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Un imperialisme cultural 

UN FRONT A M P L Í 

P R O G R E S S I S T A . 

La cultura no és sempre innocent. 
Com hi ha un imperialisme econornic i 
un imperialisme militar, hi ha un 
imperialisme cultural i lingüistic. 
Ho sabem a Catalunya, victimes d'un im
perialisme castellá, batejat "espanyol" 

D'encá de la tardor de 1993, 
hem vist desenrotllar-se en el 
moni i grácies a una inmensa 
crisi económica, a una imposicio |iord-
americana, que en virtut d'un acord  
dit del GATT , volia fer acceptar a EuroT 
pa i al mon, la llibertat de circulacio sense fronteres, com a 
mercaá»ries, deis seus productes culturáis, cinema, .. 

Qué podem fer els catalans davant una invasio cultural sis
temática que pot fer-nos perdre la identitat nacional? 

Quan el poder dominador es doblega davant un poder mes fort, 
el poblé dominat deu alliberar-se i establir la seva identitat, 
cultural i nacional. 

Es que la "democracia" pot ser imposada ... 

per la forca de l'estranger imperialista? 

Ens trobem a mitjans de setembre i sembla que les forces armades 
nordamericanes es preparen a imposar a les forces haitianes la presi
dencia del capellá Aristide, elegit peí poblé pobre de Haiti. 

Par tractar de veure-hi ciar, recordem que els régims comunistes 
de l'Est europeu, imposats per la victoria de les forces suviétiques, no 
San resistit a la contra-revolucio; i que al contrari el régim de Fidel 
Castro a Cuba resisteix a 1 ' imperialisme. La luco ás que es el poblé 
mateix qui deu estqblir el seu régim. 

En la nostra historia, veierem com els pables peninsulars es revol-
taren en una guerra de lq Independencia contra els exércits de IMapnleo 
que representaven el progrés sorgit de la gran Hevolucio francesa i 
que inclus' .anomenaren "el Deseado" el rei tira Fernando VII. Ens sor-/ 

prengué una mica quan veierem que Karl Marx considera que la Hevolucio 
estava al costat del pable espanyol i no deis exércits sorgits de la 
Revoiuctia francesa. 

En l'actual conflicte haitiá, un régim imposat oer l'estranger im
perialista no será sobirá i obeirá ais dictats de 1'estranger. El régim 
esdevindrá una tirania. 
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Com si continúes la "guerra del Golf"... 

1 • imperialisme nordarnerica s'ha imposat en aquest 19 de setembre 94 
contra la Junta militar i la poblado 'haitiana. 

Malgrat el vot americá quan 1* eleccio r'de Clinton contra les aven
tures militars exteriors, malgrat 
la voluntad actual del poblé, mal

grat l'oposicib deis principáis paisas 
sudamericans, malgrat 1'oposicio^del 

Lenat, i comptant, aixo si, amb la 
passivitat deis cómplices euro-

peus, una gran mobélitzacio armada 
ha imposat 1' ocupacio-' militar del 

territori haitiá. El resultat es veu-
rá aviat. 

Amb la desaparicio Üe la diplo
macia deis paisos de l'Est, les institucions internacionals com la 
DNU son ̂ ¿nexistents i amb el "dret a la ingerencia" civil i militar 
la guerra succeeix a la necesaria pau. 

"Deixeu-los passar!" 

Ara veiem que els representants de la "democracia" imperialista 
protegeixen i defensen arreu del mon - de 1'Afaganistan a la Bosnia, 
passant per l'Argélia - la progressio del fanatisme islamista. "Deixeu-
los passar!", criden els media. 

Recordarem el "No passaran!" de la guerra del 14 que reprenerem 
els republicans antifeixistes quan la nostra guerra . Els capita-
listes ens ho feren pagar car, ells volien "deixar-los passar"; ja 
aleshores, per por del "comunisme", que nosaltres representavem. La 
nostra República va ser sacrificada al feixisme. 

Ara, sempre per por d'un "comunisme" que diuen inexistent, la bur-
gesia , ais USA, com a l'Angleterra i a Franca, ajudats pels media 
demanen que el poder argeliá comenci unes "negociacions" amb els 
tirroristes islamistes, els quals preparen un régim totalitari i 
extremista religi'os. 

ÜECLARACIU - MlSSATuE ÜL LA VAJÜL 

Reunits a LA VAJUL (Alt Empordá) el diumenge 4 de setembre de 1994, 

diversos representants de families politiques i sindicats deis Paisos 

Catalans, han estudiat i aprovat un "Contráete riel Progrés Social" i 

han proposat i signat un "Front Ampli Progressista". 

AqueBt pretén ésser una intergracin politica adugmática entre fa

milia» d'opinio d'esquerra transformadora i progressista. 

Amb un comu denominador de Progrés Social i un compromis poli-

tic ferm per establir la confergéncia operación*!. <ú' un Pacte Social 

i un Pacte Eolitic que defensi, garanteixi i perfecciuni les con-

questes bicenyencries de la democracia sindical i del progrés so

cial comencades a la Revolucio Francesa amb la Declarado deis Drets 

de l'Horne i del Ciuradá i continuades amb la llarga lluita obrera i 

social a tots els Paisos Catalans. 



El contráete del Progrés social i el Frnnt i Mi • Q 
y »"udi i ei t ront Aiwplx Progressista pr 

teñen integrar, coordinar i dinamitar les estructures saciáis i 

politiques de tjpus sindical, corporatiu i 

pre-

deral i república. 

5ignat a LA VAJOL, diumenge A setembre 1yy4 

axxociatiu, ecologic confE 

M¿ Riera Claville 

Emili Valls 

Miquel Üiralt 

Joaquim Vinyes 

El combat del poblé base 

Ens ass.bentem aquest mes de setembre que es realitza a Euskadi 
una unió entre els nacionalistes del PNB i Herri Batasuna. Un di-
ngent ha dit que ells no acceptaven la Constitucio 'espanyola. 

Recordaren, que Franco amb el seu triomf mimitar va voler "espan-
lyolxtzar-castellanitzar • tota els pobles prninsulars, Galicia, 
Catalunya i Euskadi. De retruc, ara, en el post-franquisme, les na-
cíons es revolten en defensa de llur identitat nacional. I si 
els bascos, ara, no accepten la Constitucio'que els fa "espanyols" 
dxns de la monarquía borbónica, ens traben, amb la continuado del 
combat república contra la soldatesca de Franco. Uuin exércit he-
teroclxt, alemanys, italiana, moros,... va imposar l'imperi fei-
xxsta contra els pobles peninsular?! 

La guerra c'Espanya, inacabada, continua  

Hem vist i hem e 
el jove pintor cátala, 
cesa, amb motiu de la 

Paume" rie París. 
Hem compres que el 

dueixen tot el sofrime 
Quan la nostra guerra 
ren sofrir de mrivacio 
tia i, moralment, de 1 
ble cátala. 

Doblegada sota la d 
generacio,'tot i lluit 
a adisptar-s' ni i a rpn 
no era sobreviure. 

Ara el poblé ca'.al^ 
sent encara i se^pre d 
me i troba en el comba 

Pero '1' express io-'de 
la seva superada alli 

scoltat Antoni Tapies .... 
la nit del ¿h de setembre ü 4 , a la TV fran-

Lxposicio de les se ves obres al "Jeu de 

s seus quadres tra-
nt de la seva generado. 
i quan la dictadura va-
ns, de gana, de malal-
'opresio contra elpo-

ictadura, la seva 
ant.es veié obligada 
unciar a tot el que 

fc <£ & 
ex 
m% 

De "Le Monde" 

, si viu i respira una nova i! Lhertat, se 
iguem impregnat diaquella por al franquis-
t per la nació fel cami de la llibertat. 
la sofren',3 popular ,p cpndueix encara a 

beradura. 

http://ant.es


MUHT A L'EXILI 

El psiquiatre cátala, doctor FRANCESC TUSyUELLES, ha mort a la 

edat de 62 anys a Franca, en el Lot-et-Garonne. 

El jove estudiant revolucionari deis anys 3U, esdevingué quan la 
nostra guerra cap deis servéis psiquiátrics de l'exércit república. 

A l'exili, a Franga, esdevingué jn revolucionari de la medicina 
psiquiátrica. Adaptant la psicoanálisis a una filusufia institu
cional de la psiquiatria, va adquirir una gran nomanada i va fer de 
l'hospital de Saint-Alban un centre de pensament renovador. 

De la Barcelona revolucionaria deis anys de la República sorgi 
amb Francesc Tosquelles un pensament renovador de la ciencia médica. 

En 
rv 

L'"Estat de les autonomies 
aquest mes de uctubre 94, Felipe Gonzá 
idencia i a valoritzar les "autonomies" 

El president cátala 
la seva llengua en 

quista Fraga presiden 
• ha parlat també en la 

Pero el presiden 
que refusa l'accep 

no ha assistit a la r 

Com podern veu 
Si el dret de 
tats ibériques 

politic, en canvi 
l'Estat espajyol, 

no federal i retard 
ons peninsulars. 

" consol 
lez s'ha 
naciona 

Jordi P 
el Senat 
t de la 
seva lie 

t base, 
tacio de 
eunio de 

idat 
dec 
ls i 

ujol 
i e 

comu 
ngua 

diri 
la 
1 Se 

re la situac 
les regiuns 
avanca en e 

i de retruc 
ranmateix ce 
en la verita 

idit a posar 
regionals. 

ha parlat en 
1 fran-
nitat gallega 
nad iva. 

gent del PNÜ 
Constitucio 
nat. 

io diguem nova 
i naciunali-

1 terreny 
consoliden 
ntralista i 
ble allibera-

cio de les naci 

Mort de GILBERT GRAU I SALVAT 

el 7 de setembre de 1994 

a Elna - Catalunya Nord. 

Lluitá sempre per "una 

Catalunya dais Paisos Catalans 

indep«ndent i lliure" 

"Els catalans hem d'aixecar el cap i fer un 
pas endavant per aportar la nostra capaciten 
d'iniciativa a l'obru comuna universal de 
bastir lu nova estructura federal que 
agermanara els pobles ". 

G.G., 1966 

"Amb el nostre FFE de Catalunya | l't'CC). 
Partit Federalista Europea de Catalunya 
(Pitusos Catalans) ens esforcem de demostrar 
que els PPCC teñen a la seva disposició lotes 
les prerrogatives, totes les justificacions per a 
exigir la llibertat. la independencia i la 
sobirania refusant tota ahnoina Otorgada per 
un i l'altre deis estáis opressors". 

Ü.G.. 1975 
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El general república 

VICENTE HÜJU 
D' ha parlat d'ell, en un periodic espanyol, a proposut del cente-

nari de la seva naixenga. Fa morir en 1966. 

El general Rojo va ser l'estratega del nostre exércit populae. Va 
organitzar la defensa de Madrid i amb el poblé madrileny va contri
buir a aquell episodi de la nostra historia. 

Va ser ell també l'estratega del passatge de m(Ebre, quina batalla 
si va destruir la nostra c^pacitat de defensa, podem creure que va 
retardar el comencament de la segana guerra mundial i va contribuir 
a la final derrota del feixisme mundial. 

Es el general Rojo un exemple deis militars espanyols que quan 
la nostra guerra foren fidels ais ideáis republicans. 

L'exemple irlandés 

El poblé irlandés, sotmés historrcament a la 
tutel.la de 1'imperialisme anglés, ha mostrat 
anys i anys una capacitat de lluita armada 
per la seva alliberaci'o nacional. 

Un fet nou s'ha produit aquest mes de se-
tembre 94 la IRA abandona la lluita armada i - * 
reclama que les forces angleses abandonin 
el territori nacional i catolic irlandés. 

Un mes després els irlandesos protes-
tants i unionistes aba,donen al seu torn la 
lluita armada. Picasso : "Somni 

mentida de Franco" Es que podem establir un paral.leí en
tre aquest exemple i el cas cátala i base quins -
territoris foren envahits pels exércits de la coalicio franquistaV 

La ETA, paerir acrivista base, demana la evacúa 
rritori nacional per les tropes f'ocupacio espanyol 
tuacio és la continuitat del resultat militar i pnl 
tra guerra, que no ha estat superat politicament. 

Ka "guerra inacabada", la nostra, és ara una gu 
El problema hispánic, el de les nacionalitats sutme 
litar, és un problema politic. 

Cal, per Catalunya, per Euskadi, per Galicia,... 
rra. El franquiame deu ser superar, i sorvels pobl 
deuen fer-ho. 

ció del seu ta-

es . Aquesta s i-

itic de la nos-

erra incarcarada. 

ses, no és mi-

superar la gue-

es d ' Espanya, qui 

La nova República haurá de fonamen^ar-se en la solucio frl pro

blema de les nacionalitats. 

Es que existim ? 

El 20 d'octubre ha tingut lloc a í oix la inaugurado del túnel 
de Puymorens que atravessa els Pirineus i permet les comunica-
cions ente Catalunya i l'Ariege i Catalunya Nord. Entre Tolosa 
del Llenguadoc i Bar celona. 

Hi han a9sistit les mes altes personalitats politiques franceses 
i "espanyoles" , al cap d'annesfces Felipe González. 



En els media audiovisual franceses no hem vist en,•«*"«» « J 

presencia d•"autoritats catalanes» : per aquestps media un pa.s 
[|UR s'anomena Catalunya no eixsteix. 

0 és que realment els catalans no hi estaven representats 7 

ESPURNES 

Bilingüisme... 

o, con déia "El Llamp", "vil-lingüisme"? . 
Ens diu un viatger que, a Barcelona, els rotuls deis carrers es-

ran escrits en els dos idiomes, cátala i castellá. 

Es pot pretendre que ens trobem en presencia d' una reivindicado na
cional satisfeta. No ho creietn, ens sembla mes aviat que, en el con-
text actual, és el reconeixement, pels catalans, del dret deis 
"espanyols" a imposar, ais catalans la oficialitat de llur idioma. 

Catalunya deu ésser catalana. 

P'resentat per Joaquim Vinyes Décines, Franja. 
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