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N" 19 11 de setembre de 1984 

LA »D I A D A"-.. 

Aixi, en majuscula, encare que entre cometes, signi

fica pels catalans una data que ens commou. 

Correntment els pobles i les nacions acostumen a ce

lebrar i enaltir les coses o els fets que els han estat pro-

picis i deis que n'hagin pogut treure profit «gloria, en 

canvi nosaltres, catalans, celebrem amb el maxim esplendor 

i el mes ferm entusiasme una desfeta, puix que 1*11 de suara 

ha fet 270 anys en fou una amb la pérdua de les nostres lli-

bertats de poblé sobirá ensemsF que la nostra indiscutible na-

cionalitat. Semblarla una paradoxa si no fos que amb aquella 

cruenta desfeta es posa de relleu l'herolcitat de tot un po

blé i deis seus capdavanters mes preclars; i és precisament 

aixá el qué, d'aleshores enea es festeja i s'ha festejat 

sempre i algunes vegades havent de fer front a la mes ferot-

ge repressió. 

Mancats d' informado, avui no sabem encara el relleu 

que hagi pogut .teñir la "DIADA" d'aquest any, pero estem 

convencuts que d'una o altre faisó, amb ostentacid • reco-

lliment, per tot allá on hi ha catalans (i avui dia n'hi ha 

d'escampats per tots els ámbits del mén) la "DIADA" no haurá 

passat desapercebuda. 

Ací, en el nostre isolament de l'exili, avui polític 

i voluntari per la no acceptacid del "statu quo" que se'ns 

ha volgut imposar l'hem celebrat en la mes estricta inti-

mitat, abrandats, perft, en la fidelitat deis nostres ideáis 

de catalanitat i republicanisme. • 

a ••< Els refugiats bases 

Ho vulguem o no, Franco ha deixa't a la societat es-

cietat espanyola^un terrible heretatge: els pobles per na-
turalesa i per vocació autonoms, les nacions peninsulars 

altres que Castella, se senten, avui dia, "oprimides pels 
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espanyols". Aixi ho manifesten certs dirigents bases que 
diuen: "fem la guerra a Espanya, no al franquisme". Quin te
rrible heretatge pels pobles d'Espanya, el base i el caste-
llá inclosos, que havent combatit junts contra Franco han es-
tat i están igualment oprimits com a pobles! 

Ara, els bases refugiats a Franga es troben amena-
gats, per "delictes de sang", com ha dit un portaveu francés, 
d'"extradicio", com si no fossin victimes o actors d'un com-
bat polític, d'un combat per la seva patria. 

5'ha suprimit, ateint a les exigéncies de l'Estat 
espanyol, el dret a l'asil politic per tots els ciutadans es-
panyols, basca o republicans. Resultat: els refugiats bases 
son mes "refugiats" que mai. El problema polític base ha 
travessat la frontera. Els bases, per protestar contra la 
condicio' a que se'ls sotmet, per reivindicar llur dret de 
"refugiats", fan la vaga de la farff. Llur vida está en perill. 

Paisos com Bélgica i Franja, que pretenen defensar 
els "drets de l'home" es troben aixi embolcallats en la re-
pressivitat franquista i en la concepció franquista d'una 
"democracia" formalista i imposada. Retornem ais temps en 
que - el 1940, de trista memñria - la policia espanyola en
tra a Franga i, ajudada per la gestapo i, segurament, per 
la policia de Vichy, captura el president cátala Lluis Com-
panys. 

Quin paper es veuen obligats a realitzar uns governs 
dits socialistes que, d'un costat i altre de la frontera, 
obtingueren una votacio popular, pero que no han sabut o 
volgut fer un analisi corréete de la societat espanyola 
post-franquista! 

Els refugiats bases a Franca es troben empresonats 
a Fresnes, on fan la vaga de la fam. Llur sacrifici provoca, 
sobretot en les dues vessants del País base, una solidaritat 
popular que pren totes les formes possibles. 

El combat deis bases és un combat per la democracia 
i, es vulgui o no, un combat antifranquista. 

L'embclic de l'OTAN 

Franco, com tots els que tiranitzen els.pobles, ne-

sota la proteccio deis "amos del món" , volem dir deis impe-

rialistes. Les potencies feixistes, cómplices i protectores 

de Franco, perderen la guerra mundial i Franco hagué de 

camptar "amlr el beneplácit i recolzament efectiu deis princi

páis vencedora, de la segona guerra mundial". 

Franco, isolat política i diplimáticament, comptá, 

amb l'ajut nordamerica. "A les ardres" de la potencia ameri

cana, posa el territori espanyol a disposicio' de la estrate

gia mundial de 1'imperialisme• Aixi s'establiren tres bases 
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militars nordamericanes. En cas de conflicte mundial, la po

blado espanycla estava i está en greu perill. 

Mort Franco, el seu régim esdevingut "democratic", 

va ser qüestio de trencar l'isolament diplomátic posant-se 

aquesta vegada al servei, no sois deis nordamericans, sino 

de tnt el mo'n occidental en la preparacid a la guerra anti

soviética. Es va demanar "entrar a l'OTAN", 1* organitzacio' 

politico-militar que prepara la guerra. 

Es vol millor prava de que aquesta "democracia" no 

n'és una i no representa un poblé sobira? Com es pot pensar 

que els pobles d'Espanya, entre ells Catalunya i Ennkadi, 

poden voler intervenir en la creuada antisoviética? Sense 

referir-nos a l'ajut de la Unió Soviética a la nostra Repú

blica en guerra, és sabut, s'ha dit, que va ésse'r la resis

tencia del poblé espanyol, resistencia en forma sobretnt de 

repressió soferta, d'exili acceptat, la causa principal de 

la no entrada directament i globalment en guerra - apart del 

cas de la "División Azul" ~ del régim de Franco contra les 

democracies i la Unió Soviética. El "milió d'espanyols" 

destinats a "defensar Berlin" es quedaren a casa. 

Els anys han passat i, ara, amb un govern dit socia

lista, Espanya es troba sempre amb el problema de la perti-

nenca a l'OTAN. Curiosament, succeeix el mateix que amb la 

monarquía establerta sense veritable "restaurado". Volem 

dir que, sense saber com, Espanya, ens diuen, forma part de 

l'OTAN. Ens pregunten) en virtut de qué. 

En el programa electoral deis socialistes espanyols 

sembla que es prometia un referéndum sobre "l'entrada a l'-: 

OTAN'.' Que sigui per sortir-ne si s'hi ha entrat o per entrar* 

hi si no s'hi és, el cas és que sembla perillds "preguntar 

al poblé espanyol el qué vol". Es perillds perqué, com s'ha 
^Espanya 

vist, aquesta' sempre franquista té de suportar, a conse-

qüéncia d'un resultat electoral, la presencia d'uns gover-

nants que es diuen socialistes i que pretenen ésser els 

successors del partit de Pablo Iglesias. I si el poblé es

panyol vota contra l'OTAN? 

Per arreglar les coses resulta que en el partit 

socialista espanyol hi ha una "base" de militants i que 
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una forta proporcid d'aquests militants demana "sortir de 

l'QTAN". I uns sondatges efectuats prop de la població es-

panyola indiquen ^ue en el mes de juliol 43,9 per cent deis 

eepanyols es pronunciaren cantra l1OTAN. 

Es una situacio* Tiolt compromasa la d'haver arribat 

al govern del pais en virtut d'un vot popular i dirigir aques

ta Espanya post-franquista. Així, havent dit el cap del go

vern Felipe González durant un viatge a Dinamarca que "Es

panya no tolerarla mai armes nuclears sobre el seu territori" 

("Le Monde" del 13 setembre) el contra-almirall Salgado Alba 

ha dit que el pais "no devia renunciar a l'armament nuclear". 

Amparant-se el régim darrera la disfressa "democrá

tica", les diferents consultes que es veu obligat a efectuar 

donen la paraula a aquest sofert poblé espanyol privat pre-

cisament de veu peí régim. Poc a poc el poblé es desvetlla i 

sort de la nit del franquisme. Privar-lo de veu, ara? No rea-

litzar el referéndum? Es perillos també. 

Es que els pobles d'Espanya, és que Catalunya, és 

que Euskadi, peden voler participar com a carn de cano i com 

a territori a nuclearitzar, en una propera creuada contra el 

món soviétic? 

Precisió 
L'hem llegida, l'expressid, en EL LLAMP del 21-28 de 

juny. S'hi diu : "la República deis Paxsos Catalans". 
Francesc Maciá, creador i dirigent d'Estat Cátala, 

com a combatent, "'toca de peus a térra", s'adaptá a una rea-
litat politica indefugible, s'asscciá al republicanisme cáta
la i un 14 d'abril proclama "la República Catalana com Estat 
integrant de la Federacid ibérica (República Federal espanyó-
la)." 

Per un acte revolucionari, i no de secessib, Maciá i 
Companys donaren la sobirania al poblé cátala. L'exércit, 
comanat peí general López Ochoa, adheri al nou poder cátala. 

Tres dies després, quan la situacio espanyola, les 
necessitats de la nova República, varen imposar la creacio 
de la Generalitat i la promesa d'un Estatut, la revolucio' 
va donar un pas enrera. I es va restablir la antiga i histó
rica Genralitat i aixo' no va ésser un fet positiu de "recu-
peracid nacional". No, la nova institució catalana assenyala-
va en veritat la pérdua de la sobirania del poblé cátala. La 
República espanyola va ser no Federal, sino unitaria. 
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