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Segurament qué, si ens fos possible furgar conscien-
ciosament els arxius de la nostra historia, serien mes de dos 
els aniversaris que en aquest mes de desembre ens caldria glo
rificar; mancats, dones, de tota font d'informacié ens limi-
tarem ais dos mes retents que la nostra ment ¿reté amb cons-
tafit emocid, si mes no peí simbolisme que ambdós teñen deis 
ideáis de republicenisme i de llikertat. 

54 anys s'han escaigut d'un luctuds 12 de desembre 
que dos mártirs d'aquests ideáis caigueren occis per les ba
les del piquet d'execucia* a les ordres del régim d'oprcbi i 
vergonya al que el país estava sotmés de temps á; dos mártirs 
que amb llur sacrifici f^ren els precursors de la República: t 
els capitans de l'exércit GALÁN i GARCÍA HERNÁNDEZ. 

Deu dies abans, és a dir, el 2, pero de desembre del 
1974, era segada la vida d'un altre mártir de la llibertat, 
el jove ílibertari Salvador Puig Antich, no per les d'un pi
quet d'execucití", sino que executat a "garrote vil", per un 
altre régim igualment d'oprobi i vergonya que el pais ha vin-
gut sofrint d'engá mig segle, puix que la pseudo-democrácia 
actual no és res mes. ni res menys que la cantinuacia' del sis
tema franquista, ja que amb enganyoses etiquetes se'ns ddna 
gat per liebre. 
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Ombras 

En l'Espanya post-franquista i democratizada es 
considera que l'anomenat "espai polxtic" no está ocupat 
completamen-*. Si la dreta está evidentment representada 
per l'Alianza de Fraga i l'esquerra, segons tothom creu, 
pels "socialistes" de Felipe González, resta un espai poli-
tic intermediari i de "centre", que ningí" representa. Hi ha 
pretendents a ocupar-lo. Aixi, el mes de novembre ^'ha t T"-
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Vet-aquí dyncs que el catalanismo oficial es dispasa 
rendre una ptfsicid d'ajut ciar, a una formacirf espanyola di-
de "cerrbre". - : 

l'OTAN 

Els socialistes de Felipe González havie 
promeses eiectorals al poblé espanyol sobre l'en 
sortida - a l'OTAN. Havien in»lus prcmés una con 
toral, un referendum. 

Es molt perillds consultar, els espanyols 
B sobre all"'. Recordem que l'altra monarquía va 
eleccions municipals i la monarquía les va perdr 
qué en resulta. No és prudent per Felipe Gcnzále 
ais espanyols si están disposats a participar a 
guerra, la que 1'imperialisme nordamericá i els 
preparen. El poblé espanyol padrá recordar que, 
ra guerra, hi va participar, contra el seu grat 
mensor sacrificis - els anys 36-39 - i que no se 
cn,negut, considerant-lo, encara avi'i dia, com ifh 
malgrat que "els seus" varen vanier. 

Franco va "vendré" estratégicament el t 
espanyjl a 1'imperialisme" nordamericá. En resul 
bases militars americanes. aqüestes bases resul 
en temps de pau, perilloses. El menys que ocur 
aparicii, en el seu veinatge, de misterios.es ep 
semblants a les que sofreixen els americana a c 
Ens referim a la misteriosa i nefasta "pneum«ni 
malaltia semblant a la "malaltia del legionari" 
"grip del porc", jnalalties humanes i americanes 
"pneumania" molt ben dita "atípica", que afecta 
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camperols de la Vella Castella aparegué prop de la base ame
ricana de Torrejón de Ardoz. Mai s'ha esbrinat el seu origen, 
pretesament tóxic. 

Segons llegim ara en la premsa, en el debat que ha 
tingut lloc el 23 d'octubre en el Crngrés, Felipe González 
ha dit que el referendum, promés tindrá lloc el 1986 i que en 
ell el govern deíensará, sobre l'ÜTAI\¡, l'statuquo. A mes hi 
ha promés que els acords. militars amb els Estats Units serien 
revisats. I es mantindra una dispcsicic presa peí Parlament 
de "no-nuclearització" del territnri espanyol. Pero, no és 
el comble que tnt aixn s'hagi de discutir? 

Segons el "Monde" del 2i d'octubre "els sondatges 
mostren que, tant entre els militants del partit socialista 
com en l'opinic publica, els adversaris de l'alianga, que 
compten varis membres del govern, resten majoritaris", i que 
"sera mes difícil de convencer una opinió sensible, per raons 
histori.ques , a les tesis neutralistes. i tradicionalment poc 
favorables ais Estats Units". 

Recordem també que la Constitucio" de la República 
espanyola del 1931 s'nposa a la guerra com mitja de pulitica 
estrangera. 

Gibraltar 
« • 

La Espanyaa de Franco, que aspirava al "Imperio ha-
*cia Dios", reivindicava, com a territcri que "li pertanyia", 
Gibraltar, el famas Penyal. Espanya va. perdre aquest petit 
i estratégic territori el 1704 i peí tractat d'Utrecht de 
1713. 

Ara sembla que en virtut d'un protocol d'acord recent 
Espanya restablira les comunicacions amb Gibraltar. i que els 
dirigents británics "reconeixen mes o menys que Madrid podría 
plantejar la qüestiJ de la seva sobirania, sota la reserva 
de lVaprohacid" deis vint-i-set mil habitants de Gibralta*r" , 
que, naturalm.ent, no volen nc ésser británics. 

Com tots els régims feixistes, l'Espanya franquista 
feia de les reivindicacions territorials la clau de la seva 
política estrangaca. Franco, com Hitler i ccm Mussolini, 
pretenia mobilitzar les. poblacions amb la demagogia naciona
lista . . . 

Nosaltres, a propósit de la guerra de les Malvines, 
ja ens haviem expressat sobre les conquestas territorials 
que poden pretendre portar a terme els régims feixistes. Mai 
no els donarem rao, tinguin les raons que tinguin. 

El régim actual d'Espanya reivindica també Gibraltar. 
Si se'ns diu que aquest régim és democrátic, direm que la rei 
vindicacití de Gibraltar és una reivindicacio' de Franco post-
mortem, com ho era la de la possessio .del "Guernica" de 
Picasso. 

Nosaltres, naturalment, estem contra les reivindi
cacions territorials pcst-franquistes, siguin quines siguin 
les raons invocades. 

Molts nacionalistes catalans creuen que si el tractat 
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d'Utrecht fos anulat, pcdrien ells reivindicar per Cat3lunya 
el Rnsselltf, avui dia territori de la República francesa. Els 
direm que estant avui dia Catalunya - que ells anomenen "el 
Principat" - sota el damini de l'Espanya post-franquista, llur 
reivindicado" equival a valer incorporar el Rosselló a aques
ta Espanya. Naturalment, nosaltres, siguin quines siguin les 
raons invocades, estem contra aquesta nocid d'expansid o con
questa territorial. Per nosaltres, la unificacic deis Paisos 
catalans, que no reDutgem, está lligada al combat antifran
quista. Res d'"Imperio hacia Dios". .. .-
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I els pobles d'Espanya? I Catalunya? 
donar la seva cpinió", ja, quan la "setmana tr 
1909, quan Francisco Ferrer i Guardia va ésser 
la reaccid clerical. 

Quan és que el poblé espanyol donará.la seva opi-
n'i« i reivindicará la seva sobiraniaT 

Aquesta Espanya, ex i encara franquista, sota la 
tutela d'un exércit qué va fer una guerra oberta al seu po
blé, avui dia "protegida" pel.s USA, no és pas un pais inde-
pendent. I a aquest exércit li resta com «bertura, apart el 
fer la guerra peí campte del "protector U5rt" , la "guerra ci
vil", la guerra al seu poblé. En el cas... 
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