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1er. de tfaig de 1992 

El 1er. de Maig és la jor
nada internacional de lluita 
deis treballadors. Recuperada s 
els régims capitalistes, ha esd 
vingut la "Festa del treball". 
els rágims socialistes, com qua 
la nostra República, esdevin-
gué Testa oficial.. Els tre
balladors manifestaven per 
llurs dreta. 

Aquest 1er de maig, desmante 
comunistes de Moscú han manifes 
amb els retrats de Lenin u btal 
üest, refusant lémpo.briment deg 
en vaga generalitzada. 

A l'Estat espanyol, el 1er. 
dical i la preparado' de noves 

La vetlla del 1er. de maig, 
cana, esclata la violencia raci 
es rebel.la contra un gudici ra 
altres ciutats, San Francisco, 
gres, son nombroses. El pres 
un nou "ordre internacional" pe 
nacionalistes contrarevolucioná 
vist obligat a utilitzar l'exér 
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JÜats els paisas de l'Est, els obrers 
tat amb llurs banderss sovietiques i 
in. Els obrers de l'Alemanya de 1' 
ut a l'anexio' de l'Est, s'han declarat 

de maig na vist una mobilitzacio sin-
lluites. 
en la societat reaccionaria nordameri-
al. La poblacio* negra de Los Angeles 
cista. La violencia esclata també a 
Atlanta, New-York,... Les victimes, ne-
ident Bush, que pretén imposar al mon 
r la forca, i que provoca rebel.lions 
ries en els paisos progressistes, s'ha 
cit per impasar l'ordre a Los Angeles. 

19 de Juliol de 1 
Era un diumen 

i antifeixista, 
pular , que feri 
hitlerian de Ber 
savia que la rea 
preparava l'aixe 
i contra les ins 
nada, les tropes 
imposar-íse al po 
dament : "Viva 
amb els obrers 
proletaris ving 
1'Olimpiada. E 
dirigint-se al 
lleials de la 

celona, el poblé cátala, triamfá. La 
guerra d'Espanya comencava. 
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celona, la ciutat obrera 
reparat la Ülimpiada Po
lo ais Jocs Ulimpics 
ro el proletariat barceloni 
itarista, en tot el pais, 
eixista contra la República 
s catalanes. Aquella mati-
es sortiren al carrer per 
idáven, molt significa-
ito unido!". En el carrer, 
ins, hi hauien el atletes 
rcelona per participar a 
em circulant en camions 
de combat. Amb les forces 
tat, el poblé de Bar-
6 obrera s'implanta. La 

Exposicions 

Aquest 20 d'abril, s'ha inaugurat a Seveilla l'Exposicio universal. 
Els turiferaris de la "modernitat" s'hi donen de pié. 

Aquest esdeveniment ens permet de recordar que, en l'any 29, sota la 



anava a veure. I, qui ho hauna ait i , pue ObS^eó, Bit JL añ^ ^ , , xa .̂¿ 
publica era proclamada a Barcelona. 

Les "festivitats populars" amaguen a vegades fets histories que, a 
l'ombra, es preparen. 

Ijué amaga la hist&ria darrera aquesta "modernitat" de l'Exposicib 
de Sevilla? 

Negociacions 
Es evident que el govern socialista de Madrid es troba en situado 

difícil i critica davant la persistencia d' un combat base que té per 
onqen la naturalesa franquista de l'Estat espanyol, I com en aques
ta avinentesa el Partit Nacionalista base, burgés i de dretes, es mos-

tra solidari amb els socialistes de Hadrid, se'ns 

EUSKADI 1992 
AQUÍ Y AHORA 

fa saber que és ell, el PNB, jui ha entaulat 
negociacions amb Herri Batasuna. el partit in-
dependentista base. 

Es que d'aquesta negociado sortirá una "so-
lucio" politica" a la crisi? Es que és possible 
trobar una ..aolucio demodratica que superi el 
post-franquisme? 
Ens sentim obligats a imaginar tota democra-
titzacid" com una empresa republicana. 

Una "llei de fugues"? 
En els anys ¿Ü, anys heroics del sindicalis-

me cátala, Barcelona va conéixer la "llei de fu
gues". Com arma de la "patronal" catalana, el 

sinistre ministre Martínez Anido, va orga-
nitzar unes bandes de "pistoleros" anomenats 

"sindicats lliures" i la práctica de la "llei 
de fugues" contra el obrers deis "sindicats 

Els obrers revolucionaris detinguts eren matats impunement. 

'El sindicat 
a . pu

lida espanyola, ha donat per consigna ais agents de les forces d'ordre 
el dimecres 4 de marc d'utilitzar llur dret de "legitima defensa" con
tra els membres de 1 *organitzacio*separatista basca ETA fins que el nu
mero d'etarres (membres d'ETA) morts arribi a dos mil cent". 

unics' 

un 
Ho recordem quan llegim en el "Monde" del 6 de mar; : 
ificat de la policia (5UP),-. principal.'organitzacio sindical de 1 

Continuitat ... 

Tothom sap a Catalunya, pero s*ignora a Franca, que el president Com-
panys, va ser "detingut" per la policia de Franco, a Franca, a La yau. 
.le > amb la col. laborado de la policia alemanya i de la de Vichy. ..„ 
iBLordem perqué el govern de Madrid, ara, ha gosat demanar al govern 
francés que la policia espanyola pugui actuar en territori francés 
contra els bascos refugiats a Franga. El govern francés ho ha refusat. 
Cal que el govern de Madrid tingui una bena en els ulls per no com-

prendre que les practiques policiaques del general Franca no poden ser 
exercides avui dia i a Franca. I es vol ser "europeu"! 

Herb llegim que el "principi d'una intervencitf puntual de policies 
espanyols a Franca no és descartat per les autoritats franceses". 

Es que la "detencio" de Lluis i-ompanys i d'altres republicans es
panyols i catalans a Franca no és un exemple d'"intarvencid puntual"? 
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Les autoritats espanyoles voldrien fer com fan els israelites que 

ocupen militarment un territori libanes, ocupar amb la policia (guar
dia civil) un territori francés d'Euskadi. Volen que el "problema base" 
sigui un problema europeu, pera per ser ajudats en la "repressii" , 
no per cercar una solucid7 politica. 

Per la seva part, el govern nacionalista base de Vitoria voldria 
participar en la canstitucio de "brigades mixtes" amb els francesos . Aquesrs 
diuen que "no és constitucional (espanyolV- El govern base vol aprofi-
tar l'ocasic? per guanyar "trocos d' autonomia" , encara que sigui contra 
els seus ciutadans. 

ESEURIMES 

Una altra 'frase histórica" 
Franco hauria dit : "El meu veritable monument no és la creu del 

"Valle de los muertos", sind la classe mitjana espanyola". 

La frase, sens dubte fabricada, representa potser bé una situacio'social 
heretada del franquisme. Si les classes mitjanes i intel.lectuals deis 
anys 30, dominant un fons de classe obrera ens portaren la República, 
es pot dir que la classe mitjana espanyola actual se sitúa politicament 
al marge de tot republicanisme. 

Actualment un PSÜE desvinculat de l'exili governa i es manté grácies 
ais "deu milions de vots" de les classes obrera i camperola. Com a 
Catalunya, on governa una burgesia també desvinculada de la República, 
la classe obrera dona suport a aquesta classe mitjana i es veu despossei-* 
da del poder que prengué amb la revolucid* del Juliol 1936. 

En aquest context politic un nou republicanisme portará en ell 
1'heretatge de la nostra guerra revolucionaria. 

Historia - ficcio 

Pobre "Reino de España"! Cinc segles després de l'expusio deis 
jueus d'Espanya pels reis Catblics, Juan C i 
Carlos, legitim successor de Franca, cerca 
una "legitimitat histórica", pretenent esme-
nar l'acte historie comes pels reis Cattí-
lies. 

Recordarem que 1' expulsid" d ' una Col.lec-
tivitat martiritzada per la Inquisicio' va 
empobrir el reialme i va contribuir al 
seu enfonsament en les tenebres del fana-
tisme religids. 

Pero podem afirmar que la "Cruzada de 
Franco és un heretatge d'aquella acció* 
de la Inquisicio. Perqué l'heretatge de la 
ment refusat? 

< U ^ ? r 
JuiH tur un bOchmr « i Biptgnm 

"Cruzada" no és explicita-

Eleccions catalanes 
El 15 de marc han tingut lloc, a Catalunya, eleccions per elegir 

els diputats al Parlament. 
El partit cátala de Jordi Pujol ha obtingut la majoria absoluta. 

En retret, segueixen els socialistes catalans. Minoritari, el partit 
republicá-independentista ri'ERC. Els franquistes, un resultat i-nfim. 

Percí, hi ha un 45 per cent d * abstencions. Si aquests abstencionistes 
son els obrers castellans "que viuen i treballen a Catalunya", qué en 
pensarem, d'aquestes eleccions? Pensarem que aquests ciutadans, que en 
les eleccions municipals voten "socialista" i que en aqüestes eleccions 
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catalanes no voten, refusen integrar-se en la comunitat catalana, Ells 
deuen dir-se que "son espanyols" i que aquesta elecciú és una "qüestio' 
de catalans". 

D'enea de 1'"estauliment de la democracia" no s'avanca, no ín-
tegració a Catalunya deis obrers castellans, mostra el Limit d'aquesta 
dem emocracia, La situacio establerta peí franquisme no és superada. 

Ho repetirem, només un combat república permetrá la integracid a 
Catalunya de tots els que "hi viuen i hi treballen". 

iuerra inacabada' 

o s igui la nostra guerra d'Espanya, con-
M oscu tinua avui dia 

contrarevolució eltsiniana 
per l'accioi de la 

que persegueix 
ns amb odi els filis deis refugiats república 

espanyols que s'exilaren a la URSS. 

Els govern de la monarquía espanyola i e 
govern nacionalista base els refusen l'esta 
tut d'"espanyol" o de "base". 

»4 

Llur Centre espanyol de Moscú será ve-
nut a la privatització immobiliária. Els 
filis deis refugiats senten que desaparei-

xeran. .. 
Contrarevolució franquista, contrarevolu

ció nacionalista basca. contrarevolució et 
ropea, constrare,volucicl eltsiniana, son les 

manifestacions multiyles d'una mateixa forma 
d'odi a la revolucio espanyolq que va fer la 
guerra ais feixisme mundial. 

Una video-ficcio" 
el diari "Liberation' del ¿Ü de marc 

hi llegim, a proposit del "Cor cátala", 
frase significativa, treta d'una video-

el president de la Hepü'blica de Catalunya 

una 

ficció del partit ERC : ". 
reb, en el seu palau de Barcelona alguns personatges d'aquest mdn , entre 
ells l'ambaixador de l'Eschcia alliberada . . . ". 

Hem tingut una sorpresa. Ara comprenem bé com es pot paliticament 
l u g a r el republicanisme cátala amb 1' independent isme. 

Alliberar-nos, els catalans, deixant els "pobres espanyols" enfonsats 
en la monarquia post-franquista. . Reivindicar ma República, només 

<er a Catal axunya Es possible acceptar-hc 'ero no va ser aquest el 
programa de Maciá i Companys, que es declararen "federáis" i es lliga-
ren, tot i éssent-ne independents, al movimen¡. república peninsular. 

La "fúgida" espanyola... 

cap a l'Europa. La societat espanyola, les seves classes mitgianes 
que la givernen 
creuen sortir-se'n 

no volent superar el begre heretatge sur zddumeixen, 
amb la incorporación a una Europa acollidora,Elís es 

veuen obligats a ae«eptar les normes econárnioues d'un super-capitalis-

me financier. Felipe González, seguint la llei d'un FMI escanya-pobres 
IOI imposar a la classe obrera una "politica de rigor' 

La classe obrera no ho accept; Les dues centráis sindical, UGT i 
CCOU, declaren peí 26 de maig la vaga gene ral 
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El papa Wojtyla  
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ta Podría H C°T ' 1 , U P U S P a r t Í C ÍP á e n el govern franquis-
l r p " " d i r qU* el p a P a P°l°nés aprofitant 1'actual impulsid con-

trarevolucionaria de nue nptpix Pl mrfn . i • •_ 
tar-ió» HP 1= »L M ? ! P^teix e l mcín» vulgui arribar a una "rehabilitado de la bruzada'1 de Franco. 

L'Espanya "modernista" 

Una noieta de dotze anys, de San Adrián (Navarra 
colar, ha escrit aquesta poesia : 

*El rey de España» 
«Poderoso, grande I fuerte y lleno de esplendor I el Rey lleva su cargo I 
con valentía y honor. I Capitán de ejércitos I amante del mar I buen padre, 
noble esposo I nacido para reinar. I Creador de un reino I de justicia y 
libertad I por eso le debemos respeto I y lealtad. IY si al grito de "Viva el 

v Rey!" I un hombre no responde I ese hombre no es español I o ese español 
no es hombre. I Todo por la patria I el Rey, la paz, el amor I Ese es el grito 
de guerra I de un español con honor». 

De "Euskadi Information" - febrer 1992 

, per un concurs es-

•Els pobles de l'Estat francéd" 

que apareix a la vetlla de les eieccions regio-Es una noció nova 
nals a Franca, la de 
leí amb els "pobles d'Espanya". 

No es tracta de "nacionalismes' 

'pobles de l'Estat francés' Hi veiem un paral.— 

sino, ens sembla de "regionalis-
me" , de pobles que aspiren a mostrar-se, a no ser ignorats en un 
centralisme jacobi. 

Com "pobles" es tracta d'Alsácia, Savoia, Bretanya, Corsega, País 
base, Catalunya i Occitánia. Es denuncia la dictadura del "centra
lisme" exercida per París i Brussel.les i "es Heneará un crit d' 
alerma a la mort programada de les nostres cultures, les nostres 
llengües i els nostres pai'sos". Es vol anar a una "Europa de les re-
gions". 

Se'ns diu que es tracta d'un nou "federalisme" progressista, dife-
rent del "nacionalisme dominador i xenofobe" 
cionalisme de resistencia i alliberació". 

Es tracta d'un "na-

Ens assabentem de la presencia entre les llistes , a Franca, de 
la d'Esquerra Republicana de Catalunya, que vol la unió' de la Cata
lunya peninsular, en la ibdependéncia, i de "unitat catalana" que val 

un estatut i que Perpinya siguí la capital del nou poblé 

"Cal preservar i defensar la monarquía..." 
ha declarat Felipe Bonzález el 27 de febrer. 

Per qué aquesta frase? Per qué Felipe González es veu 
obligat a imitar el general Prim, quan aqast esdevingué 
el ferm suport del nou rei Amadeu de 5avaia? 

Quina amenaca pesa sobre la monarquía espanyola? 
Es el seu origen, inacceptable? Es el seu anacronisme? 
Es el fet de ser Juan Carlos, com s'ha dit, "un rei pels 
republicans"? 

Ben mirat, hi ha un perill, un greu perill contra la 
estabilitat del régim espanyol. Es la persistencia i l'agreu-
jasaent deis "problemes" base i cátala. La situacid d' 
"unidad nacional" (espanyola) que deixá Franco no pot 
continuar. El govern socialista no troba altre remei contra el c 
base que la repressio . . f 

ombat 



Documenta de l'exili 
ALS CATALANS! 

de mossén Joan Vilar i Costa 
(Continuacio V) 

lamTi ^ r n C O b c j a d u r»aspcriUt del bé" comunal 
Í S r ? r f t ^ W S o l c " de cap pob,e 

I™.*??1"* " ° dWniti Je la- tranquilina de l'o,-
:cssorin de-la sa 
govern- I vet ac 
ft nova Catalunya 

Üngui en aques 
rcconstrucció nacional catalana 

tiro r,,-.l,i;„ -—, . - . . uu .u- ii.iiu uiiiiai de 
b d J l i C p n SSS***1* "eccssária de-la b duna i «lo 1 equilibri d'un bou COvcrn- í vVi 
on ra», la preocupado máxima de la nova Catalunya 
de 1 encert qu0 lol el poblé caula tingui en a o ¡ S i 

c i ^ c ^ n e l 6 ? K f ¡ ( ? l Í n r ° d U n í b u r x o r " » « * * > • cicc, perú, j es el scnlimem teatral, ax» In.tnmnnili. 
tal pública exigeix que e)s homes que per inepcia, 
jper fcblcsn (gosarú <l¡r-bo) per traidoria dugueren 
la Pülria Cátalanu a l a seva ruina i vergonya ; lian 
d'csscr cxclosos absoluttfmenlc de. qualsevulla carree 
de govern o d'udminislraciú pública : mes ben dil, 
clls malcixos, :»¡ no son nianquals, de bons senti-
mc.nts nalurals, ni s/lú. presentaran. ' . •' ,. 

' Primer de lol caldrú que un plcbiscit general l 
Mure do loln la Catalunya determini. quina mena * 
de forma política prelereix, si vol ésser un cslal in-
depcndcnl, absolul o federal, 0 una regió autónoma .* 
dinlre de l'Kslal espanyol, o una provincia goyer-
ñada de Madrid- l'cr a Ud plcbiscil hnurbí' d'csscr 
vedada tola propaganda oral «n ápices i reunions," 
Unicamcnl bom imprimirin un folíelo dcslinal al 

' ' poblé, que resumís amb Iota veri la l i juslcsa cl9 fo-
namcnls racionáis en pro i en contra de cada una 

v <lo les tres posicions, i per les paréis hom lixaria uns 
cnrlclls, que en sinlcliMJssin el CQnlingul en breus-

. paraules- • 

Segonnmcñt, d'acord amb la vohinlal de»Cata
lunya caldria convocar :les clcccions municipals i les 
subsegüents conforme amb'l'bípólcsis cscoHida o de 

lu seva independencia absoluta o federal o de la scvtt 
aulouomia regional, o de la seva forma provinciana. 

Tul el que acabo de dir, n'hi haura que croman 
que polsc.r representa mes aviat un bcll Somni que 
no pas una vera real i la t, un idtíal possiblc, perú 
l>oc probable- És corl : ara que, si per les deficieu-
cieS humanes, que en lloc ni en res del nión no po
den mancar, ítem de cslar-uos de dir i de planejor 1 
de fer tal com l'il-lusió i la bonu Yolunlat cns dicten; 
niai no arrivnrcm qn lloc; seniprc trobarem un lleó 
alravessat pcl canil i barraní el pas. Així.és que les 
delicieiicies tanpoc no han d'csscr moliu per, aban
donar-nos u la rutina do les institucions i a les mi-
series de la vida. EUes en lol cas mes bé serán un 
esperó mea viu que cns uclivi lu cura de roduir les 
dcficicncies individuáis i. collcclives : un ulcnl i s i i r 
ccr examen d'ellcs sera un cspill que cns moslrL les 
errades comeses, i cus ossenyali els bons camins de 
lu sulul pública i de la fclicilul privada : així mateix 
la consklcriiciú d!cllc» cns ha de revelar quines vir-
lulS personáis i domestiques, profcssionals i ciula-
danes ens calen per a que la noslra vida privada i 
les noslres relación» familiars i políüqucs siguin 
adicnts a rhonradesn personal envers els nostres 

superiors, igual» o ¡nferiors, rcápcclc de nosallrcs 
mnlcixos, de l¡i propia llar, de la comunilal ciulndan» 
i universal, ( C o n t i n u a r á ) 

Hresentat per • Joaquim Vinyes - Décin es, Fr anga. 
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