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"L'exili existeix, está present i no ha abandonat el combat". 

"La guerra d'Espanya no asté acabada, perdura inacabada, deni-
nidament inacabada" (Claudi Fournier, "correspondencia politice", 
febrar del 79). 

En aqüestes horas greus per Catalunya i per Espanya, copien 
de la correspondencia de Elaudi Fournier, escrita dea da l'exili 
mexicé i 

15-7-78 i "L'Estat aspanyol actual no esta en condiciona de 
superar la crisi política fonanental - determinada per la guerra 
inacabada i al dissimulat domini da la forga real -, ni tan sois 
minvar-la, o dissimular-la. 

El procás politic inicial áa al comeng promissor de la recupe
rado politice dais pobles de l'Estat aspanyol, i el principi, difi-
cilment reversible de la derrota del franquisme. 

L'Exércit franquista tracta de reaccionar, pero ja no podrá 
deturar el procás, que els fará, ara, perdre la guerra! 

El fat és que l'Exércit espanyol ja és un Exércit abocat, si
pa* i compromés, que cada dia perd mes el control del seu propi des-
ti, no per imposicio de l'actual poder politic explicit, sino pels 
poders - no és un sino varis - politics civils no oficialitzats. 
I édhuc l'Exércit sembla desorbitat, literalment exorbitat." 

6-4-79 i "Precisament la tragedia d'Espanya continua éssent 
qua l'estructura de domini - l'Exércit - i els seus servidors civils 
encara son mentalment ais genuins exponents d'aquesta Espanya ca
vernaria. .." . 

25-5-79 » "L'Exércit espanyol té un dispositiu actualment enfo-
cst al domini i no a la poasible defensa del pais. Además l'activi-
tat franquista de l'Exércit s'ha demostrat ja mantas vegades." 

4-9-79 i "L'Exércit ssté conderanat indubtablement com instru-
ment de domini politic de les seves altes jerarquías. El perdrá to-
talment quan se superi el franquisme, encara operant, precisament 
i principalment a través de l'Exércit... 

Es una situacid que és indispensable; imprescindible superar 
i des d'ara s'imposen ja les solucione histcriques, desposseint rs-
dicalment l'Exércit del poder politic prevalent. I per consegüent 
reduint-lo a la seve funció real. Es a a ir, acabar la guerra. I és 
possible que sigui le propia monarquía la que ho imposi tractant 
inutilmant de salvar-as." 

EL DEURE I LA MISSIu1 DE CATALUNYA 
f 

En aqueste^ horas greus, quan un Exércit - franquista - esté 

en estet de descomposicio putxista i quan els pobles d'Espanya es 

troben davant un immens perill, Catalunya tá la missid - peí bá de 
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tots - de mostrar-se, no tan sois "catalana", .linó "republicana". 

Només un ai pli moviment república, antif tíixista, que compren-

gui tots els pobles de la peninsula, cátala i base inclosos, pot 

conjurar el perill feixista. 

Els pobles d'Espanya republicana pogueren defensar-se, el 

Juliol del 36, d'aquell cop d'Estat militar que era el preludi 

d'una intervenció feixista estrangera i de la segona guerra mundial. 

Cal que d'aquesta "democracia" sense defensa sorgeixi de nou 

en el cor del poblé l'esperit república i antifeixista, l'unic qua 

pot donar al poblé l'arma politica que constituirá la cuiraasa de

fensiva contra el feixisree militar i civil. 

Si Catalunya vol ser "catalana", si vol recuperar la seva per-

sonalitat nacional i histórica, si vol vencer el perill feixista, 

Catalunya ha de ser, com sempre, "republicana". 

Només el republicanismo unirá tots els pobles peninsulars 

en un combat superador de la guerra, encara, inacabada. 

Presentat per i J. Vinyes - Décines, Franja. 
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