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Ublidats, desconeguts ? 

L'Associacio Catalana d'ex-Exiliats polítics, de Barcelona, ens 
fa saber : 

"... ha caigut a les nostres mans aquest document relacionat amb 
un Congrés internacional sobre els exiliats que es celebrará a Bar
celona el mes d'octubre b9. A nosaltres no se'ns ha informat de res 
i és Dossible que creguin que ja hem desaparegut tots del mapa. En 
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la llista d'organitzadors hi han persones que no havien nascut quan 

tingué lloc la histórica, gloriosa i trágica epopeia espanyola." 

5i l'"home fort" d'Espanya ha dit que "Franco és un personatge 
historie", nosaltres, catalans o castellaos exiliats tenim encara 
un combat - potser el darrer combat - a portar a terme : el de la 
rshahi 1 i tarín rfp la n n =; + r a hi stnri a . 

h: 
ur 
rehabilitación de la nostra historia. 

Picasso confirma el seu "testament" 

WJr77 "Jo confirmo de nou que "&UERNI-
l' . ¿-- CA" i els estudis que l'acompan-
: ** ""̂ *" *• twr.u» n yen han estat confiats per mi en 
p.* w-«»i|v»^, J 1^ - | A > ^deposit desde 1939 al Museu d'Art 

*"•*•'•» *«r»t, ».^,1, Jfn •• Modern de New-York i que ells es-
mé» t'árx »•«.«»«.»_._ * tan destinats al qovern de la Re-

...*-»taé. « ,w^rn publica espanyola." 
"5-s"" I Mougins 14.7.71 

»«ILC ricino i, . «¿. 
signat Picasso 

_̂̂. ., % Una "crida" republicana 

„ _, Manuel Riera Claville plede-
ja per un "Front ampli republi-

<aW','caJ *'E1 Front ampli república neix al combat politic per a coordi
nar tota l'opinio' publica republicana i convertir-la en un instru-
ment d'accio política al servei de la República. 

Envia una primera crida a totes les families d'opinio politica 
progressista, humanista i a-dogmática que un dia estigueren en el 
combat i en la resistencia republicana. 

Aspira a reunir, com militants, a tots els que guarden encara el 
record de la noble etapa d'accio'' política republicana i especial-
ment a les noves generacions que avui comencen a continuar aquells 
anys de combat per la República. 

Aspira a reunir les noves promocions d'homes i dones militants 
i sindicalistes, professionals, abrers, técnics i treballadors de 
totes classes que comparteixen de forma radical els ideáis d'una au
téntica justicia social en la Llibertat. 

... exigim la creacio d'una nova legitimitat popular basada en la 
lliure m a n i f e s t a d o de la voluntat nacional... 

... volem repetir i ampliar el moviment cap una nova constitucio 
política per a tots els pobles, regions i nacionalitats de l'Estat 
espanyol com ho va fer el poblé república en la Constitucio de la 



_ 4 -
República de 1931. 

.. proposa la convocacio d'unes autentiques Corts Constituents. Aixo 
s'ha defugit amb'astucies culpables en aquesta época recent de post-
franqúisme disfragat de continuisme reformista. 

Proposa la crida al poblé sobirá en forma de Referéndum sobre el 
tema capital de la forma d'Estat... 

Proposa establir un rápid i ampie contacte amb totes les forma-
cions i institucions de signe república historie, amb els nous ecolo-
gistes, amb totes les forces de renovado* i progrés de tots els ho-
ritzons politics de tot signe... per establir una primera Coordina
dora ampliament representativa de tots els que hagin acollit la cri
da fundacional del •" ront ampli república 

La única forma de democracia moderna, pluralista, juridicament ri
gurosa, que pot relligar de cara al futur tots els pobles, regions i 
nacionalitats hispániques és un régim polític de concordia, de con
federación i de respecte total a les tres glorioses conquestes de la 
Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat. 

Una profanado politica 

El fet és increíble! Llegim en el Hutlleti d'informacirifdel Cen
tre República Espanyol de México, del mes de juny, que en l'home-
natge aJr poeta Antonio Machado, en la tomba de Cotlliure, "la re
presentado del govern espanyol al visitar la tomba del poeta hi va 
posar una bandera, els colars de la qual no eren els mateixos que els 
d'aquella altra en que va ser acollit en el sí de la térra". La 
bandera de Franco, res menys! 

Eñterrat el febrer del 1939 sota la bandera de la República, la 
aeva memoria ha estat profanada per la bandera infame de la monar
quía franquista! 

En nom de 

De "Chroniques 

-— n a e A u x j . L- d Í- u, u c OÍD p i c L x o a m c n i . a -i. c p * j — 

:a del franquisme que aquest lloc de pele-
grinatge a la tomba de l'apostol 5antiago 
ha estat reactivat...". 

Ens havia semblat que aquesta "nova evan-
gelitzacio' d'Europa" hauria pogut prendre 
el carácter de "religiositat bél.lica" 
que prengué la "Cruzada" de Franco. 5i és 
veritat que el papa ha estat també a Co-
vadonga, símbol com sabem del "combat con
tra els infidels", també és veritat que 
els dits "infidels" ajudaren forca a Fran
co en la dita "Cruzada" i que "els infi
dels" forem nosaltres. 

Per dir la veritat, en aquest pelegri-
natge no hi hem vist les multituds de "fi-
dels catolico-franquistes" que la visita 
papal hauria pogut reactivar. ün 
les "jerarquies eclesiástiques" 
les "jerarquies militars" a que 
quisme ens acostumá? 

san 
, on son 
el fran-
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itzucac" de les "esquerres catalanes 

Les "esquerres" no han pogut o no han volgut deslligar-se d'un 
sucursalisme que els fa cómplices del centralisme castellá-espanyol 
i de mostrar-se plenament catalans. No han pogut o volgut comprendre 
que, malgrat el predomini castellá en l'actual classe obrera de Ca-
tal unya, calia que "la catalanitat" de la política d'esquerres domines 
sobre el conjunt de la classe obrera. Es absolutament necessari que 
el proletariat castellá de Catalunya "se senti cátala". "Es cátala 
qui viu i treballa a Catalunya...". 

Cal saber que 1'adhesió.,al menys implícita, al régim borbonic 
post-franquista, que la "legalitat" deis moviments populars, és fatal 
per un "futur d'esquerres". Ella anorrea un glorids i patriStic passat 
po 1/t íc si no e s reivindica la rao i la dignitat de la "condicid 
republicana" de les esquerres, es tanque" ais ulls del poblé cátala 
totes les perspectives de 1'esdevenidor. 

CONTRADICCIÓN 
0 CINÍSME? 

En pretendre fetre un 
homenatge ais antifeixistes 
catalans morís a Mauthau-
sen, Tactual president de la 
Generalitat ha. delegat les 
seves altes funcions en el 
•senyor Josep Gomis, cone-
gut per les seves fideliüts al 
franquisme, aliat deis bot-
xinsdeMauthaüsen. 

L'empremta del "crim" 
Com veiem, la "democracia" post-franquista creu 
haver "amnistiat" el "crim" contra la patria, 
contra el poblé. 

Pero un poblé, una nació, si existeix, té 
"memoria". 

BÜNES PAGINES 
Continuacio de les "Membries d'un cátala parisenc" 

- V.E. - XX. 
Bombers si us plau per forca. 

Durant el temps passat al 167 G.T.E. vam ser 
allistats per forca com a bombara, ádhuc si tre-
ballavem a les Urassanes. Be dia aixo no era ja 
gaire agradable. Una vegada ens van despertar 



a mxja.nit, ens vam vestir a corre cuita i ens vam veure obligats 
a fer a peu uns Kms per rebre unes quantes pales per combatre 1'in-
cendi. Els que no tenien pala, havien de copejar sobre el foc amb 
brancalls. Aquesta mitjans árcales nornés eren válida si el mistral 
no bufava. Eri el cas contrari, calia no exposar-se i esperar amb pa
ciencia que el vent pares de bufar. Els obrers que eren bombers vo-
luntáriament, rebien una indemnitzacio", pero nosaltres no rebiem 
cqp recompensa. 

Quan ara llegeixo que hi ha incendis al migdia de Franga, pensó 
amb una certa compassio en els pobres harkis, bombers obligats, com 
nosaltres aleshores. 

Els permisos 

Els espanyols deis G.T.E. tenien dret a permisos anuals. Amb el meu 
germá vam passar una nit molt freda, a Carcassonne, sense poder vi
sitar la Cité i després vam anar a Mazamet. Els Puig ens havien in-
vitat a passar una dies amb ells a la Muntanya Negra. Estaven en una 
petita masia aillada i per a mí aixb va ser extraordinari, un veri-
table festí. Ells havien cultivat patates i dones en tenien a l'abast 
i també castanyes i bolets grossos. Era durant l"hivern del 42 i per 
el meu germá i per a mi aixo ens canviava de la fam de La Ciotat. Els 
Puig tenien una xemineia per llsnya on es podien torrar les castan
yes. Feien part de la Resistencia i vam poder enraonar amb un res
ponsable local, que es preparava per ais esdeveniments propers. 

Una altra vegada vaig visitar els Mestre, a Gardanne, pero el re
cord que en tinc no és gaire precis. 

En canvi, recordó molt bé la nostra estada a Montpellier, on Ca-
rrio', un amic del meu germá, ens havia invitat. Mitjancant els ti-
quets d • alimentac .a vam poder prendre una xocolata a un salo' de 
te. Aixi' és que Montpellier i els seus passeigs, la plaga de la Co
media i el llarg de l'Esplanada em van encisar. Aquest amic ens ha
via reservat tres seients a l'üpera on vam veure una representaciof 
de "La Tosca". Es la sola vegada que he vist realment una opera, 
fora del cine i de la televisio. 

A mes d'aquestes vacances anuals, teniem permisos el diumenge 
per anar a Marsella, on jo visitava alguna vegada els Mestre que 
d'havien traslladat de Gardanne a aquesta ciutat. Així) ens va do
nar l'ocasio de veure el Vieux Port i la Canebiére. Amb el meu ger
má vam visitar en Borrajo que vivia a Prada, on es trobava també en 
Pau Casáis. Era abans de 1'Alliberament, el 42 o 43. 

Abans de 1'Alliberament 

1942 - 11 de Novembre - Ucupacio de la zona lliure pels alemanys. 
. 27 de Novembre. Enfonsament de la flota a Toulon. 

1643 - 2 de Febrer. Capitulado deis alemanys a Stalingrad. 

Aquesta esdeveniments van fer sentir que les coses no es presenta-
ven gaire bé per ais alemanys 

Quan hi va haver l'enfonsada de la flota a Toulon, les explosions 
a la nit i les lluorg.vérmelles deis incendis van ser sentides i vis
tes a La Ciotat. 

(Continuará) 
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