestat contra el tras-
llat del "Guernica" que, diu, 
el banalitza com una senzi-
lla"pintura"i el mata en la , 
seva significacio. 

Recordem-ho : el quadre 
va ser creat arrel del bombardeig de la vila basca de Gernika per 1' 
aviacití franquista-alemanya l'any 37. Va ser exposat en el pavella de 
la República espanyola en l'Exposicicr internacional de Paris (1937). 
El quadre representa l'horror del crim de la querrá que el franquisme 
parta contra els pobles d'Espanya. 

El testament de Picasso estableix que el quadre "pertany al pable 
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espanyol" i que "reintegrará Espanya quan la República hi será res-

tabmerta". 
Tenia rao Picasso, el régim espanyol actual ni compren ni respec

ta la significado'' del "Guernica". 

República Catalana 
República Catalana és el 
titol del llibre que han 
escrit conjuntament Án
gel Colom, Jordi Argela-
guet, Ernest Benach, Car
ies Bonet, Josep Huguet, 
Josep Pinyol ¡ Uuis Sala-
Molins, ¡ queja va per la 
seva segona edició. 

A "República Catalana" els autors exposen 
per qué la independencia deixa de ser una 
afirmado retórica i esdevé un prqjecte politic 
a l'abast. Després d'anys en qué els polítics 
sucursalistes i pactistes han abusat del doble 
llenguatge i de l'ambigüitat fins a prostituir 
conceptes mes nobles, com democracia, na
ció o socialisme, la proposta republicana ca
talana no admet equívocs ni concessions: es 
tracta de construir un Estat nou. 
El llibre mostra la necessitat i la urgencia de 
construir un Estat que respongui a les ne-
cessitats de la societat catalana i n'esbossa 
les linies mestres. 
La solidesa de l'Estat espanyol és superfi
cial. El cicle que ha fet succeir en els últims 
dos segles restauracions decadents, mo-
ments revolucionaris, guerres civils i dieta-
dures no ha acabat amb la instauració d'una 
monarquía parlamentaria. El nacionalisme 
cátala ha aconseguit aillar-nos de la de
cadencia moral de l'espanyolitat i ha fet sor-
gir un esperit civic i una estructura política i 
cultural propia, avui amenacada. Davant el 
Regne d'Espanya, caduc i corrupte, la Repú
blica Catalana és un projecte engrescador, 
obert a les noves generacions catalanes 
sense distinció d'origen. 
Avui la República Catalana no és utópica, si
no realitzable. Després de l'accés a la inde
pendencia per part de les nacions de l'Euro-
pa de Test arran de la caiguda del mur, una 
nova onada de llibertat pels pobles del món 
recorre paisos de l'Europa Occidental i Amé
rica del Nord, com Escocia, Córsega, Flan-
des o el Quebec. 

Aqüestes son les tesis de "República Catala
na", el llibre que molts esperávem. 

Sz "la República" -
Abril 92 

República Catalana 
Un nou republicanisme cataá apareix. 

Sorgeix en una situacicf política cata
lana de catalanisme deslligat de la tra
dicional politica republicana. 

Per altra part, 1' independentisme 
lligat a la revolta deis joves contra 
l'opressifa franquista, lligada a la 
"espanyolitat" s'enriqueix d* un nou 
republicanisme. 

Aparentment, només aparentment, ho 
esperen), hi ha ruptura amb el republi
canisme cátala de Maciá i de Companys, 
lligat contra la monarquia borbónica 
amb el republicanisme espanyol. 

A mes, no podem creure que un nou 
republicanisme cátala pugui ignorar 
els valors republicanis defensats en 
la nostra guerra d'Espanya. 

No devem ignorar que els naciona-
lismes sorgits de la contra-revolucio 
en els paisos de l'Est son l'instrument 
de 1'imperialisme capitalista. Mai 1* 
anomenat Occident ha portat cap ajut 

ais nacionalismes alliberadors dins 
de régims capitalistes. 

La Constitucio, revisada! 

El 22 de Juliol, i a la unanimitat, 
els diputats de Las Cortes espanyoles 
han votat una modificad* de la Cons-
titucio'que permetrá l'adaptacio a 
la llei de Maastricht. 

Aquesta "unanimitat" ens recorda 
la de Las Cortes franquistes. Pero 
els nous "representats del pable" 

no han pensat - i potser teñen rao' - que és perillos mostrar que la dita 
Constitucio" de 1978 pot ser modificada per una votacio7. 

No oblidem que l'actual régim borbonic espanyol-está precisament in-
dicat en la dita Constitucio i.que aquesta Constitucio* va ser acceptada 
perqué al poblé se li va imposar : "Será aixfe o el f ranquisrne". Un 
poblé "no sobirá" va ser obligat a renunciar per una votacib obligada 
a la seva sobirania. 

A Espanya no hi ha hagut cap Referendum que justifiqui la imposicio 
de la monarquia borbónica, foragitada democráticament el 1931. 
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Jocs Qlímpics a Barcelona 

1992 

La monarquía borbónica ha estat present : a mes del monarca Juan 
Carlos, hi hem vist el "princep Felipe" portador d'una gran bandera 

.a monarquía il cap de la delegacid espanyola. 'Catalunya' la 
nostra nació, no estava present. 

Per qué el govern de Felipe González ha organitzar les dues "grandio-
sitats", 1'Exposicio' de Sevilla i els Jocs de Barcelona? I per qué tant 

117 'europeisme 
Es el passat franquista qui comana. 'Els morts comanen", digué Blas

co Ibánez. Es vol que els pobles d'Espanya continuin endormits politica-
ment es v ol que no es desvetllin del somni franquista, 

El govern espanyol té necessitat de creure que la integració a l'eco-
nomia europea és la prosperitat assegurada pels espanyols i que, com ha 
succeit sota el franquisme, la prosperitat económica endormirá el poblé. 
Pero el mon capitalista europeu sofreix d'una irreductible crisi eco
nómica. 

Les despeses de les "grandiositats" son molt elevades. ti poblé en 
pagará la factura, els impastos augmentaran, el nivell de vida del po
blé en sofrirá. 

A l'Estat espanyol el problema de la superacid' del franquisme esdevindra 
prioritari. 

Maastricht 

El govern de Felipe González creu en el tractat de Maastrict, creu 
que "l'Europa" sortira Espanya de l'isolament politic herétatge del 
franquisme. L'Europa és una "fúgida cap endavant". 

El cap populista (franquista) Aznar, amb quina barra!, ha dit que els 
danesos, amb el seu "ND" a Maastricht han democtrat que "no es pot impa
sar una cotilla ais ciutadans". El representant de Izquierda Unida ha re-
marcat "la diferencia entre el país real i el país oficial, entre el ca-
rrer i el Parlament". tíerri Batasuna, el partit base, s'ha felicitiat 
del triomf popular, "que ha evitat una reduccio de la sobirania". 
Es aquesta la baña conclusio : el tractat de Maastricht té per objecte 
reduir la sobirania deis petits pables europeus imposant unes liéis 
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economiques i politiques ultra-liberals, les liéis del capitalisme. 
I el comunista Anguita ha dit que, en aquest cas, "el puble cauria en 
la mes absoluta miseria". 

E5PURNES 

Es estrany 

El "rei'de Prussia" i i el "ireii d J.Espenya?'....." 

La contra-revolucio, veient-se triomfadora en Alemanya, \/al ressus-
citar "les glories" d'un passat "prussia". Es vol que les despulles 
del rei de Prussia Frederic el Gran i del seu pare Frederic-Guillem 
siguin transportades al lloc d'origen enmig d'una grandiosa cerimonia. 
La reaccirf té necessitat d'un passat "exemplar". (No sabem si aquest 
acte s'ha realitzat). 

La mateixa déria neguitosa li arriba a "la Corona" espanyola. El ñau 
régim espanyol vol glorificar els temps deis "Reis Catblics" , sobre-
tot la persona d* " Isabel"'.' S'ha tractat b" de beatificar-la, malgrat 
la Inquisicio* i 1' expulsio' deis jueus d'Espanya. Fins ara el projec-
te no s'ha realitzat tampoc. 

AMENACES DE GUERRA 
Estem en el mes d'agost i els Jocs Ulimpics de Barcelona s'acaben. 

Els imperialistes occidentals, europeus i nordamericans, amenacSJl» amb 
actes de guerra els irakians i els serbis. A mes d'actes militars efec-
tius, veiem desenvolupar-se en els media - periodics, radio i TV _ una 
violenta campanya sobre uns pretesos/"camps de la mort" serbis. ||i ha 
una evident preparada* de l'opini'b publica a la guerra. 

Pero, estiguem tranquils, la nova guerra imperialista será "humani
taria" : els bombardeigs tindran lloci per "portar socdrs ais desvalguts" 
del man. En realitat, l'economia capitalista, l"*economia che marcat" 
es desintegra. El desempleo forg^s esdevé irreductible. Pero una 
nova guerra agreugerá l'economia capitalista. 
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E l i v l a n i f e s t H  

bASES PER AL FUTUR NACIüNAL DE L A T A L U N Y A 199¿ 
L e n t e n a r i de l e s Baes de rtanresa i e y ¿ 

les dites institucians i les Nacions Unides, han 
perdut llur identitat amb llur submissia a l'impe-
rialisme nordamericá . 

Aquest imperiamisme, protector que va ser del 
franquisme, no porta el seu ajut mes que ais nacio
nalismos contrarevolucionaris de tot el món. I el 
nacionalisme estala és revolucionari en una si-
tuacid* no superada de post-franquisme unitari per 
heretatge. 

En l a se\ 

18 92 
CENTENARI 
DE LES BASES 
DEMANRESA 

de la historia de Catalunya, el Manifest parla del 

periode rep 
va exposicio ae j.a nj.stuj.xn Uc -^ 
ublicá i i la nostra guerra civil 

Les eleccions municipals de 1931 donen la victoria a les candidatures 
republicanes i nacionalistes, i fan que el 14 d'abril el President Maciá 
prociami la República catalana, la qual uns dies mes tard, en negociació amb 
el Govern provisional de Madrid, es converteix en la Generalitat de 
Catalunya.  
La Generalitat elabora un projecte d'Estatut d'Autonomía (Estatuí de Nuria) 
aprovat en referéndum per amplíssima majoria deis catalans, pero els 
poders del Projecte d'Estatut son notablement retalláis durant el procés de 
discussió i aprovació a les Corts espanyoles el 1932. 

4. L'intent de liquidado de la identitat catalana 

El sistema democrátic establecí el 1931 és suprimit el 1939, com a conse-
qüéncia de la rebel.lió militar, i després de tres anys de guerra civil. Un deis 
principáis motius adduíts pels rebels és la preservado de la unitat 
d'Espanya, que consideren en perill. 

El poblé cátala sofreix una repressió en tots els ordres de la vida social i 
col.lectíva. El President de la Generalitat, Lluís Companys, és afusellat i la 
majoria deis dirigents polítics i sindicáis son morts, empresonats o s'han 
d'exiliar. El gruix de la intel.lectualitat catalana pateix l'exili. L'ús públie de la 
Mengua catalana és prohibit i perseguit, la Universitat i els centres 
d'ensenyament espanyolitzats, i s'imposa la versió de la historia d'Espanya 
deis vencedors. 

El poblé cátala, durant els quaranta anys de dictadura franquista, sofreix la 
manca de les Ilibertats usuals a l'Europa Occidental i la persecució de la seva 
identitat nacional. 

5. Els darrers anys 

La mort del general Franco i l'existéncia d'una creixent oposició, comengada 
ja el mateixany 1939 i que va prenentun cosenglobador de galrebé tots els 

grups i forces d'oposició cap ais anys 1970, obren el camí de la recuperació 
de les Ilibertats. La negociació entre els representants catalans i els dirigents 
espanyols dona lloc a la constitució espanyola de 1978, que permet els 
actuáis Estatuís d'Autonomia de Catalunya, País Valencia i les liles Balears. 
Malgrat teñir nombrases deficiéncies des del punt de vista nacional, son 
acceptats majoritáriament pels catalans, que esperaven una interpretado 
deis textos constitucionals mes d'acord amb els drets de la Nació Catalana. 

El 12 de desembre de 1989, el Parlament de Catalunya aprova sense cap 
vot en contra que el poblé cátala no renuncia al dret a l'autodeterminació. 

http://nj.stuj.xn
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Documenta de l'exili 

AL5 CATALAN5 ! 
de mossén Joan Vilar i Costa 

(Continuacio VI) 

Fóra mus.su lluj'g i uiunnlcix iinpcrlinent de des-
cupdcllar «cí les virluls domestiques i el» (¡cures 
públics, qu'imposu lun lu üignilut «le l'liorne com la 
noblcsu del chitada* Empero lol el que ara, boin po
dría dir s'inclou en els. dos nianahienls, que de nie-
nuls apreiiguéreni :. « Ananas ícu sobre totes les 
coses, i el proísme cora tu inaleix »• Car si Déu 
umüvem amb vera fe sobre lotes les coses, rebrein • 
una llum clara i certa, que ens guü amb segiirclal 
d'espcril pels viaranys de la vida personal, social 
i ciuladana, i scnlirem una vigoria de cor que ens 
munlingui serens i incoinmoviblcs en les scnglcs 
posicions del noslrc deurc. oícgant quan calgui, els • 
noslrcs desordenáis jnslinls i abalen l'abalot de les 
lluiles i conlradicions. Sj'Déu amaven amb vera fe, 
fe practica, brollara lumbé del pil noslrc un ágil 
braó que ens moni a fer ¡ a ex tendré el lié parli-
.cular i coUccliu, d'on ncixarú el beneslnr propi i el 
progres de la sociclat i per conscgücnl la gloria de 
la Patria. __ _____ 

Si el proísme amávcm amb vera cantal, com uo-
saüres" maleixos,-no tan sois tallaren, d'arrel i cre-
maremlota mala lle.i d'egoísmes, d'cnvcjes, d'injus-
tícics, tcninl present el -reirá natural i crislia « e l 
que nc vulguis per 'a tu, no vulguis per á mu-
gú », sitió tambó serem enduls a fer el bé amb lol-
hora, que redundara en benefici del proísme en ge
neral i parlicidar de la Patria. ' s : 

Per laiit que lols els calalans vnlgnin escoltar, i 
pos iu .u lcor sen la paraula dei McsUc.t }lum del 
moiK« lol'el que volcujque els liornas íucin per vo-
sollr&s,' feu-hoVvosallres per. clls .IWl 7,. ja), porqu<-
amb -la .mesura !male¡xa ,umb; fluc haurcu-" mestura l, 
hom us mesurará.\>»;(_c 6f£38).'^vr^., \ ,-> , • 

De la'mateixa'fonl de carilat individual i col-lec
tiva brollar. ' lambe un allrc efecte inestimable, .val 
a dir, que. .lols els ciuladans osdevinguin un cor ¡ 
una anima, d'on" ragi aquella unió i concordia que 
fací la Patria, com un esquadró bon ordenat inven
cible- Del conlrori s'avcrar¡\ qn Catalunya (prou en 
tcjiim trislíssima cxperifcncia) la dila de Jesús, nos-
tre senyor i meslrc que « tot regne dividil contra ell 
niatcix, no' subsistirá pas, sino que catira casa so
bre ;casav(Ml ia, a.r>; LCÜI.'1.17).-' A: la 'clara llura 
d'aquests alls principis i. guiáis d'aqucsles máximes 
saludables, catalans.'íills'íde la.-dolca 'Catalunya, es
cámpate: arreu;del món^escollcuamalents la veu de 
la PálriaV/que •despres del !gros temporal passat, ens 
convida a lols'ni' relorn a la Patria, a la reconslrucció 
del gloriós'Casnl dc : Catalunya.. Acudim-lñl lols. Po-
sem-s'lii lols amb. noble ideal, amb conscll seré, amb 
gran^dclil.........i,,,,, ) ;,Í,,.,:Í ;., .-.,. p >,;.,,«• . 'i 

CÁTALANS, atníinl, amb forl coralgc, tols a una. 

¡VISCA CATALUNYA ! 

-4 juny to¿a-

Presentat per : Joaquim Vinyes - Décines, Franca. 

http://mus.su
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