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Quadre de David 
Recuperado ! 

En aquest 50 aniversari del nostre exili, Jordi Pujol, president 
de la Generalitat del "reialme" espanyol ha recorregut, amb nombro-
sos catalana, el cami de l'exili que segui el nostre president Lluis 
Companys. 

En l'homenatge que a Cotlliure, el mes de febrer, es dedica, per 
la Fundacio Antonio Machado, al nostre poeta república espanyol, hi 
parlaren dos ministres de Madrid, Jorge Semprun i Alfonso Guerra. 
Homenatge a la virtut republicana! 

Nosaltres haviem adregat una carta a la Fundacio Antonio Machado : 
"Nosaltres lamentem que aqüestes Jornades, que ho son de dolor i 

de record del combat república del nostre poeta, siguin "recuperades" 
per la presencia de membres de l'actual govern de la monarquia espanyo
la." 

Sembla que el post-franquisme vol recuperar els nostres valors re
publicana, els nostres herois i els nostres mártirs ... les seves 
victimes! 

Es que els valors genuins i histories del poblé sorgeixen del 
fons de l'anima popular? 



"La Pau, ara i per sempre" 

Es aquest el clam d'una gran mani-
festacid' que ha tingut lloc a Bilbao 
el 18 de marg. Hi participaven tots 
els partits i organitzacions de 1' 
"Espanya democrática" i la direccio 
la portaven les autoritats basques 
dites moderades. 

Guernica : "l'Arbre" Q u a n Arzalius, president del PNB 
hi diu : "Jo puc millorar 1 *"Alternativa KA5" (programa d'ETA per 
1' autodeterminació)", i afegeix "No és un assumpte de Madrid" i 
"9i Espanya és democrática tindrá de reconéixer el nostre dret", 
hi veiem una recuperacid del programa d'ETA i una consolidado del 
seu poder politic a expenses de Madrid. 
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uperats deixen una "impregnació" 
ts. Aixl els actuáis dirigents es-
e la "repressivitat" de la dictadu-
de Madrid presideix aquest any i 
drid, dones proposa que els diferents 
ooperacio' policíaca i judiciária mes 
ls procediments d'extradicio", "en-
neix els ministres de governacití- i 
guint els alemanys, "crear una poli-
nordamericá. 

Copiem d'un text del correligionari Manuel Riera Clavilla : 

"El contrapoder sindical i els independents" 
El canvi polític tanesperat i promés ha sorgit de les entranyes 

populars, de la societat civil que, el 14 de desembre, ha demostrat, 
amb una impressionant i coptadora majoria, que vol una nova socie
tat, amb un canvi auténtic, amb vertadera participacirf en el progrés 
económic i amb una majar justicia social en la Llibertat.. 
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El 14 de Desembre va ser l'acte de condemnacio d'una suposada 
socialdemocrácia contradictoria, d'una suposada esquerra progre-
ssista que, en realitat, está al servei deis interesos d'un libera-
lisme lonómic sa'lvatge i que no respdn ais interesos d'una societat 
post-moderna en un país en pié desenvolupament sociolbgic, económic 
i cultural. 

El 14 de Desembre no va ser la manif estacio' d'un senzill poder pa
ral.leí ... va ser la manifestado' d'un contra-poder enfront d'un 
Govern que está esgotant les seves possibilitats ideológiques, poli-
tiques i socials. 

Aqui entra en l'análisi deis politólegs un fet llunyá; quasi obli-
dat, pero d'arrels dures i persistents. El que tot el pais va co-
néixer, en els anys trágics i grandiosos de 1936 a 1939, un inici 
de revolucio social.... el fet evident i in
contestable... és que el régim república d' 
una Espanya lleiel va admetre i va incor
porar una gran manifestacicf, un gran clam 
de justicia social. Es va fer la gue
rra civil per defensar-se de 1'agre-
ssicf nazi-f eixista, pero al mateix 
temps, en la reraguarda, es va ini
ciar una auténtica revolucio' social. 

Em permeto creure que una constel.lacid d'homes independents po-
dria constituir, en el nostre país, una prometedora forja política, 
seriosa, eficag i progressista al servei de la Democracia i de la 
Llibertat. M , n. 

Manuel Riera 

Mort a l'exili 
El dia 25 de gener mori a Troyes el company i amic FERRAN RIU5 

I TOMAS, que tantes persecucions sofrí en el combat antifranquista 
peí socialisme i la República. 

"Ávida Dollars" 

El 23 de gener ha mort a Catalunya en Salvador Dalí, el tan 
"il. lustre"surrealista cátala. 

Qué hi direm? De jove, en els anys 30, feia impressio a Barce
lona donant conferencies on mostrava, a l'ensems d'una "cara dura" 
immensa, una estrafolária imaginacio per presentar les seves bufo-
neries. 

Quan, en 1936, Federico Garcia Lorca era assassinat pels fran-
quistes, Dali marxá ais USA. Es que digué, com ara hem llegit, 
"Ole!"? Ho hem de creure? Quan triomfant Franco, Dalí retorna 

a Catalunya, es converti plenament a la mes innoble de les tiranies, 
Llegim ("Le Monde" del 27 de gener) que"va ser una "boca d'infern" 
que homenatjá Hitler per l'estranya i decisiva rao'que hauria tin-
gut "quatre collons" i en 1975 "felicita les autoritats per haver 
executat al garrot (afusellats en realitat) cinc terroristes tot i 
lamentant que els altres fossin graciats". 

Com interpretarem la seva innoble actitud estrafolária i provo
cadora? Imaginaren) una hipótesi, a la que no creiem : quan empre-
nia el "cuite del "dolar" 
ri del dini 

— — _ _ _ — _ _ _ . - . _ _ _ _ — , _ _ _ _, _ _̂ __ _| _ v — — — -- — — — — i~ — 

ri del diner era una provocado' contra el capitalisme? Es que era 
una, befa surrealista de la societat? La seva adhesio' provocadora 

3 Franco (un "geni", deia), al misticisme ultracatblic i a la mo
narquía, és que era una befa surrealista cogtra tanta imbécil.litat? 
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Salvador Dali cai 9"3 en u na exasperant i ignominiosa actitud de 
suport al régim que sofrien Catalunya i Espanya. Es que era "sinder' 
o es que manifestava un surrealisme provocador? 

Vas-hi, Dali, Franco t'haurá acollit en el "Imperio hacia Dios", 
on podrás riure per darrera vegada deis turiferaris que envoltaren 
el franquisme! 

El "Noranta-i-dos" 

Es aquest l'eslogan d'una Espanya neguitosa. Neguitosa i prote
gida. "Espanya" és un país que "ha viscut massa temps replegat sobre 

Amb aqüestes frases es 
pretén amagar una cruel rea-

ell matei) i que "vol entrar en el man1 

litat 'Esp£ íya' si fei-
xisme-franquisme va guanyar 

la guerra contra les prbpies 
institucions i contra els po-
bles que la composen. "El 
crim" - protegit peí mon ex
terior - va durar quaranta 
iys i ha estat encara re-

conegut", ni peí régim actual 
ni per les "cancelleries" estrangeres. 

"Espanya" pretén, val creure, que escapará a la propia conscien-
cia política incorporant-se a "Europa". 

Aquest any 1992 "Barcelona acollirá els Jocs Olimpios", Sevilla 
prepara amb febre la gran exposicio universal", "Madrid exercerá 
les funcions de capital cultural d'Eu^-ropa" i, "el paxs sencer ce
lebrará amb fast el cinc-cents aniversari del desembarcament de 
Cristófor Colomb a 1'América". 

El mon exterior vol protegir aquest Estat espanyol. De qué té 
lecessitat aquest Estat de ser protegit? Evidentment, d una revo-
lucio i d'un combat historie que emprenguf • ue res tá, no sois 
inacabat' sino frústrate 

Una empremta 
El lxder palestiniá Yasser Arafat va ser rebut, molt ben rebut, 

a Madrid, per Felipe González i per Juan Carlos. Es un éxit diplo-
mátic del lxder palestiniá. 

Hegim en aquesta ocasirf el 28 de gener que "Espanya ha mantin-
gut sempre relacions privilegiades amb el man árab". 

En efecte, Franco, que era un oficial de la Legio'', va aconseguir 
que els tabors marroquins l'ajudessin a fer la guerra al seu poblé, 
el poblé espanyol. Va ser una guerra colonial a l'inrevés. Recor-
dem també que Franco es feia rodejar per una ¡uárdia mora' (Qué 
ha esdevingut?). També recordarem que el régim franquista, isolat, 
pretenia, sense gaire éxit, mantenir "relacions privilegiades" amb 
el mdn árab. 

Aquesta "vocació" no és mes que"una empremta" franquista, no és 
una vocacio'deis pobles peninsulars. Hi hagueren les revoltes del 
poblé - la setmana trágica a Barcelona i a Catalunya - contra la 
guerra del Rif. Es pot dir que a posteriori, contra aquesta "re-
volucio catalana", hi hagué "la Cruzada" de Franco. 
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Els refugiats 

A proposit d'una emissio TV del 29 de marc "Els cantes de l'exi-
li ardinari", Véronique Cauhape escriu en el "Monde" : 

"Llur Espanya, després de la mort de Franca, no era ja per ells 
mes que una democracia insípida i "condicionada", una ReptTblica 
"tébia", una "mascarada". Aquests refugiats 
no se sentien ja veritablement d'aquest 
país que havien deixat diferent i no és-
sent pas d'aquell que els havia "acollit" 
no teñen apenes altra solucio avui dia 
que de tractar de comprendre-ho i de 
trobar-se una identitat. 

Entre el "jo em sentó a la vegada fran
cés i espanyol" i el "Jo em sentó un home 
a la vegada francés, i espanyol, i en al
tra part1,' entre els que han travessat el 
pas de la naturalització i els que han 
refusat aquest darrer vincle, se sent bé 
que el problema resta vivent". 

Dibuix de Julio Alonso 
Recordem-ho! „La V Q Z d e l o g 0 1 v i d a d o s « 

Quan el senyor ulibo, alcalde de Sant-Cebrxá, 
el 6 de febrer de 1982, acompanyat de la senyjra Federica Montseny, 
ministre de la República espanyola, i, amb representants deis mo-
viments republicans, de moltissims ciutadans, va inaugurar el mo-
nument "ais 90.000 refugiats internats el febrer de 1939"en el 
camp, hi havia, junt al monument, una gran i formosa bandera repu
blicana espanyola, acompanyada de banderas franceses. En el pu-
blic hi havien banderes anarquistes, pero no hi havia cap bandera 
catalana. 

En aquest 50 aniversari de la inaugurado del Camp, el senyor 
Olibo, alcalde, ha rebut la visita del president Jordi Pujol, de 
la Generalitat del "reialme" espanyol, i han parlat en un acte da-
vant un nombros public. En les fotografíes hi hem vist moltes 
banderes catalanes ... i cap bandera republicana. 

Els temps canvien. 

Rectificacio 
El batlle de La Vajol, del qui hem publicat una "Commemoracio" 

en el darrer numero (42) d'aquest full, es diu Miquel Giralt i 
Fernández. 

BQNES PAGINES 
Continacia de les "Memóries d'un carala parisenc". V.E. - XVIII. 

... pero la maftoria aren jueus estrangers. Hi havia de tot, page-
sos romanesos, obrers i un pianista. Al pianista li havien donat 

un p i e , pero naturalment no havia treballat. Hi havia entre ells 
una espavilats que organitzaven vendes de tot, adhuc de menjar, ve-
nut a part. Els dies de sabbat es cobrien amb un casquet i es rode-
javen un deis bracos amb vetes. 

De fet, no hi ha hagut bsmósi entre espanyols i jueus. Nosal-
tres veniem d'una guerra amb un objectiu i un enemic precis. Espe-
rávem la desfeta de Hitler. Ells tenien un taranná desorientat, sen-
se saber perqué es trobaven allí, i no havien fet cap guerra, fora 
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alguna exepcio. Parlaven el francés encara mes malament que els es-
panyols. Eren mes aviat un entrebanc pels seus costums especiáis. 

Els alenanvs 

Quan els alemanys ocuprarn la zona lliure, vam veure arri
bar unes tropea d1alemanys i també alguna italians. Vam poder compro-
var que els cástigs a l'exércit alemeny eren molt durs. Un element 
v *<r estava aLlotjat á prop de l'escorxa-

POEMA DEL RETORN dor i un soldat jove va ser castigat 
a fer exercicis de manejar el fusell 

On és la nostra térra ? Ja no és nostra. -' una gran part de la nit. El feien arro-
Fins el seu fang, que duiem en els peus, "' ssegar, aixeca,r-se, estirar-se per te
se l'han menjat els códols del camí. r r a f m a r x a r f c o r r e r . Al capdevall ge-

Nosaltres som avui els sense térra. megava "Ich can nitch mer" No puc 
Portem un passaport per tot el món m 6 s • Pero el cástig ha continuat una 
sense visat. Camins, camins, camins... bona estona i ens impedia de dormir 

........ ——- a nosaltres. 
Ambrosi Carrion ^ Fora d'ocasions excepcionals no es 

veien tropes nombróse»; a La Ciotat, només els técnics alemanys a les 
Draasanes i durant la construccid* del Mur del Mediterrani, l'Organit-
zacid' Todt. Hi havia un escamot al Semáfor i d*altres ais Blockhaus 
que rodejaven La Ciotat i a l'Illa Verda, prohibida ais percadors. 

Les Drassanes 

A una época, cap els fináis de 1942, les Drassanes van nece-
S9itar ma d'obra per ais treballs de remenaterra. Es va demanar dones 
al 167 G.T.E. de procurar cada dia 50 remenaterres. Les places no eren 
nominatives, és a dir que quan un espanyol estava de baixa, malalt, 
era reemplagat per un altre. Es solament des del 1er. d'Agóst 1943 
que vam ser inscrits nominativament. La meva primera immatriculaciñ 
a les Assurances '.'Ociales va tenir-iloc el 9 d'Agost 13. 

El grup sortia del escorxador format en rengleres de tres, i tra-
vessava La Ciotat an formació, com si fbssim presoners, amb un sur-
veillant francés. A les Drassanes s'instal.laven unes vies noves de 
ferrocarril a l'interior de l'empresa i calis dones netejar el terreny 
i fer els treballs de pie i pala necessaris. El meu primer treball va 
ser de retirar els enderrocs ocasionats per la caiguda d'una gruarmál 
carregada que un cop de misttal havia desequilibrat i enderrocat. El 
conductor de la grüa, indemne, cercava el seu rellotge entre els en
derrocs. A les Drassanes hi havia aire comprimit, que feia el treball 
menys peños. Els martells pneumatics eren manejats pels obrers fran-
cesos. Amb nosaltres hi havia armenis que feien la mala feina. Al con-
trari deis francesos que vestien amb jaquetes i pantalons de tela bla-
va, neta i planxada el diumenge, els armenis es vestien amb roba tella, 
gairebé parracs apedecats. 

L'equip que instal.lava les vies, era compost d'obrers originaris 
de la Sardenya, els "sardignolos". Una vegada instal.lats els rails 
i les travesses , s'havia d'introduir la grava sota les travesses i 
entatxonar i atepeir aquesta grava amb uns pies especiáis molt fei-
xucs a manejar. Per sort no vaig fer aquest treball mes que uns quants 
dies. Al migdia aquests sards ens parlaven. de la polenta, que era fe-
ta de sémola bullida. Les Drassanes havien també d'ampliar el^port. 
Per aixb era necessari d'em»otllar uns enormes blocs de formigo des
tináis a fer part de l'escullera nova. Aquest treball era una mica 
especial perqué una vegada comencat, no podeia ser interromput. No 
era un treball per a ganduls. La petita colla d'espanyols, una dot-
zena, havia demanat de comencar de bon mati, de fer la jornada conti
nua fins a la una de la tarda, i després quedar lliures. (Continuará). 
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