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Veu de l'exili 
cátala i república 

N° 52 Juliol 1991 

19 de Juliol de 1936 

Responent a 1'aixecament militar feixis-
ta de Franco, el proletariat de Barcelona i 
de Catalunya, a l'ensems que el de la Repu- "ÉXODOS" 
blica espanyola, lliura una batalla victo- 
riosa contra els facciosos. 

Compararem aquest historie esdeveniment amb el que tingué lloc a 
Paris, ara ha fet cent cinquanta anys, amb la instaurada de la Comu
na revolucionaria. 

Aquesta Comuna ha estat considerada per Marx - "La guerra civil a 
Franga" - i per Lenin, com el primer exemple historie de realitzacio de 
"dictadura del proletariat". 

Podem creure que, de fet i sense dir-ho, a l'Espanya republicana s' 
estábil també una vertadera "dictadura del proletariat", 1'antifeixis-
me proletari va ésser oficialitzat, el feixisme reprimit i el combat 
- la guerra defensiva - imposat per les forces populars. 

La ferotge repressio que el poblé cátala i els pobles d'Espanya so-
friren amb la derrota de 1939 pot ser comparada a la no menys sagnant 
repressio" deis comunards parisenes per les tropes versalleses. 

La insurreccio* parisenca de 1871, historicament, no va ser perduda: 
ella servi d'exemple a Lenin per establir el régim de la URSS en 1917. 

La revolucio' social sorgida a conseqüéncia del Juliol de 1936, és 
que ella sera perduda, histbricament par-
lant? No ho creiern, la historia conté 
també una "memoria", 
"memlbria histórica"! 

5ervim-la, aquesta 

Picasso : 
"5omni i mentida 

de Franco" 

(Juin exércit espanyol ? 

Després de la guerra del Golf, es dis-
duteix políticament a Espanya, com en al-
tres paisas, quin exércit cal, el ílprofe-
ssionalitzat", "d'ofici", o bé de "lleva", 
de conscripcid. 

En el "Monde" del 12 d'abril s'escriu 
que "Durant les quatre decénies de fran-

quisme, les forces armades... estaven fetes mes per lluitar contra "l'e-
nemic interior" que per protegir la patria contra una agressio exterior" 
També s'hi diu que, pels objectors de consciéncia, nombrosos, aquesta 
institucid és "una herencia de la dictadura". 

Sota la polémica politica, hi ha la realitat de la culpabilitat de 
l'exércit de Franco en la guerra civil. Un grapat de militars facciosos, 
es pot dir, prengué, per la violencia i per 1'assassinat, possessio de 
l'exércit i el dirigi contra les institucions republicanes. 
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Es evident que un exércit "d'ofici" continu 
minal, ja que la nostra guerra resta "inacabad 
que un exércit de "lleves", a Espanya, no impe 
o un grup d'oficials facciosos posi en perill 

Quin exércit per "la República"? L'exércit 
no aconsegui realitzar, un "exércit república" 
en les seves qualitats i en els seus immensos 
exércit proletari improvisat en tan males cond 
República. Prenem exemple deis exércits de "c 
paisos com Suissa i Israel. Tota revolucio en 
el seu exércit que la defensa. 

ara aquesta tradicia cri-
a". També sembla evident 
deix que un "generalato", 
la democracia. 

que la reforma Azana 
Tinguem en exemple, 

defectes, Jel nostre 
icions per defensar la 
iutadans en armes" de 
gendra, armant el poblé, 

El coreligionari Manuel Riera Claville ens ha enviat aquest text 

EL' 14 D'ABRIL DE LA RESISTENCIA REPUBLICANA 

Els u^o qui seguim afirmant-nos com a catalanistes i republicans cele
braren) un nou 14 d'abril amb mes esperanga que mai! 

Per una rao' elemental i senzilla; 
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factors de desconfianza en els governs actuáis i com el célebre atur 
general del 14 de desembre podran provocar l'auténtic canvi polí-tic 
que llavors, gairebé per miracle, el poder pogué evitar i que ara s'im
posara . 

Davant de tants, i tan urgents perills, els republicans, conscients 
de la seva llegitimitat i representativitat en el país real, per ncb dir 
en el país;profund, estaran com sempre en la primera linia d'avantguar-
da de defensa i d'accid per la República. 5i cal aglutinar un Front 
Ampli República, si cal cooperar amb altres forces polítiques per a la 
configuracio d'un Govern de Salut Publica, si cal aprofundir en la 
Reforma constitucional cap a una Unifi Federal deis pobles ibérics, de 
les comunitats autbnomes i de les nacionalitats histSriques, els re
publicans de Pi i Margall, de Francesc Macia, de Lluis Cornpanys afir
men el 14 d'abril de 1991 que estaran dempeus en l'afirmaciá conjunta 
de la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat de les banderas, ager-
manades, de Catalunya i de la República. 

Manuel Riera, President 
d'Accio* Republicana Catalana. 

El compatriota Josep Ibánez i López, d'ERC, del C. Agrup. Catalana 
de Gran Bretanya, publica er 'Els segadors" del mes d'abril, aquest. 
Crida CATALUNYA REPUBLICANA 

Com pot haver-hi un Federalisme cátala o peninsular que no sigui 
república? Com pot el socialisme cátala no ésser república? 

El republicanisme federal a nivell Ca;talá~ i~ Espanyol té dos apc-s-
tols. L'un cátala, i l'altre un gran patriota espanyol, que va ésser 
in deis presidents de la 1ra. República espanyola Francesc Pi i 
argall. El primer, cátala, ben rodejat de milers de Mártirs, c ora 

1 nostre ivi' rancesc 

M 
el President Lluis Cornpanys i Jover, n'és e 
Maciá. 

Hem de teñir en compte que la creacio de "l'Estat de les Autonomies1 

no és mes que una maniobra - per fer-nos menjar de la mateixa paste-
rada - a totes i a cada una de les veritables i necessaries autonomies 
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catalana, basca i potser gallega, Aquest actual "Estat de les Auto-
nomies" no ha sorgit ni ha estat acompapyat de cap mena de moviment 
popular. 

Del que ha passat tothom n'és conscient, perb som molt pocs els 
qui ens atrevim a dir-ho. S'ha fet una gran cerimbnia de la cunfusiri. 
S'ha confos legalitat i legitimitat. La legalitat franquista s'ha anat 
transformant fins arribar al sofisme de la dita legalitat constitucio
nal d'avui, pero ningu no val parlar-ne del violament jurídic radical 
que consisteix a donar per fet que, d'un cop d'Estat faccios contra la 
legitimitat republicana, en pot derivar, per reformes, pactes i com
promisos successius, a una nova legitimitat. 

Per pragmatisme, per conveniencia táctica, i d'altres per ser"una 
botiflers", moltes de les forces polítiques que lluitaren per la Repúbli
ca han acceptat la nova situacio. Aquesta distorsid', aquest abandó deis 
ideáis radicáis ha pogut donar-los un poder de fet i per uns anys. Pe
ro ja es preveu, en un horitzo ben proper, que aquesta abjurado' ideo
lógica els priva, i mes ho sera aviat, d'una doctrina coherent i els 
condemna a una rápida degeneracidf i a una segura desaparicid*. . . 

Hi ha hagut una democracia, pactada entre les forces del franquisme 
residual que pretenien perviure i les forces de l'oposicio, "mig clan
destina", les quals, només per ser reconegudes, han abdicat de temes 
doctrináis essencials, com ho és el seu republicanisme. 

Hi ha hagut el plantejament d'una "democracia" atorgada amb un 
repartiment de poders, amb unes concessions equilibrades, amb una dis
torsio' pactada amb les forces nacionalistes i regionalistes, que ha ac-
tuat com una cortina dé fum per evitar el plantejament del tema capi
tal que és: l'eleccio* de la forma d'Estat: Monarquia o República. 

Ara d'ha de fer una crida inicial que, per a ésser operativa, ha d' 
adrecar-se ais nuclis republicana avui dia operacionals: Ais partits 
que es defineixen ja com a republicans: Esquerra Republicana de Cata
lunya i d'Euskadi. Ais partits republicans federáis i radicáis, Ex-de-
portats republicans de l'Exterior, Accicí Republicana Democrática Es-
panyola, Izquierda Republicana, i ais Centres, ais Casáis i Ateneus 
Republicans, dispersos per tota la geografia d'Europa i d'América. 
Des de París a Méxic, des de Barcelona i de Madrid a Caracas, a Bue
nos Aires i a Australia... A tots els hem de demanar l'expressid* de 
la seva solidaritat militant. A tots els hem de convocar a la gran 
trobada fundacional. Fidelitat ais nostres capdavanters histories. 
Fidelitat ais qui lluitaren amb heroisme llegendari quan el poblé fou 
agredit per les dictadures franquistes i nazi-feixistes... A tets els 
hem de cridar amb l'esperit república que és: Llibertat, Igualtat i 
Fraternitat. N w , 

JOSEP IBAlMEZ I LUPEZ 
Delegat Secretaria General d'E.R.C. a Europa 

Gran Bretanya 

L'anomenat "rei 
1B-2Q d'abril. Els 
Nicaragua, que est 

Malgrat aixb, e 
la presencia deis 
Unes banderes mona 
- a León - contra 

Malgrat un gove 
del man representa 
dora. No ho va se 

ESPURIMES 
Significatiu 

d'Espanya" Juan Carlos ha visitat Managua els dies 
"espanyols" valen ajudar econbmicament el pais. 

á molt endeutat. i 
ls sandinistes han manifestat llur desaprovacio a 
representants de l'antiga metrbpol colonitzadora\ 
rquiques han estat retirades i s'han realitzat aites 
1' exterminacid* deis indis pels antics eolonitzaders. 
rn dit "socialista", el regim espanyol és ais ulJs 
tiu de l'antiga Espanya inquisitorial i extermina-
r també la Cruzada de Franco? 
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Un llibre 

¿XüD 05 
per Antonia 5oriana 
Prbleg de Roberto Mesa 

"Historia oral del exilio republicano en Francia - 1539-1945" 

Si segons Joan Marichal "la historia política dell'exili espanyol 
és senzillament la historia d'Espanya", amagar 
i oblidar aquesta historia és un acte politic 
de continuado' d'una "guerra inacabada". 

Antonio Soriano 

HISTORIA ORAL DEL EXILIO 
REPUBLICANO EN FRANCIA 

1939-1945 

Si, és el "amor i lleialtat a la democracia", 
la lleialtat, direm nosaltres, a una República que 

representava la ruptura amb la reaccio* imperant 
desde segles , el que va unir-nos en aquest exi-
li interminable. 

Com diu Roberto Mesa en el prbleg, "no s'ha ob-
tingut encara que l'exili hagi estat assumit com 
un fet integrat i integrable en la historia d'Es
panya". En efecte, direm, si l'Espanya actual no 
pot vantar-se del "fet historie vergonyds" de la 
guerra que Franco ens porta, no accepta per aixti 
que la historia de la patria continui en aquest 
exili tan honoragle com desgraciat. 

Diu Mesa que, per la boca d'Antonio Soriano, j 
"parlen el protagonistes mateixos de la historia"!. 
Es en l'exili que ha continuat la historia del nas-
tre pais, quan el pais "dormia" sota el jou de Franco. 

En el llibre s'hi veu bé la imbricada" de la repressio exercida en 
els camps i en les companyies de treballadors durant la guerra (anys 
40 a 44), amb una altra repressid, la deis "estrangers indesitjabíes" 
i jueus, que es veieren barrejats amb nosaltres els refugiats espanyols. 
S'hi veu dibuixada aquesra época, direm de "terror negre", quan a Fran
ca es desfogaren tots els instints que constituiren el feixisme. 

U_uan 1'Alliberacio' ens trobá a Franca, molts, moltíssims deis re
fugiats es veieren integrats en unitats militars combatents en la se-
gona guerra mundial. La lectura del llibre deixa la impressiá de que 
la ingratitud deis aliats acompanyava aquest sacrifici. 

S'hi dibuixa bé la importancia de la participado republicana espan-
yola en la Resistencia, en un combat que, ell, representa bé la con-
tinuacid' de la nostra guerra. 

També s'hi explica la "participaci6" deis republicans espanyols, 
com la deis membres de les Brigades internacionals, en el sqcrifici 
deis camps alemanys d'extermini. 

El llibre presenta sobretot, i és una gran realitzacio original, 
nombrosos testimoniatges de "refugiats". S'hi veu un destí comú a tots 
i a l'ensems una gran varietat de situacions, del militar a l'esculptor, 
del futur pintor a la modista, en tota la riquesa que constitueix un 
poblé. Com d'aquesta dispersio d'energia social pot sorgir una nació? 
Com podem veure-hi una "nació' republicana" enfonsada en el desori i 
la desgracia? Com no veure-hi un tresor d'heroisme social? Com no 
veure-hi una desconeguda riquesa cultural? 
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Documents de l'exili 

ALS CATALANS 
Memorial 

Testament del dret de Catalunya Nació 

Noticia biográfica de l'autor 
L'il.lustre Manresá, Mossén Joan Vilar i Costa - Jordi de Honseriat 

era un bon company refugiat del 1939 a Tolosa del Llenguadoc. Víctima 
de la pobresa, morí a l'hospital el dilluns dia 3 de setembre del 1962, 
a l'edat de 63 anys. 

Malgrat el seu delicat estat de salut no defallx mai en els seus 
bons raonaments respectius en la democracia a fi de consultar a tots 
els catalans perqué diguin lliurament quina classe de régim volen per 
a Catalunya. 

Catalans! 5iguem democrates i conscients complint el dret de Pa
ble cátala. 

Missatge del Pare Vilar ais catalans. 

Catalunya és una Nació'. 
Jaume Ganos 

Ciutadans 

L'unitat nacional creada per Isabel de Castella i Ferran d'Arago', 
si hagués estat mantinguda amb tal seny que no ofengués 1'autodetermi-
nacio de totes les regions ibériques, segons llurs patriarcals tradi-
cions i usatges seculars, hauria fet segurament una nació' compacta i 
forta procedent de la vida vigorosa de cada país, com la salut del nos-
tre eos prové del bon tremp i de la sanitat de cada un deis seus mem-
bres. Mes la centralitzacid* de dia en dia mes absorvent, que assoli 
el grau máxim de dominacio' amb els Borbons, i singularment amb felip V; 
produi una administracid" interior nacional tan desballestada. I una in-
tervenció exterior colonial i política tan inepte que fou el defallimen 
de la vida xntima religiosa, cultural i económica de la nació amb la 
caiguda de les relacions de la metrópoli envers les colbnies i la pér-
dua de 1'influencia política de les altres nacions. 

Aixb dona alguna rao del total esfondrament de l'imperi espanyol 
obrat en les darreries del s. XVIIé, durant el XVIIIé i ultimat en 
el XlXé amb 1' insurreccio* de Cuba i Filipines. Aquesta total desfeta 
d'aquella Espanya, aon el sol mai no es ponia, causa una tristiTssima 
disolucio i una imoiorqlitat tan profonda, que l'historia de Espanya 
de la darrera centuria no registra cap altra cosa remarcable que el 
trist'teixit d'abalots politics i cops militars que anaven sollant la 
bandera patria amb sang fratricida i amb fang de traidors. D'aci ha 
rejat l'immensa miseria nacional i 1'insuficiencia polxtica en que tot 
el país tingué a raure, com igualment el menyspreu internacional qu'en 
fou la conseqüéncia necessária. No que la centuria XIX en fos aliena, 
mes en la present s'ha agreujat, com en totes les nacions, així tam
bé en la nostra qüestio" obrera i social, l'industrial i l'agrícola. To
ta aquesta pila de dificultats i el neguit consegüent curulla amb 
la Dictadura de Primo de Ribera, que clava el cop d'estella mortal a 
la coreada monarquía espanyola, que sorti'de les urnes del 12 d'avril 
de 1931 feta a miques. 

(Continuará) 

Presentat per : Joaquim Vinyes - Décines, Franga 
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