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6 d'uctubre de 1914 

Manuel González Alba, 
moribund, digué : "Moro pels 
meus filis i per Catalunya , 

N° 61 Uctubre de 1993 

6 d'Uctubre de 1934 
Per impedir que les dretes es-

panyoles anti-republicanes de Gil 
Robles i de Lerroux prenguin el 
poder a Madrid, les esquerres re-
publicanes i socialistes entren 
en vaga general i en insurreccio 
A les Asturies el proletariat pren F raneo. 

¿.Blez Alba i Amadeu Bardina. 

"Qui viu i treballa . . . 

a Catalunya, si vol, és cátala", haviem dit. Actualment viuen a Cata
lunya un quaranta per cent de castellans. La hisíoria ens mostra el ca-
mi : En l'any 1931 tpts els ciutadans que "vivien i treballaven"a Ca
talunya participaren en la proclamado" de la República Catalana. 

Qui viu i treballa a Alemanya no és necessáriament alemany, ens 
hem assabentat ara. En el pais hi viuen tres mil^: 
lions de turcsV A Franga hi treballen milions 
d'immigrats, molts d'ells magrebins. I4uan la gue
rra del Golf várem saber que la riquesa del Ko-

ve.it pra__deguda ak treball de milions d'immigrats, 
filipins i altres orierrt-ais-r  

Els media ens havien amagat aquesta situacicf, 
que és, es diu ara, contraria ais "drets de 

l'home". Perqué aquesrs milions de treballa-
dors no gaudeixen, en els paisosnon treballen, 
de drdts civics, no poden "votar". Son els es-
claus, els "proletaris" del capitalisme. I si 
ens referim ais USA, no hi voten mes que les 

classes socials benestants. 
Ara el morí s'enfonsa en una profunda crisi económica, social i po

lítica. (Juan veiem els problemes i conflictes que sorgeixen en i'A-
frica del Sud per arribar a fer votar els milions de victimes de 1' 
aparteid, comprendrem com és utopic encara voler arribar a la fórmala 
"un jome, un vot". 

La Utopia es presenta a l'horitzon de la nova revolucio. 

http://ve.it


La solucio '"federal" 

Hi havia, nascuda al final de la guerra e 
la Yugoeslávia, on, en una de les repdtáliqu 
convivien tres comunitats, els musulmans, el 
En la Yugoeslávia federam i comunista no hi 
ni racials o étniques, ni religioses. 

En la seva ofensiva contra-revolucionaria 
dentáis, p 
lávia, ha 
nacionalis 
Bosnia i 
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uropea, una federacit , 
es, la Bosnia-Herzegovina, 
s croates i els serbis. 
havien discriminacions 

, els imperialistes occi-
er destabilitzar la Yugoes-
n reconegut el dret. deis 
tes reaccionaris musulmá en 
ultra-cato^lic en Croacia, 
r Estats independents. 
tat és una guerra civil en
tres comunitats, que, amb 
rvencions imperialistes, no 
ns ara solucicK 
un pais multi-nacional i 
nic, la imprescindible con-
no pot fonamentar-se mes que 
ederacio". 
catalans tenim una herén-
cultural i politica pimar-

iana. El nostre compatrio-
rancesc Pi i Margall, que 
ser president de la I Repu*-
a espanyola, va ser el di-
nt del republicanisme fe-
1 cátala. 

L'imperialisme es desferma 

En les setmanes de juny-juliol 1'imperialisme nordamerica es 
desferma en covardes agressions aéries contra les poblacions de Bagdad 

. de la 5omália. Es evident l'exxmple d * una situacio"*'internacional de 
NO-estat de dret en que el mtfn es troba. A les institucions interna-
cionqls hi manca l'equilibri que procurava la voluntat de pau de la 
URSS. Els Estats febles no están ja protegits en llur integritat fi-

sica i politica i en llur independencia. 

"Ingerencia" 
Els occidentals, en lluita anticomunista, havien proclamat el dret 

humanitari a la intervepcio' armada en els paisos "desagradables" E* 
va intervenir en la Somalia ;arab el pretexte de portar a menjar ais afa_ 
mats i es va intervenir militarment en una situacio de guerra i_x-
vil. La situacio' interior del pais es va degradar i els nordamericans 
acabaren bombardejant la poblacio somaliana. 

El papa toajtyla, de nou, a Espanya 

Recordem que la "Cruzada" de Franco va imposar ais pobles d'Ls-
panya, també, una dictadura d'un catolicisme fanátíc i inquisito
rial. El papa Wojtyla troba que amb "la movida" el poblé espanyol 
s'ha alliberat de la dictadura eclesiástica, donant-se a "la diqbau-
xa". 

Aquest mes^de juny el papa ha visitat Sevilla a l'ocasio ti'un 
Congrés eucaristic i ha reclamat la re-cristianitzacib del poblé 
espanyol. Un "nou franquisme"? 



- 3 -

Una carta 

Marsella, 25 de Maig del 1993-

INSTITUT DB PROJECCIO EXTERIOR 
DE LA CULTURA CATALANA 

Benvolguts amioa: 
Acabo d'arribar d'un viatge a Catalunya i ho tro bal: 

la vostra carta en la qual m'auuncieu ésser un délo guardona l.r¡ del. Vo. 
Premi J.M. DATISTA I ROCA d'enguany. 

Ue ho agraeixo iuoltíssim, mes no puc acooptar-lo '< , 
aixo, per tres raons fonamentale. 

En primei- lloc, en el deoura d'aques l;o mes do 7lJ> 
anys de vida del CERCLE CÁTALA de Marsella, dotzenen d'Lomen i de do
nes s'han eeforgat (jo només des del 1947)» per fer conéixer C'atnlun.vn. 
No puc fer raeu el que és patriinoni del saorifioi 1 de l'esfor? de tolo. 

Una altra rao és protesta. Protesta etifronl; de Inn 
mostree Inetituciono peí menysteniment en que son oongidnradoe Ion di
ferente Entitats Catalanes que hl lia escampados avrcu dnl raítn. fío éo 
ooncedint d'acl-d'alla un guardó, un premi, una distiiioió que valora 
el que han fet, el que fan i el que poden fer aqüestes Ent.itn.tf?. Ne-
cessiten d'un escalf institucional que, fins ara, s' ha lirnitat a al-
gunes alraoines i paraules untuoses, quan en renlitat aquesto Centres, 
sense titols ni retribucions son, de fet, Ambaixadon de Catalunya 
arreu del món. 

El darrer motiu rau en el mateix contingut del cunr 
d6. Aquest, tal com jo l'entenc, és un premi a la fidelltnt a la to
rra. Per aquest motiu no vull, ni puc rebre'l en presencia o do mano 
de representants d'un Govern en el si del qual es trobn normal que 
un deis seus membres, a les acaballes de la Dictadura Raucb'n d'unn 
poltrona a les "Cortes" del Caudillo» Si des\*d'el meu exi.li, «ow ho 
han fet milers de catalana , he procurat molt modentament part j .oipnr 
o contribuir en els combata per la Llibertat de Catalunya, no ponno 
pas, que en el periode a que em refereixo, es fes palo desde Madrid. 

Felicitant-vos per la tasca que esteu fenl pñr tai 
de donar a coneixer la presencia catalana al món, us prefto de creure, 
ais que conec personalment i ais altres, que de la mateixa manera que 
ho he fet fins ara, junt amb els meus companys i companyeo, continua
ré treballant calladament .. per Catalunya, que també és meva. 

Sincerament, una abracada 

cwWf^i 
1 FAUUJ3RA3 

L.1S anys passen .... 

i una ¿ii.UdtM '«o sujjtsxautí, u c ^st-.i-aiiquis^, Midttté xa peroxti-WucAa 
OCJ. Hiu^±^ma jiiiiyuíbtic calaxd. 

cus assdueuctí.M de x ' exxstc.iL.-xa, are, u una HA-oHdgdnua xx.iyuxs txca 
tísuduyjiia i.d| conexa xa cataxanxtax uc ua Ldxuuya. 

i-xs TcxAiatcS e s p d n ^ i i s u s rfuxeñ x...p_sax e^ CdSi.ej.jLc. cu.„ xxts.ajua 
c a p d d j u i d u c i , a \.a J . U ¡ I ^ a . 

O'.,tí u ' i W p O o d i x a l ^ u d ^ d i U c X x e . a j u o t i tf«, t u * tíx t c x x X v . o x X p o t l i l i 

S U x a x . i tíx t d u d x d L.U... x i d l l i j U d H J - U ^ X d Ü c o a k d i ü , . J a . 

http://Ent.itn.tf
http://exxstc.iL.-xa
http://CdSi.ej.jLc
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Les eleccions legisiatives a Espanya 

Les es elecpions han tinyut lxoc. Uuina era, i quina és a 
í ü ' p u l m c a en el país? Per les nacionalitats oprimid 

a i 
e tjaciu' p 

canviat'í 
Recordarem una vegada mes, el vot nisturic deis "deu mil 

que, donant el poder al partit de Felipe bonzalez, va forag 
dreta franquista del govern. Els deu anys transcorreguts 
PSOE han perinés a aquest partit l'ocuitaciu" de l'antitranq 
Diica. Un fenómen politic de "mimetirmp" Pocialist» vn sul 
~ U P haiirid pstrt natuiax icat-C'd' del pnblr ém 3tippr»ria >'d_A 
qni = mt;. La monrrouia d«> va cnsulidpr. Lia " repuuii».arts" 
"un rei per a ells" . 

a, l a s i -
Si qué na 

i o n s " de v u t : 
i t a c l a 
de g o v e r n 
uisnie r p f j u -
c u ? r l a 
pnr-ft?n-

varen trnir 

1 es nivfis eleccions, que ha" canviatV Si els socialiste 
la majoria absoluta, han obtingut una majoria relativa. Fe 
zález s'ha vist obligat, primerament, a, oferir llocs de gov 

s han perdut 
lipe Gon-
ern ais 

nacionalistes bascos i catalans. Vist el refüs d'aquestos, ha obtingut 
una alianca per fer una majoria a les Lorts. 

Si bé el republicanisme formal resta amayat , podem pensa 
ticipacio"mes evident deis nacionalismes base i cátala en 1 
del poder central suposa un avanc democrátic cap a un futur 
canisme. 

En quant a Jordi Pujol i el seu partit CiU, refusant d' 
el govern de Madrid conserven la preciosa condicio"'d' estric 
lanitat que permet l'esperanca d'un futur d ' independencia. 
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"La Voz de su amo" 

Des de la f i de rnfg obeint a x a s e v / a "vpcacio europeista" , rl 
govern espanyol ha deuiait enviar, com els francesas, anglesas .. 
trapes com cascos blaus al territori en conflicte de Bosnia. Aques
ta tramesa de tropes obeeix a una politica imperialista d'oposicio' 
a una que diuen ofensiva militar del serbis de Bosnia. 
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Si aqüestes trapes espanyoles escolten encara c la "Voz de su Amo" 
- enteneu Franco - s'hi trabaran bé, en conflicte amb les forces que 
Tito, el cambatent antifranquista va orgenitzar preveient la inva-
sio'de la Yugoeslávia per trapes estrangeres. 

Després, les tropes espanyoles han sofert de baixes. 

Joan Miro', república 

En aquest mes de juny 1993, Qa^-a  

lunya ha celebrat el centenari de la 

naixenca del pintor Joan Miro. 

5 ' ha exaltat amb rao la seva figura 

de gran pintor cátala. I s'ha oblidat 

quasi, i ha recordem, , que, quan la nos-
tra guerra, honorat peí régim repúbli
ca, va participar com artista, nr sois 

/ , n._¡ .•.:-

la defensa de la República atacada pei 
feixisme, , sino que va contribuir 
amb la seva creación a la important re-
volucio^cultural que es desenvelapá 
durant la nostra guerra. 
Joan Miror, al costat de Pablo Picasso, 

va participar, en defensa de la República, - "Ajudeu l'Espanya", diu 
un quadre - a la ExposicidT internacional de Paris l'any 37, de la que 
sorgi el "Guernica". 

I 

"UniO de Republiques ..." 

En els anys 29, en el setmanari "Ytrball" es preconitzava per 
l'Estat espanyol una "Unió? de Republiques socialistes d(Ineria" 

r 

Pero" la papular República Catalana del 31 no va durar, , la Re
pública espanyala va ser unitaria amb, per Catalunya, un Estatut 
i la Generalitat. 

Ara, en aquest mes d'agost, és per la Bosnia en guerra civil 
que es prepara una "Unió'de republiques", una musulmana, una croa
ta i una serba. 

Es pot pensar que una divisicfterritorial segons les étnies i 
les religions no será possible, no tindrá estabilitat. No por
tará la pau. 

Per Catalunya, on viuen molts castellans anomenats "inmigrats" 
avui dia, perqué arribaren durant el franquisme, haviem donat 
com formula que permet la convivencia en pau, "Es cátala, si vol, 
qui viu i treballa a Catalunya" 

Per qué considerem la formula com republicana? Perqué els "in
migrats" del franquisme, amb ella esdevenen ciutadans lliures del 
nostre poblé. 
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La repressid franquista contra els republicans s'exnrceix amb 

ferucitat. 5om els "rojos separatistas". Franca, térra'r-Vasil pnls 

refuyiats espanyols, és ocupada per l'exércit nazi 
alemanv- La policía franquista entra i es passe-

ja per Franca com a casa seva. Amb la cornplicitat 

de les policies de Vichy i alemanya, fa presoners 

el president de Catalunya Llufs üompanys, el so

cialista Julián Zugazagoitia, el sindicalista Joan 

Peiro/... Tots son jutjats com "rebels" i afuse-

llats a Espanya. Ll república i cátala Lluis 

Companys ho és al castell de Montjuic. Lom ho \/a ser 1 ' any 1<;uy 

el pedagog anarquista Francisco Ferrer Guardia. Escarni per Cata

lunya ! 

L'exili república cátala i espanyol a Méxic 

El feb 
li'Jde mig 
la fronte 
un altre, 
bretot, c 

rer 
mil 

ra f 
el 

ap-a 

de iy3y, perduda la batalla de Catalunya, 
io'de republicans, militars i civils, que 
rancesa i esdevenirem "refugiats". A aque 
que'es realitzá cap a les Amériques, entre 
l'acollidora República deis Estats Units 

El poblé mexicá, dirigit pe 
._ Cárdenas, era un poblé amic, 

via ajudat en la guerra. A 
en els anys. 4Ü-42, prengué, 
tat, un caire cultural i int 
ser un exili creador, on es 
el mdn cultural de la nostra 
criptos, metges, advocats, p 
sonalitats polltiques, s'inc 
la vida del poblé mexicá. 

Si els refugiats de la 
,^-panyola hi trobaren una n 
poblé mexicá beneficia d'u 
tural i técnica considera 

hi hagué l'exi-
travessárem 
st exili eri segui 
elles, i so-
de México. 

1 gran president 
que ens ha-

quest exili , 
en la lliber-
el • leetual. Va 
va expressar 
República. Ex-

rofessors, per-
orporaren a I 

9 
Republica es-
ova patria, el 
na aportacity cul-
ble~. 

i generosa, 

tá una revist; 

Un metge cátala, el doctor Pelai Vilar 
i Canales, arribat en 1942 de l'exili franj
ees, trbbá a Méxic una acollida cordial 

Pogué contribuir a 1' expansio* de la medicina mexicana. Edi-
"Acta m"dica hidalguense" i exerci funcions d'nrqa-

nitzacib^i de direccioTmédica. En un llibre, "Mis médicos mexicanos" 
escriu una crOhica_de mig segle "de convivencia amb els metges mexicans 

MÜRT A L'EXILI 

El periodista i escriptor DÜMEMEC PALLERULA (üoménec de Üellmunt) 
va morir ais 5& anys d'edat a Tolosa del Llenguadoc el 14 de raein 
passat. ' y 

A Tolosa havia estat secretari de la Creu Roja republicana es-
pa.yola. Va ser fidel col.laborador de la publicacio* de l'exili 
del Casal Cátala d'Angulema "Mai no morirem". 

Doménec Pallerola va sofrir del refus de la intel.leetualitat 
catalana d'avui dia d'integrar la riquesa cultural de l'exili cátala 
i república. 

Presentat per Jnaquim Vinves - Déciries, Frcnjs 
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