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Entre els combats que precediren i prepararen aquella proclamado, 
recordem que, si a Catalunya va teñir un gran resso' el "complot de 
Prats de Molla de Francesc Macoá, a Espanya hi haguéun "equivqlent = 
l"aixecament militar de la guarnido de Jaca, comanada pels capitans 
Fermin Galán i Garda Hernández, el 12 de desembre de 1930. No varen 
reeixir i, afusellats per la monarquia, els dos capitans esdeveingue-
ren herois de la República. La seva popularitat va ser un factor de-
terminant en el combat popular. 

En aquest mes de desembre ha tingut lloc a la ciutat holandesa de 
Maestricht una Conferencia entre els governs europeus per decidir les 
modalitats d'unaa nova Europa. 

Aquesta "nova Europa" ja está mes que dibuixada : hi fan ja la llei 
els tres paisos mes "rics" 
l'Alemanya, potencia econfim 

mes industrialitzats, mes "capitalistes* 
ica, l'Anglaterra i la Franca. Uuina al-

tra llei poden imposar aqüestes potencies, sino la llei de les finan-
ees? A aquesta imposicio'hi participen ja naturalment les altres po
tencies financieres, els USA i el Japó*. Els altres paisos europeus, 
els "paisos pobres", están naturalment obligats a acceptar la "llei 
deis capitalistes". 

Escrivim aixb perqué ens assabentárem de que el cap, del govern es-

panyol, 1, Felipe González, tenia la mo lt lloable intenció en la Con
ferencia de Maestricht de "lliurar-hi batalla contra els "paisos rics 
de la Comunitat". Sembla que Felipe González está inquiet - i compta 
amb l'acord de les Cortes - deis resultats práctics de la Conferen

cia, 11 vo 1 defensar els interessos nacionals' 

Felipe González hi vol 'un a cohesio económica i social" i que hi 
hagin "mecanismes financiers de compensado" entre_els paxsos mes des-
envoluoats i e I R mp.R a t r p S f i a t s 

Ni 
ho 

ens sembla que la situada del capitalisme europeu i mundial 
permeti, com tampoc ens sembla que e s va gi cqp a una Europa 
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com somnien molts catalans, 

Els pobles ibérics contenen, perb aráagats sota la cendra del fran-
quisme, un tresor d'experiencia revolucionaria que el post-franquisme 
no permet de fer valer. 

Compararem el desmanteí-lamdnt de les nacions soviétiques, abans prote-
gides per un sistema federatiu i ara, "alliberades del comunisme", i 
caigudes sota una nova "dominacio russa", anomenada CEI (Comunitat 

illar d'"Estats inexistents" ) amb la situa-o m 
ancions amb 

d'Estats Independents -
cio-de dependencia que es prepara a les nacions europees 
Estat o sense Estat, i que es preparen a perdre llur sobirania per 
caure sota la dominacio' del capitalisme finBncier, veurem que es preparer 
dies tristos per les llibertats humanes. 

Els catalans forem els primers 
En aquest comencament d any, ens assa-
bentem de que els comunistes russos 

els homes i dones del poblé que s'han 
vist tra'its en llurs conviccions i en 

llur combat quotidiá per uns dirigents 
subjugats pels encisos de la societat 
capitalista, s'organitzen en un "Partit 
deis treballadors comunistes i manifes-
ten i lluiten per llurs ideáis revolucio-

naris, a Moscú* i per tot arreu. 

Com an tifeixistes, saludem aquesta 
alliberacio renovadora del comunisme 

soviétic. 
Recordare 

exisi 
x 

ie a Catalunya, en els anys 
jove Partit Comunista Cata-1 92b 

la que, independent de l'estranger 
i de la dominacicf castellana, aspirava 
a reunir, sota els principis marxistes, 

tot l'empeny revolucionari del proleta-
riat cátala i la defensa de la nació 

catalana. Es r eunia en un mateix com
bat 1' alliberacid naciona 1 i social de 

Latalunya- El seu periñdic va ser 

"Treball". 

ESPURNE5 
Aniversari 

Els "antics de la guerra d'Espanya", junt amb altres grups leninistes 
han manifestat, el 21 de gener, aniversari de la mort del lider revo
lucionari, davant el que va 
te. 

ser domicili de Lenin Pa ris 4 distric-

Una frase "histbrica' 

En aquest 8 de desembre, el president soviétic Gorbatxev, encqra en 
funcid, interviuvat a Moscú per uns francesos, i explicant que no vol 
el trasllat de la tomba de Lenin, en el mausoleu de la Plaga Roja de 
Moscú, ha dit (traduim de memoria) que "admira els espanyols que, fi-
dels a llur histeria, mantenen en peu les estatúes de Francc 

(Juina opinicf teñen deis pables d'Espanya els que ere 
espanyols respecten la memoria deis tiraos"? 

uen lúe 'els 
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Minaires 

Els minaires §sturians, en aquest 26 de desembre, están en vaga 
per defensar llur treball. tíi han hagut enfrontaments amb la policia. 
"Noms histories" del moviment obrer, Hieres, Hinosa, son entesos de nou, 

En la "memoria histories" de les Aéturies, hi ha una exemplar comba-
tivitat obrera. 

Lerrouxisme rus 

E 
coné 
i an 
Barc 
pany 
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Elts 
dina 
d ien 

n els anys 19 
ixéren el rep 
ticatalanista 
elona, unes " 
a. Les males 
ipava forca. 
o expliquem p 
"president d 

ine, visitant 
r, creient qu 
t : "no vull 

09, quan la nostra "setmana trágica", els barcelonins 
ublicanisme d'Alexandre Lerrous, demagog anticlerical 
. Recordaren) que organitzava, amb els proletaris de 
meriendas fraternales" per menjar una truita a la cam-
llengues deien que després, quan el poblé na el veia, 

erque en aquest mes de gener, el demagog que s'ano-
e Russis" (com Lerrous era "principe del Paralelo"), 
els obrers d'una fábrica, A la URSS, a la hora del 

e li havien preparat un menjar especial, se'n ana 
menjar". 

Quina contrarevolucio ? 

Ens sembla que aquesta contrarevolucid* antisoviética a 
tim en aquest any nou conté molta exaltado fantas.maqb 
bretot mediática i que no penetra en la prfifiuR-
ditat de la societat soviética. Ens sembla que 
no és veritat que Leningrad s'hagi canviat en 
"5ant Petersburg" , que a Moscú una "bandera 
russa" pugui ser estimada peí poblé sempre so-
viétic. 

Els pobles soviétics varen sofrir, amb 
quinze milions de morts, en defensa de la pa
tria i de les llibertats del mon. Aquest fet 
histdric no pot desaparéixer de la memoria 
popular. 

La contrarevolucio', la traicid' deis "dirigents", no, 
té lloc mes que en la "superficie", no en la profunditat d 
tructures de l'Estat. 

Farem ara una comparado' : Es que els pables d'Espanya 
pobles cátala, base i castellá, poden perdre la memoria i 
blica i de la nostra guerra ? 

la qu» assxs-
és so— 

e les es-

, és que els 
de la Hepu-

Manifestado' a Bilbao 
El 1er. de febrer ha tingut lloc a Bilbao una gran manifest 

25.GÜQ persones, "per la Pau". Dernanaven el "desarmament de E 
ETA, com sabem, demana negociacions amb el govern espanyol per 
bar a la independencia. 

Els uns i els altres obliden que el pais continua en situac 
"guerra inacabada", no saben que només la superado' del post-f 
quisme i la obtencio"' de les llibertats republicanes establirá 
tuacio politica bn les llibertats nacionals, de totes les nac 
riques, serán establertes. 

a c i o', de 
T M " . La 
arri-

íu de 
ran-
una si-
ions ibé-

El complexe irreductible 

Els organitzadors deis Jocs'Olimpios de Barcelona, de Juliol-Agost 
1992, en aquest comencament d•any, repeteixen : "Estem preparats so» 
una gran nació» CPer qué volen ser "una gran nació"? En realitat «la 

organitzadors pateixen d'un complexe d'un pais que no ha sabut o ponut 
rehabilitar-se de la victoíia de Franco. 

Per ser "una gran nació" cal comencar per alliberar-se com a poblé 
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La veritat ... 

Garcia Márquez, premi Nobel de Literatura, ha dit, M Suissa, 
de gener : 

sament de la Unió Soviética i la dimissio de Gorbatxev son el 
la política deis Estats Units que els europeus de l'üest'han 

Vosaltres en sereu les primeres victimes amb el caos que s'ins-
s vostres portes i milions de refugiats d'Europa oriental que 
arribar ais vostres paisas...". 

obles soviétics, nacions unides en un ideal humanista,es tro-
s - sense quasi saber qué els arriba - a ser dirigides per 
lers" nordamericans del "tsar" Eltsine, arriben a una situacio' 
rania", per deixar-se imposar un capitalisme que foragitaren. 

1992 
Llegint el text de les 

BASES PEK AL FUTUH NACIONAL DE CATALUNYA 
en el Centenari de les Bases de Manresa 1692, 
hi trobem una nucid* que ens sembla molt encertada, la deis "pobles que 
constitueixen la nació* catalana". 

Volem assenyalar que 

PICASSO. FÁBRICA Of l -HORTA Df SANT JOAN 

naturalment el crim i 
quisme, i es demanen " 
amb els pobles de 1'ac 
panya", queda exclosa 
blica Catalana, que és 
i, creiem, amb esdeven 

No s'hi preveu cap 
cicf del 'Regne d'Espa 

Tampoc s'hi fa ca 
federalisme pimargall 
cátala. 

, si s'hi dibuixa 
genocidi del fran-
noves relacions 
tual Regne d'Es-
tota idea de RepuJ-
forga histórica 

idor. 
canvi en la situa

rla". 
p referencia a un 
iá, historie i 

" Reconciliado "? 

A la vetlla de la commemoracio del 500 aniversari de l'aventura de 
Cristofor Colomb, hi han signes en els medis de "la Corona" espanyola, 
de "reconciliacio" d'aquesta "Corona" amb els suposats successors deis 
Jueus expulsats per Isabel la Catblica en els anys 1492. 

Si, sembla que el "princep Felipe" ha fet un discurs en aquest sen-
tit, fent veure que és o será el successor d'Isabal. "La Corona", dones, 
es "reconciliará" amb els jueus d'avui dia. 

Aquesta "histdria espanyola" vol fer-nos creure que la historia con-
temporánia, que el moviment progressista espanyol no ha existit, que 
la hist&ria s'aturá. 

Si els ant 
tat" que eren 
em; en aquest 
al comunisme, 
"enemics de 1 
sos, islamics 
en el carrer 
serán exclase 

A Espanya 
lies multitud 
da" Fernando 
Independencia 
ñas!" 

ifeixis 
els fe 
comeng 
es diu 

a llibe 
d*Arge 
o a les 
s. 

tinguér 
s de ma 
VII; qu 
contra 

Democracia ? 
tes refusárem la llibertat ais "enemics de la lliber-
ixismes, - de tot color de camisa -, ara, de nou, vei-
ament d'any, que les burgesies que, enfrontant-se 
en "democrátiques", de nou pretenen que els nous 
rtat", demagogs autoritaris i extremistes religio-
lia i católics de Polonia, tinguin tota llibertat, 
urnes, imposin régims on les llibertats humanes 

em l'exemple historie, molt caracteristic, d'aque-
drilenys que portaren a brae la carrossa del "Desea-
an aquest entra a Madrid, després de la guerra de la 
Napoled. Els madrilenys cridáven: "Vivan las cae-
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RECORD HI5TÜRIC 
de-.l'exili deis catalsns a Paris 1923-1931 

Enllá ... Enlli. 
Canteu minyons si no tenim Senyera 
Ja es comenca a sentir el mestral 
Voleia al vent nostra cabellera 
Aixequem el puny ben clos, ben ferm, ben alt. 

Si aixi assabora el vent nostre llenguatge 
Com si no haguéssim tingut mai jou ; 
de quins camins és el vostre roraiatge 
De on veniu ? Qui sou ? 

Som d'una raca impetuosa i brava 
En un temps haviem vengut monstres i gegants 
No volem deixar acosturnar-la a ser esclava : 
Som Catalans. 

De on veniu ? Venim de l'esclavatge ! 
A on aneu ? Cap a la llibertat ! 
Refeu dones, el cami que un sant oratge 
Temps acompanya, temps ha parlat. 

Al lluny del lluny una patria us espera 
Per a Catalunya el cel torna a brillar 
Aquel1 estel tan verd, quina delera 
Oh ! Catalunya. quin_cami .mes ciar,„ — 

Via fora minyons : Enllá ... Enllá ..-

Ventura GASSOL 
(Publicat per . , 
Pere Metcu - Alfcrtville) 

Es aquest 1' "Himnecide l'Exércit Cátala Voluntaris al President 
Francesc Maciá", el qual, el dia 6 de Novembre de 1926 (quan la 
Dictadura del general Primo de Rivera) havia d'entrar per Prats de 
Molió del Vallespir a Catalunya i proclamar la República Catalana 
i acancant fins haver alliberat el total del territori cátala. 

La lletra és del nostre gran poeta cátala Ventura Gassol, i la 
miísica del Mestre Josep Fontbernat, el qual mes tard el feia cantar 
peí seu "Cor Occitá Deodat de Severac" , de Tolosa del Llenguadoc, mes 
conegut popularment peí nom "Els Cent homes de Fontbernat". 

Per indicaci6 del Poeta, sha de respondre, amb pausa, "Venim de 
l'esclavatge", i enérgicament, "cap a la Llibertat". 

Jaume Garrbs 

Pere Mateu ens explica, que "Maciá no volia doner-lo a conéixer fins 
l'haver passat el Pirineu, el que feu que solament en dona copia a un 
reduit ncjnbre deis seus mes fidels companys de causa, entre ells en 
Pere GARHDS. (germá de Jaume Carros). 

5i l'Aventura patriótica catalana de Francesc Hacia de Prsts de 
Molió contra la Dictadura de Primo de Rivera va frustrar-se i no va ser 
una "victoria militar", - la Historia és aixi - ella va permetre, els 
anys passant, que el l'any 1931, - un- 14 d'abril histca;ic, es realit* • 
zés peí mateix Francesc Maciá, '.» la República Catalana. 

En la Historia, no hi han "derrotes", hi han esdeveniments, i la 
"energia histórica" no es perd. 
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5. La consccució del be social consislenl en la pau 
ciuladana ¡ en cl honestar collccliu ncix de Pcncert 

del rcgimcnl do la cura publica : d' on So deriva 
¡obligado i rcspon-í.ibiliUil, que teñen lols cls cm-
ladans, ais quals la ciutat conüa el govoru.de la mul
titud i de la proaueritat publica-

No'm sembla pas «pío ca|i bou enloniíneiil, <loint 
do reclilud, pugu] reiusar I evidencia d'aqiuls pnn-
cipis de rnó jialural ¡ de sculit comú-

Suposat, dones aixó, cal que lols i cada un deis 
ciutadans, refugiáis o no, en avrivar a llur casa 
t> en refér la nova llar, dosprés de lu gran crisis 
pussadu, roílcvioiitn molí alcnlamunl, cuín podran 
desplegar millor unes adivitals, que ícnl el benesiar 
poñotiel i familiar, esifvvinguin albura de major 
trascendencia per a la pio^pirtial general de la Pa
tria- l Binii .iiixti un eop Irubada la manera mea cs-
cnicnln d'ucluhr los propios enci-gies, és- menester 
que sense defallcnccs ni pesimismos estérils lols oh 
catnlans es donguin do pie i ¡mili emulan! -tenacitat 
al Ircball, a la profossiú, a Pc.\erc¡ci propi de cada 
vocació particular. 

Massa eomprene que le* dcsil-lusions. viscudes son 
mes propios a Ucncar les ales de l'ideal une por ¡li
gar el vol de Penlusiusme- Ara bé 1'boine racional, ' 
sabcnl que 1'historia deis poblcs és un leixil d'alls 
i baixos, de prosperilals i de dcsvcnlurcs, lm de su-
perar-sc.ito ccdinl ni al pes del humanáis -infortunis 
ni a les maliíelcs do la perfidia humana, sitió mes 
bé vencenl el mal amb paciencia, auib corutgu i ftinb 
«levació <P esperil. Empero aixo no Ireu, ans bé re- . 
calca encara mes la neccssilal <lc rumiar nmb serc-
nor d'cspcril les coses passades oscatinl-ne l'origen 

. i sospesanl-ne les causes per a deduir-nc cls alli-
conamcnls i les resolucions naturals, i pcndrc-les 
per a guies de la noslra, vida venidora. Especialmenl 
és necessari d'aprofilar els desenganys crudelíssims 
rebuta deis hoines, que huvenl linguda la conlianca 
del poblé, 1'han traída d' Infinite* mañerea, primer 
dins de la Patria, després a I'cslrangcr. 

• Per tal, aquclls ciuladaiis, a qui o cls altó esludis 
o la practica proíossionnl o ('experiencia de la vida 
cls' suggcrcixen plans d'aclivilal tan d'ordrc prival 

' com públic, que podricn contribuir al progrés ge
neral, foren de pregar que volguessin exposar-los 

'francaincnl en cscrils públics i en conferencies o 
11 icón s per a l'uiililal de lolhom- I per a inajor os-

tímul les inslilucions publiques o privados hauricn 
do convocar comisiona o asscmblces, i caldria que pro-
posessm premia per a Pcstudi de rcalilaacions o de 
plana que 'ajudessin al major foment i millora del 
be comu.-No h ha perqué delermini ara en concrcl 
cap ordre, ni lloc, com sia que la inlenció del pre-
seni esent, scxlen a (ol el territori nacional i abraca 
oís els ordres de la vida social ¡ humana, segons 

- les capacitáis moráis ¡ materilj deis Calalans i de 
Catalunya. , r x > 

( C o n t i n u a r a / 

P r e s e n t a t per Joaqu im V i n y e s D é c i n e s - F r a n c a , 

http://govoru.de
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