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Veu de l 'ex i l i 
cafala i república 

N° 42 8 de Febrer de 1989 

8 de Febrer de 1939 -
Febrer de 1989 

50 aniversari d'un fet his
torie ; l'exili a Franca de 
la part combatent deis pobles 
d' Espanya. 

Del correligionari Manuel 
Riera Claville A . R . I). E . 

En el cinquantanari de l'exi
li república a Franc. 

Fa ja cinquanta anys i sem
bla que va ser ahir. L'impacte 
historie del gran exili del Po
blé i Exércit de l'Espanya republicana está inscrit en la memoria 
histories com el gest de dignitat i heroísme d'un poblé que mai es 
va lliurar i que continua la lluita en els camps d'Europa. 

Va ser el Febrer de 1939 quan, després de l'épica gesta del pas 
de l'Ebre i la conquesta de Teruel, les potencies 
vien a F 

zi-feixistes en-
ranco un equip d'artilleria i aviacio que fan inevitable la 

retirada cap el Pirineu deis exércits d'Aragó i Catalunya. 
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nazi-feixistes envalren Fran-
qa i estigueren en primera li-

En aquests temps, ho diu la premsa a Franga, el cap del govern Fe
lipe González fa figura d'"home fort": és molt ben considerat per les 
anomenades democrácies europees, ocupará un lloc privileglat en les 
noves institucions europees, és considerat com dirigent d'una "demo
cracia exempler" i és 'bon socialista' je defensa bé els intere-

dona a les institu-mes ssos capitalistes estrangers i espanyols. 
cions heretades del franquisme un bon to democrátic. Es, sobret0*4-
un 'bo n europeu Ah, i fa "oblidar", junt amb l'anomenat "rei d 
Espanya", Juan Carlos, que el franquisme i la nostra guerra han 
existit. No hi ha hagut mai un "crim franquista" historie. 

Pera, aquesta vaga general, posa de manifest, i s'havia també obli-
dat, que, sota el franquisme i després de mort Franca, un proletariat 
s'ha desenvolupat a Espanya, que aquest proletariat és, si es pot dir, 
"mes proletariat" que la classe obrera deis altres paísos occidentals, 
i que sofreix, sens dubte mes que les altres classes obreres, de 1' 
opressió del capitalisme. Aquest capitalisme ha colonitzat Espanya, 
vencedor de les antigües activitats sindicáis i triomfalista d'una 
economía dita liberal i en realitat salvatge, que sap prosperar tot 
i creant situacions d'atur forgo's insuportables. 

El proletariat espanyol, sabe, votant amb deu milions de vots 
contra els jerarques franquistes, portar al govern un partit simula
dor d un prestigiéis passat historie socialista. Aquest proletariat 
sofreix de la reduccio' de salaris i de l'atur forcás necessaris a 
la"produccid' creixent de beneficis pels trusts capitalistes i mostra 
la seva decepcio i el seu neguit. 

Podem preguntar-nos : és que els moviments naciunals peninsulars 
benficiaran d'aquest gran moviment social? Es que sabrán i podran 
lligar-hi llurs pr&pies reivindicacions? Potser si, el poblé base 
en lluita. Pero el moviment nacionalista cátala, molt lligat avui 
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dia ais" interesaos de les classes burgeses, és que voldrá i po
drá lugar la reivindicacid" nacional catalana a aquest gran movi-
ment social peninsular? 

Commemoracio 
El senyor Miquel Giralt i González, batlle de La Vajol, a propo-

8it de la commemoracir -**«l IHÍSR aniversari de la. Comissio d'Actes 
^Lluis Companvs amb la trobada al de 
f-Wanxalla el darrer mes d'octubre, 
'• eacriu : 
M... iniciades i molt avancades les 
obres de la carretera de La Vajol a 
Las liles (Catalunya Nord), passant 
peí monument (a Lluis Companys), 
iniciativa de l"any 1978 de l'Ajun-
tament de La Vajol i recalzada el 
1979 pels Ajuntaments de Macanet 
i d'Agullana, aixi com el de Les 
Illas i actualment aconseguida, UULLÜC' iANHH ~ 
grácies al constant treball i insis- jl5l16 D'OCTURRP 
téncia envers la Generalitat, deis íDESENA * ¡ROBAD/l 1Í1-
parlamentaris d'ERC i especialment -̂jH'ZlS¿íÍ¡ViAÍJAIVlENT i <r^

: 

ais gironins..." t _ RElUÍNDÍCATIUf 
Aquesta carretera, a mes de sim-

boJ 
mar 
lili 
recordatori del nostre exili : passá * 
par ella, amb tants i tants republi- f¿ 
cans, el febrer de 1939, el presi-
dent Lluis Companys. Es la "carretera de l'exili". 

En el text es demana que l'Ajuntament de Barcelona "reconsideri 
la possibilitat de fer al nostre President Mártir, un monument dig
na de la seva personalitat i per el 1992 a la Plaga de Sant Jaume. 

A mes."continuarem insistint en el Coll de Manrella en l'agerma-
nament de Catalunya Nord i Catalunya Principat..". 

í 

Referendum 

D'una carta de Manuel Riera Claville sobre un REFERENDUM REPÚBLI
CA 0 MONARQUÍA, eKtreiem : 

"... que sigui molt necessari el dia en que, en l'horitzó poli-
tic del país, la República torni a significar, com ahir, la verta-
dera oposicid*. 

En la memoria historicá'de tots els pobles hispánics, les dues 
Republiques significaren per damunt de tot una afirmado i un sim-
bol de Democracia popular. 

Del punt de vista de la praxis política, la lluita per un Refe
rendum pot convertir els republicana en el nucli de polaritzacio de 
tota alternativa de govern. 

... la progressiva erosió del partit majoritari, trobant-se entre 
les tenalles del desacord sindical i l'abando pragmátic de la seva 
ideología histórica, la posicid" republicana pot ser l'eix natural 
de cristalitzaciá d'una alternativa política de recanvi al servei 
del p a fs. 

La noble causa de rescatar la sobirania del pable ha estat sem-
pre la primera i mes exaltadora tasca del republicanisme historie... 

..• Aturem-nos per analitzar els aspectes conflictius ... per 



davallar, en pendent de falses acusacions, cap l'estigma de revi-
síonisme de revenja qUe ^ a n injustament ens ofreixen 

hem de respondre que no podem ni devem assumir un pacte 
constitucional en el que no solament no forem invitats a partici-
par-hi, sino que, i és mes greu, hi forem deliberadament exclosos 

Els republicans podem iniciar la campanya per recollir les cinc 
centes mil signaturas requerides i podem fer-ho sense temenga, 
amb moral de vis t& ría. 

Només el Poblé és sobirá per decidir sobre la forma de l'Estat. 

Manuel Riera 
President de l'Agrupacio a Franga de ARDE 

Desembre 1988 

La darrera carta de Lluis Companys 
Aquesta carta la escrivi Lluis Companys just abans el consell 

de guerra que havia de condenar-lo. Era destinada a la seva espo
sa. Hi llegim : 

havent tots de fer el mateix cami m'ha reservat una tan 
hermosa, per Catalunya i els meus ideáis, que revaloritza la meva 
humil persona, 
ment, dignifica 

Aquesta mort, que afrontaré plácida i serena-
.. i el darrer pensament será per a tu i els 

meus filis, amb l'amor a Catal unya, 

Document produit per la Comissio d'Actes Lluis Companys 

Es tracta, oficialment, de fer oblidar, d'amagar el crim histo
rie de la rebel.lio facciosa i d'una guerra inacabada. 
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"Somni i mentida..." 

Ja en vida de Franco moltes reunions internacionals es fe 
Espanya, evidentmenf'per ajudar-lo". Ara els turiferaris in 
donáis, en nom de la "democracia", afavoreixen la promoció 
menat "rei d'Espanya". Que aquest és sempre el successor de 
s'ha palesat en la visita que ha fet a l'hisi 
trid' Salvador Dalí, malalt, esdevingut carica
tura de l'ignominia franquista. 

Dones, Juan Carlos ha estat rebut "sota 
la Coupole" a Paris i nomenat membre de 1' 
Academia de ciéncies moráis i politiques. 
I el crim del franquisme no reconegut, no 
condemnat! 

En el seu discurs, Juan Carlos, sense 
nomenar-lo, reflecta bé la persistencia del 
"fendmen franquista", quan diu d'Espanya, 
que "Ella somnia d'arrancar-se definitivament 
replegament fredolic sobre ella mateixa". 

íen a 
terna-
de 1' ano-
Fx,aru;tj, 

ricasso: "bo 
mentida de Fr 

m m i 
ii anco' 

a 1' isolacionisme, al 

Quins esforcos internacionals i "nacionals" per ocultar el crim 
genoexdie i historie sobre la democracia republicana i sobre els po-
bles d'Espanya! 

Direm també que, en el mateix discurs, 1'imperialisme castellá 
ressort quan afirma oue "Espanya arribará el mateix any, 1992, a 
la commemoracio de1 cinqué centenari del descobriment de l'América" 

* 
No, aquest régim espanyol, no és "la República". 

Una gran "festa espanyola" 
Ens en hem assabentat aquest mes de novembre, a Franga : Hi haurá 

l'any que ve una "festa espanyola", la celebrado' del "Mil.lenari de 
Catalunya". Com tots sabem, Catalunya és una regid" o una provincia 
d'Espanya. Es per aixo que les autoritats catalanes han nomenat 
president de fet i honorari a l'anomenat "rei d'Espanya" Juan Carlos I 

Com "recuperado" , qué volem mes? 

Que hi ha un "particularisme cátala"? Es fácil, avui dia, de "di-
gerir-lo". Perqué,en realitat, aquest post-franquisme ens engloba 
a tots, ja que no "el discutim". 

Jorge Semprun, cone 
ha estat nomenat minis 

Els ex-franquistes 
ele de "Cambio 16", el 

"En esséncia, la ide 
Un Ministeri de Cultur 
no és desglossable, pe 

Els ex-franquistes 
assabentat mai que a F 
de la Cultura a André 
de la Cultura, a Franc 
teix i no és "propagan 

Ben fet per ell! 

gut intel.lectual exiliat i antifranquista, 
tre de la Cultura per Felipe González, 
espanyols no li ho han perdonat. En un arti-
16 de desembre, llegim : 

a d'un Ministeri de Cultura és goebbe 1«i ="-»=>-y 
a serveix per a encarrilar i dirigir l'opinio i 
r tant, d'un Ministeri de rrapaganda". 
es recorden - enyoren? - de Goebbels i no s'han 
ranea el general de Gaulle va nomenar ministre 
Malraux. No saben que els successius ministres 
a, no son uns goebbels i que la Cultura exis
tía feixista". 

BÜNES P>GIME5 
Continuado de les "MemSries d'un cátala parisenc" . V.E.- XVII. 

X La correguda sobre el cavall mort. Un cavall mort va ser em-
menat a 1'escorxador. Ningu sabia de que havia mort. Tampac se 
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sabia si un veterinari passaria i l'examinaria a no. D'un sol cap 
tots els espanyols es precipitaren amb un recipient qualsevol, pa-
langanes, gamelles, per trossejar el cavall Amb ganivets ordina-
ris, de taula, aixo' no va ser feina fácil i els trossos no eren pre
sentables com els deis carnissers, sense parlar de la tripada. Pero 
la fam era tal, que el cavall va ser menjat en dos o tres dies. No 
sembla pas que hi haguessin malalties com a consequéncia d'aquest con-
sum. Ni jo, ni el meu germá vam tastar aquest cavall, 

x Una serp va ser capturada, cuita i menjada per 
es deia Gabarro. 

un cátala que 

El premi Pourat - Consideracions 

El meu germá, després d'uns treballs comencats 1'any 1939 a Saint-
Cyprien, i continuats, havia enviat a l'Académia de Medicina, un fas-

cicle in-titulat "L ' avitaminose chez 1' homme' Aixo li vaigue 
rebre, el 20 Novembre de 1942 el Premi Pourat de 1350 Francs , noti-
ficat per tarja postal oberta. La sorpresa del metqe de la locali-

tat i un co rs de petita talla, i la deis surveillants francesos va 
ser total. El meu germá fou invitat a diñar peí metge cors, cosa 
que era quasi inimaginable a l'época. 

En general, els surveillants no tenien cap consideracia envers 
nosaltres. Un dia, a la paga, vaig reclamar els céntims que manca-
ven. En efecte la paga era sempre arr odonida a la xifra if erior, 
mai a la xifra superior. Des d'aquest dia, vaig passar per un rebec 
ais ulls del comandant. 

L'orqanitzacio Todt 

Un dia els surveillants ens van dir "L*organitzacio Todt va venir' 
Després del migdia es va fer l'aplec i la crida al pati de l'escor-
xador a pie sol. Era l'estiu i la calor era aclaparadora. Vam espe
rar així, dempeus, mes de vint minuts. Vam veure arribar, un auto 
del qual baixaren dos oficiáis alemanys en univorme i un civil gra-

sset i x un camit A la gran sorpres a meva el civil va dir clarament 
it ens demaná, en caste-en cátala "Fa molta calor, aqui" i tot segu 

llá, de trencar la formacid" i d'anar a l'ombra, que fou molt hábil 
de part seva perqué la calor era difícil de suportar. Ens va dir 
que 
discurs d'enrolament era molt hábil, primer perqué e 

es deia Otto i que havia viscut malts anys a Barcelona. El seu 
1 feia en caste-

llá, que contrastava amb el menyspreu del comandament francés que no 
es posava mai al nostre abast, i després per la manera de presentar 
els seus arguments. L'essencial del que deia era : A vosaltres us fa 
recanga de treballar pels Alemanys, pero de totes maneres ja hi tre-
balleu, amb sous i racions de miseria. Si entreu a 1' Organitzacio* 
Todt, treballareu directament per ais alemanys, pero tindreu tal i 
tal avantatge. I enumerava les racions molt mes abundants i la paga 

que tindriem, equivalent a la deis alemany s. Malqrat aquest hábil 
discurs, solament tres o quatre espanyols van acceptar d'allistar-se 
a la Todt. Tot seguit van plegar la roba i objectes i amb la motxi-
11a van ser immediatament embarcats al camio. Suposo que aix*o era 
previst així per posar-los fora de tota represalia deis surveillants 
francesos. Aquests es van prendre bastant malament el fet que alguns 
d'entre nosaltaces haguessin preferit anar-se'n amb els alemanys. 

Els jueus 

Cap ais fináis del 42, segons cree, altres estrangers que no eren 

espanyols foren incorporats al 167 G.T.E. Hi havia un veterá de la 

legio, un alemany anomenat Bucholz, etc. ... 
(Continuará) 

Presentat per Agu sti Clariana 
Joaquim Vinyes 

- Lio' 
Décines 

Franca 
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