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Flamegen les banderea catalanes 
damunt l'atzur immobil del record; 
banderes de la Patria, sobiranes 
dintre l'orgull del Temps i de la Mort! 

Agustí Esclasans 
Poesia de guerra 

Catalunya (1714-1936) 

• 

11 de setembre 

Uiada Nacional de Catalunya 

HI5TÚRIA !!! 

Heus aci un mot la interpretacid" del 
qual pot donar lloc a confusionismes aberrants. 

Etimolftgicament, podriem riir que la HISTORIA és l'art de la 
narrado, equivalent, a vegades, a quasi una ciencia, pero, en can-
vi d'altres vegades hom l'empra de faceciosa manera dient: "no em 
vinguis amb histories", considerant d'avant-má que co que hom diu 
és engany, com també i en el mateix sentit és corrent dir: "aixd* 
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que rae ontes son histories", etc. etc. 

Dones bé, per a nosaltres la HI5T&RIA és la cosa mes seriosa 
i que hom hauria de teñir en compte; a través d'ella, quan aquesta 
és fidel reflexe de la cosa viscuda, hom en pot treure profitoses 
ensenyances. 

Pels uns - nostálgics d'un passat que consideren millor que 
el present que están vivint - congol d'anyorances 
de tota mena; pels altres - estudiosos, investi-
gadors o simplnment curiosos de tot 50 que ens ha 
precedit - pot ser font de saludable meditacid" i 
aprofitament de les ensenyances que se'n desprenen 
d'una part, com de rectificacicf de conducta o pre-
monicid per a no caure en funestos errors. 

Peí que a nosaltres, catalans, ens atany, la 
nostra HISTURIA está curulla de fets i gestes de 
tota mena deis quals, si mes no, ensems que cele
brar cada vegada que s'escauen llurs efemérides 
- com les dues mes properes a les que ens refe-
rim aci mateix - si hom aprofunditza conciencio-
sament se'n poden treure de saludables ensenya-
ments. 

Commemoracio de 1*11 de setembre de 1714 

Catalunya perdé, amb "ls "furs", la seva sobirania amb la cai-
guda de Barcelona, conquerida a sang i a foc per les tropes del borbo 



- ?. -

Ielip d'Anjou, net de Lluia XIV, rei de Frange. En la guerra de 
5uccR99Íó entre les coaliciona que aostenien, una l'Habsburg 
Carlea, l'altra al Borbcf Felip V, Catalunya va éaser sotmesa 
a na nova dinastia espanyola. 

Amb la proclamado de la República, l'abril del 1931, Ca
talunya i Espanya s'alliberaren de la dinastia borbbnica. 

Franco ha resolt el problema del seu heretatge nomenant com 
a successor, encara, un "rei barbó". Al frenquisme dur succeeix 
el "juancarlisme". Catalunya i els pables d'Eepanya resten sem-
pre "captius". 

5ens dubte som l'únic poblé - NACIÜ - del man que, d'una 
sanglant desfeta n'hagim fet la nostra festa nacional : "LA DIA
DA", car l'esperit que hi ha donat inici és la recordanga deis 
5ET segles que el nostre poblé fou sobirá i Iliure mestre deis 
seus destins. 

6 d'octubre de 1934 

A la rambla de Santa Monica, la tacana 
del CADCI amb els impartes deis obusos 

Gesta mes recent que visquerem 
alguns de nosaltres mateixos, cen
surada pels uns, glorificada pels 
altres. En el fons fou també 
una desfeta, pero fou també 
un acte de fe i de fidelitat 
a la voluntat lliurament ex-
pressada per tot un poblé amb 
la conquesta de la REPÚBLICA 
i de la LLIBEMTAT. La HISTÜRIA, 
dones, ens pot donar tot-hora 
profitoses lligons. 

En aquella data, les dre-
tes antirepublicanes espanyoles, 
dirigides per Gil Robles, amb 
la complicitat de Lerroux, po
den prendre el poder a Madrid. 
Les esquerres, republicanes i 
socialistes, s'aixequen contra 
aquesta temptativa. A les Astú-
ries es produeix la insurreccid 
del proletariat unit. 

Catalunya adhereix al mo-
viment de les esquerres. A la 
Generalitat, Lluis Companys 
proclama l'Estat Cátala dintre 
de la República Federal espanyola. La tropa insubordinada bom-
bardeja el local del CADCI a la Rambla de Barcelona. Hi cauen 
Jaume Compte, Manuel González Alba i Amadeu Bardina. El govern 
de la Generalitat és fet presoner. 

Les dretes reaccionáries espanyoles no preñen el poder. La 
victoria del poblé, el febrer del 1^36, esdevé possible. 
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L'enemic reconegut 

Es en el combat, és sofrint la repressid", que un poblé reco-
neix quiñ és el seu enemic. Així succeeix amb els bases. Llegim 

Euskadi Information, periódic dé Bayona (Marc-Abril 85): 
"(Hi havia) una época en que el PS 
(francés), la esquerra, pensaven la 
"democracia espanyola" com un mosaic 
de relaciona de forca molt problemá-
tics i on l'aparell de repressió del 
franquismo estava sempre en el seu lloc 
... l'ex-aparell de repressió' del fran-
quisme no ha "desaparegut" encara avui 
d i a ..." . 

"L'arribada del P5UE al govern, i 
no al poder, és que ha canviat l'ideo-
logia profunda i visceral de desenes 
de milers de guardies civils i d*im-

portants sectors de la Policia nacional? Sobretot els estacionats 
en pais base?... Els jutges deis tribunals militars de Franco ac
túen en els tribunals d ' excepcicT. . . L'ombra deis militars i de la 
policia regeix el funcionament de totes les institucions espanyo-
les, i mes precisament d'engá del cop d'Estat fracassat del 23 fe-
brer 81 ." 

"González no pot, ni vol sens dubte, reformar l'exércit espan-
yol, hereu de les tradicions franquistas i oficialment garant de 
la nova constitució "democrática"." 

Aixd* de l'exércit "garant de la constitució" és del mes pur 
i 

a 

Picasso: "Somni i 
mentida de Franco". 

«íxd de l'exércit "garant de la constitució" és del mes pur 
franquismo. De fet, el sobirá d'Espanya no és ni el poblé ni 1* 
anomenat "rei". Els pobles d'Espanya están captius, sota tutela. 

Totes les lluites que es puguin produir dins del territori 
peninsular - incluses les deis pobles base i cátala - descobreixen 
necessáriament que l'enemic no és pas "el poblé espanyol"8Ín<5 el 
régim que Franco ha imposat a tots. 

I tota lluita no és mes que la continuado' de la resistencia 
ls pobles d'Espanya, tots junts, oposaren a l'ofensiva fran-que els p 

quista. 

Reconciliacid ? 

Amb motiu de la visita de Juan Carlos, anomenat "rei d'Es
panya per la gracia de Franco", a Franca, la premsa deis dos pal-
sos fa forca comentaris cel.lebrant "la reconciliació" entre Es-
panya i Franga. (Juina "reconciliació"? Se'ns explica que la "prem
sa espanyola" s'ha manifestat fins ara forca crítica contra Franca. 
Es que estava "enfadada", i per qué? Es ben senzill, aquesta prem
sa espanyola és la mateixa amb els mateixos periodistes - no n'han 
inventat pas de nous - que participaren e n ei régim franquista. 5' 
han sentit ofesos, enfadats, per l'isolament a que la barbarie del 
régim deis que formaven part condemné - malgrat totes les complici-
tats occidentals - Espanya. I han cregut sempre que se'ls feia 
"una injusticia". 
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Ara aquesta premsa ep val donar l'il.lusiá de que els al-
tres - els francesos sobretot - han fet les paus amb ells, ela 
franquistes que es creuen democratitzats 
contprendru qué és la democracia. 

quan son incapac os de 

no Es aixá el resultat del veri franquista 
comprendre qué pot ésser la democracia. 

El post-franquisme hi creu, potser, en aquesta 
comedia anacrónica de la visita del "rei d'Espan
ya" Amb llagoteria el "Monde" de l'll de juliol 
parla d un a reial simplicitat" i ens explica que 
'centenars de parisencs, barrejats amb espanyols 

ían jquí i allá, aplaudit els reis d'Espanya' 
Man aplaudit els reis d'Espanya! Recordó haver 

>í,'st passar, en un cotxe, quan erem noiets, el rei Alfons XIII i 
ésser aplaudit per alguns badocs, en els carrers de Barcelona. 

Decididament, no anem endavant, anem enrera! 

"Desperta, Catalunya!" 

En aquest mes de juliol, l'anomenat "rei d'Espanya" ha 
visitat "oficialment" la capital francesa. 
Els cómplices europeus de la malifeta de Fran
co, els de la "no intervenció" muniquesa, vo-
len fer-nos creu re que creuen que el dit reí 
és el suport de la "democracia" a Espanya. En 
llur adulacid arriben a pretendre que ell "ha 
restablert la democracia' Com si la democra
cia no fos l'estat de dret que un poblé sobira 
s'atorga, com si l'infame Franco pogués passar 
a la historia com el fundador d'un "juancarlia-
me" democratic. 

Totes aqüestes comedies no demostren mes que la persisten
cia a Espanya, amb un cadáver de Franco que empesta, d'un estat de 
putrefaccicf política. Gosen dir que "quasi no hi ha Pirineus" i 
pretenen obliriar les "col.laboracions culpables" en un passat no 
llunyá : a más de la "no intervenció", la "acollida" ais republi
cana refugiats, les febleses cJevers Franco - un "home fort" com 
els burgesos estimen -. Tot aixcí no ha desaparegut. 

Els "media" espanyols están empestats peí franquisme. En 
llur isolament veuen els Firineus com la frontera que, en l'infern 
en que están resclosats , els separa del mdn. 

Catalunya es veu recluida a passar per un país de vassalls, 
amb un poblé ajupit i adulador deis seus tirans. 

"Desperta, Catalunya!". 

La "Pau de Mostoles" 

Sofreixen els pobles d'Espanya d'una "guerra inacabada", 
la del 36-39, inacabada perqué el post-franquiifflg•no se'n pot 
desempellegar. La prova, els "conflictes" amb les nacions basca 
i catalana. 

Pero al costat del serios, del tragic, hi ha a vegades el 
cbmic, el de per riure. Ens referim a aquesta "pau" nova de trinca 
que l'alcalde del poblé de Mostoles, prop de Madrid, ha signat en 



aquest juliol del lyb'j amb (ranga, representada peí eeu nmbnlxn-
dor. 

Ens assabentern que el poblé de Mostoles havia declarot 
la guerra a la Franca napoleónica per haver desposselt els "bor-

0 

bons del seu tron. Ara, com que el descendent 
bórbónic és honorat a Franca, es declara la pau 
a aquest país. 

(Jué hi direm? Que sembla que en la vella 
Castella hi han encara els "burgos podridos" i 
que després deis quaranta i mes anys de viure so
ta el franquisme, eks "burgos" no han aclarit certs 
conceptes "carpeto-vetbnics". 

Franco no ás mort! 

W< —. , 
c-_ V— r--— IJuina "reconciliació nacional"? 

El cap del govern espanyol Felipe Gonzá
lez i el ministre de la guerra Narciso Serra - en9 assabenta la 
premsa del 17 de juliol -, com amics del senyor Alfonsin, presi-
dent argentí, li aconsellen la práctica de la "reconciliacití na
cional". Es tracta de que els argentins "no visquin eternament amb 
una ferida oberta". 

Quina "ferida" está oberta? La deixada per la dictadura deis 
miütars. Es sabut que, havent pres el poder per "combatre la sub-
versió", han practicat, contra tota llei, les detencions en massa, 
les tortures, les "desaparicians" de ciutadans. El país ha viscut 
anys i anys sota el "terror" practicnt péls miütars i pels seus 
subordinats. 5i es tracta de fer procesos ais principáis generáis 
i almiralls culpables de la dictadura, es parla ja de "amnistiar
lo 3" • . r- , . , . . 1 

A Espanya el grup militar que va provocar la guerra contra 
tots els pables de la península i que va, ell, practicar la sub-
versio contra la "rebel.lio militar" deis civils republicans, , 
quan Franco ha mort, ha deixat a les bañes governar uns "civils" 
dretans o socialistes, també en nom de la "reconciliació* nacional". 

Bella fórmula aquesta de la "reconciliació", bona per a que 
els crims contra els pobles, contra la humanitat, es mantinguin im-
punits. 

La comparacid no és mes que relativa. 5i a l'Argentina, des
prés del fracás deis miütars en la guerra de 
les Malvines, aquests han perdut el poder, a 
Espanya, darrera el comanament de Juan Carlos, 
continúen considerant-se - i ningu els ho ne-
ga - com els jutges de cpe "la Constitució" s' 
acompleixi com ells ho entenen, sobretot com 
mantenidors de "la unidad de la patria". 

Aixd en aquests temps en que les nación» 
Euskadi i Catalun 

lista espanyola, 
ya» pretenen alliberar-se de la dominacid centra-

Els miütars franquistas apareixen amagats darrera la monar

quía, 
els 

darrera, com es dii 'el juancarüsme' Sor •lis , sempre, 
qui manen, teñen sempre el poder polític? Els esdeveniments 

ho dirán, 
A Espanya, a la guerra riel franquisme contra els pobles units 

amb la tesi de la " reconciüacid nacional" es vol que s'estableixi 
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la guerra deis pobles els uns contra els altrea. 

Aquest projecte no reeixirá, l'enemic és el franquisme 
aempre intperant com a Estat espnnyol. 

El yqcht de Franco 

tothom sap que Franco posseis un yacht en el 
viatjava per passar les vacances tot i dictant 
la seva voluntat i decretant i signant els afu-
sellaments i atrocitats del régim. Ara resulta 
que aquest yacht ressuscita. Juan Carlos, que 
sapiguem, no se'n ha servit mai, i si és així, 
ha tingut forca rarf de no embrutar la imatge que 
es vol donar. La imatge del "Caudillo" és absolu-
tament insuportable. 

Ara bé, ens assabentem que en aquest final de ju-
liol, el cap del govern Felipe González ha realit-

za| un acte que considerem coratjós: está viatjant amb la seva fa
milia a bord del yacht en qüestió' de passqr les vacances. Indepen-
dentment del fet de servir-se de la propietat de l'Estat per a 
fins personáis i familiars que no ens interessa tractar, l'acte 
ens sembla forca meritori perqué suposa una voluritat de descarre-
gar la situacio* ambiental deixada per Franco. El yecht en qüestid" 
no és mes que un yacht que no conté cap fantasma. 

Per aquest gest ha desvetllat, sembla, una descomunal in-
dignacicf en tota la premsa espanyola. La radio francesa que ens 
ha donat la nova ho interpreta molt bé: la guerra ;ivil i el re-
gnat de Franco no s'ha esmortuit en la memoria deis media que 
aprafiten l'ocasid per atacar Felipe. 

Els atacs contra Felipe mostren, en efecte, que el franquis
me en certs nuclis i en la premsa no ha estat superat. El mdn po-
litic no se'n ha descontaminat encara. 

Té rao! 

Copiem i traduim del periédic de Madrid "Acción Republica

na' (Juny-Juliol Ü5) una paragrafs d un article del senyor Garcia 
Trevijano i publicat en "El País' 

els reformistes del régim (f ranqu ista) utilitzarien el 
recurs técnic de convocar eleccions generáis abans de que les ma-
sses populars poguessin sortir de l'estat d'ignoráncia política a 
que les tenia sotmeses la dictadura. 

... si l'oposicid" pretenia canviar una llarga dictadura 
per un estat democrátic, el conseqüent era impedir que les masses 
fossin cridades a les urnes abans que haguessin experimentat les 
llibertats durant un periode raonablement curt, pero de intensa vi
da política, que és 1 umc mo de de formacid' política deis pobles. 
Si Tocqueville hagués de caracteritzar la historia d'aquesta tran
sicio' diria que "els espanyols varen preferir les eleccions a les 
llibertats". 

... Desde el punt de vista de la democracia aqüestes eleccions 
eren prematures, encara que oportunistes per a que el tránsit cap a 
les llibertats fos governat pels homes de les institucions dictato-
rials que les havien reprimit r/ 

Presentat per Agusti Clariana 
Joaquim Vinyes 
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