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El dret de Catalunya a la catalanitat 

.. el dret del poblé cátala a la seva llen-

gua, es posa, de nou i com sempre, en dub-

te per personatges que continúen vivint en 

una atmosfera lingüistica de franquisme. 

Grups de castellans, a Catalunya, ma-

nifesten per defensar, diuen, llur dret a I*ensfcf¡ 

1*ensenyament en castellá. Les institu-

cions catalanes es veuen obligades, po-

^ tff. • 

¿a¿J l Marx 

uniu- vos! 
liticament, a .esmenar els efectes de la intervencio' franquista 

pretenent desnacionalitzar Catalunya per la "invasio lingüistica". 

La "Ilibertat de llengües" peninsular requereix el respecte de la 

identitat de Catalunya. 

Perox la "igualtat de llengües" no s * aconseguirá mes que per un 
c 

combat de superado de totes les estructures politiques heretades 

del franquisme. Per un combat república. 

La crisi económica del capitalisme 
D'engá de la caic guda del mur de Berlin, 

la crisi económica deis p̂ .'ísos industria^ 
litzats s'ha accentuat, hftr-B-eft&.vingut irre
versible i, fet evident, ̂ is"^iJirigents" 
no saben qué fer. 

Les classes treb 
l'espectre de la pa 
ocupado. I , el q 
sense defensa. Els 
sindicalitzats, els 
la lluita de ,classe 
col. laborado. Pe 
ara desenes d'anys 
la práctica politic 
ropea, es trobava a 
me, o combat revolu 
La práctica reformi 
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treballadores s'integrar 
me; obtenint les "avanta 
els permeteren part 
consum". E s Perdé 
de classe explotada 

xcipa 
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per 

ores es trobjen amb 
forgosa, á§ .la des-
pitjor, es troben 

alladors están poc 
icats no practiquen 
on portats a la 
? Recordem que fa 
ráctica sindical i 
la classe obrera eu-
dilema, o reformis-

ri peí socialisme. 
omina i les classes 
en en el capitalis-
tges socials", que 
r a la "societat de 
onsciéncia de classe", 
la burgesia. 

De "chroniques..." 
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Pero el capxtalisme no mor. Deixant de costat la despulla del 
proletariat, es reorganitza en el mon amb 1^ explotación profitosa de 
les masses sotmeses i desorganitzades deis paisos no desenvolupats. 

El carácter imperialista i explotador de pobles del capitalisme 
s'accentua. Servint-se deis nacionalismes contra-revoluciogaris i per 
la div/isio de les masses explotades, preserva i acumula els profits. 

El mcírr^erá de nou trasbalsat pels esdevenime~rrts~sricials. 

COHCLUSIONS DE LES III CONVERSES 

DE LA VAJOL 

4 i 5 Setembre 1993 

Les Converses foren un dialeg sansa fronteros, transparent i 
fraternal entorn do la figura histórica real dol gran President de 
Catalunya," j 

Huía Companys fou apreoiát oom a horae defensor del Progrés Social, 
oom a incansable lluitador por les llibertats catalanes 1 cora á demócrata 
integral, es a dir, republloal f 

Aquesta triplo dimenssió política del President constituí l'eix 
del seu oissatget sonsa un oontingut a la vogada social, nacionalista i 
república no ni haurá solució al gran problema de CatalunyaJ EL President 
mártir per el Poblé, per la llibertat i per la Republioa ens convoca oom 
á railitants o. une nova etapa polítioa en la que "tornarem a lluitar, 
tornarem a sofrir i tornarem a vencer". En paraules seves: "Gori.ians, en 
la lluita, en el dolor i en l'Esperanca, sempre Endevantl" 

Per aquestos consideraoions els reunits proposen instaurar cada 
any el 15 d'Ootubre el DÍA DEL PRESIDE'JT COIIPAHYS, PRESIDEOT DE CATALUNYA. 

MANIFEST LE LES III COMVERSES 

DE LA VAJOL 

Els reunits a les III Converses proposen al Poblé Cátala instituir 
una Conmemoraoió, cada any el 15 d'Octubre, oom a "Dia del President 
Comi>anya" • 

Aquest día dedioat al President mártir evocara el missatge de Lluís 
Companya oom a Horae d'Estat, Humanista i Patriota i la seva lluita exem-
plar per el Progréa Sooial, la Llibertat Naoional i la Renaixenga polítioa 
de Catalunya. 

Els sota-signante demanen que aquesta trilogía polítioa sía apolada 
a tot el poblé oatala. per les Instituoiona demooratiquea reprasentatives, 
els Partits, Sindicats i Woviraents d'opinlo, com á gest i signe i afinuaoió 
de Solidar!tat patriótica. 

A LA VAJOL, 5 setembre 1993 

A Décines, 17 setembre 1^9J 

C\ p'^^ity 
joaquim-Vinye: 
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Catalans i anti-imprtoamostes ? 

Podem ser anti-imjüerialistes els catalans? Hi pensem prtque 
ens trobem en una época en la que, davant la irreductible crisi del 
capitalisme, 1•imperialisme occidental es desfoga a la recerca d'un 
"nou ordre internacional" amb ingerencia contra els pobles sense mit-
jans de defensa i que, comengant a vegades per dir-se "hurnanirá-
ries", , com en el cas de la 5omália, acaben éssent agressives i des-
tructives. ••'.»'* 

¡fl~pensem quan veiern les adaptacions politiques a les diferentes 
situacions, fenomen que anomenarem "csjcamaleonisrne" . Hem vist aquest 
7 d'octubre que Juan Carlos és ancmenat per la premsa francesa "ma
nare-, república" a proposit del seu parlament a la Assamblea nacio
nal francesa. Abans erq ja "un rei pels republicans". Eli no 
sembla pas enfadat. Si podem oblid^ar el seu origen! ?o s'oblida 
aquest origen, ja que la meitat deis diputats francesos ,o es presen
taren a la reunió. 

En el seu discurs sobre la "democracia' parla inclus de "corabats per 
la llibertat". A quins "combats" podia referir-se Juan CarlosV 

Un altre exemple de "camaleonisme" el dona el dictador rus boris 
Eltsine, després del bolbardeig del Soviet o Parlament decidint la 
cel.lebracio d'uns jornada de dol nacional. Les victimes que foren 
honorades eren sobrétot el soviétics morts en el bornbardieig. 
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ESPURNES 

Uué ha significat la visita de Juan Carlos a bilbao el mes d' 
-<-..hri>7 - --.••---- ~ — " 

Amb el pretexte de que "la poblacio basca refusa la violencia" la 
visita diguem '^española" no pot pretendre mes que la consolidado/ 
de la situqciovcreada per la victoria de Franco. 

Aquesta situacicr no se supera, la "violencia" o sigui el combat 
de 1"avantguarda del poblé base continua i, en lloc d'anar enda-
vant en la historia, el govern deis socialistes veu la solucio en 
la reafirmado-'de la captivitat del poblé base. 

El "21 de setembre" de Boris Eltsine 

El 21 de setembre de 1993, Boris Eltsine, el president de 
Russia, l'home fort escollit pels imperialistes occidentals per en-
fonsar el comunisme, davant la impossibilitat de restablir l'"eco-
nomia de mercat" en l'antiga URSS, ha decidit fer un "cop d'Lstat" 
disolvent el Parlament (Soviet suprem) de Russia. El Parlament, on 
dominen els antics comunistes, l'ha destituit i ha nomenat un nou 
President. (x)5i el poblé de Moscú manifesta contra Eltsine, 1' 
exércit es mostra neutral i espera. 

Trotsky havia previst que el régim de Stalin conduiria la UhSS 
al bonapartisme o sigui al cop d'Estat militar. La prediccio no s'ha 
acomplit i els pobles sobiétics, sota la direccio de Stalin, varen 
derrotar els exércits d'Hitler. Els exércits sovietics deuen con
servar la memoria de llur historia. 

(x) el general Alexandre Rouskoi 

El 3 d'octubre de 1993 ... 

a Moscou, una insurreccio'de ciutadans "soviétics" ha riscat de fer, 
de nou, "trontollar el mdn". La insurreccio deis "parlamentaris" 
russos contra el representant de 1' imp^erialisme occidental ha reeixit, 
només unes hores, a fer tremolar el mon capitalista. El "comunisme" 
que haien enterrat, no estava mort! 

El dictador Eltsine ha aconsseguit l'ajut militar de certes uni-
tats per guanyae la batalla contra les forces del general Rouskui que 
defensaven el Soviet. 

Si aquesta segona "victoria" del representant deis imperialistes 
sembla deixar-li el terreny lliure per anar a la dictadura, la si
tuado del pais es deteriorará ..... 

Aquest nou "mur de Moscú" no resistirá ... 

Un monument 

El president francés Trancáis Mitterranri ha inaugurat, el ¿b de 
setembre, a Besangon, un monument a la memoria deis "estranyers 
que, a Franga, feren la Resistencia " contra els ocupants alemenys. 

Recordem que, entre els "estrangers" , i el primera, foren els 
republicans espanyols exiliats els que conduiren la resistencia ar-
madq contra el feixisme alemany. Zkq combatfínts antifranquistes pen-
qaven, i amv rao, que la resistencia francesa era la continuado 
del coombat contra el franquisme. 

Aquest combat deis "estrangers" espanyols ha estat amayat siste-
máticament pels media francesos. 



"un "Temple de la Pau" a l'Alt Empordá 
La Comissi/jjiActes Lluis Companys de La Vajol i el seu secretar!, 

»1 batlle Miquel Giralt i Fernandez, v/olen establir 
al Coll de Manrella, seguint els ideals^de Pau Lasáis 
i de Pablo Picasso, un "Temple de la Pau". 

. • o — — w ~ * e ¡ . ~ 

Í^^^ÍHSUSS** "Aquesta Comissid <tfé com a principal objectiu, unir 
i agermanar els pobles pirineos de l'Albera,fnmentant i conrreant les bones 
relacions, les costums, 1'historia i trariicions. En aquest sentit, dons, el 
"Temple'de la Pau" sería un edifici destinat en principi i majoritariament 
-a-, una-part: d'ell a rsfugi de muntanya i l'altre a locáis destinats a la 
celebrado de conferencies i cnnvencions, amb l'obtectiu primordial de fomen 
tar els principis deis Drets Humans i la seva important transcendencia per 
intentar prevenir l'avenir de mals futurs. 

Juan Carlos, invitat .... 

en aquesta tardor, peí presido^*' de l'Assamblea nacional francesa 
a pronunciar un discurs.. Precisem que no ho ha estat ni peí pre-
sident de la República francesa ni peí govern. 

\\ 
No direm res del discurs, forja europeu i pacifista. Pero, per 

qué la meitat deis diputats francesas, totes tendéncies compreses, no 
hi assistiren? Evidentment, malgrats les desenes d'anys que passerj, 
hi ha a Europa i en el mo'n, un "problema espanyol" , el d'una Re-
publica que va ser sacrificada, assassinada.... 

La dictadura eltsiniana ... 

rd ptrcisa. Estem a comengaments de novembre i El 
acostumada brutalitat, ha "signat uns decrets" est 
ció presidencial es fará mes tard, le% tropes russ 
Estats "independents" , en cas d'amenaca, será útil 
ba" els primers. Unn"mot?stre" ha sorgit del mon s 
que ésser elegit dona dret a la dictadura i que no 
de l'estat de dret democrátic. 

Els occidentals diuen estar al costat d'aquest 
taren al costat deis régims feixistes, com es most 
l'amenaca islamista per tot arreu. 

L'antic exércit sovietic, que ha fet la guerra 
de Moscú, se'ns diu, está inquiet, desarientat. R 
que, com havia previst Trotsky, es dibuixa, a l'hor 
napartista? 

tsine, amb la seva 
ablint que : l'elec-
es ocuparan els 
itzada "la bom-
oviétic, que creu 
coneix les regles 

nou régim. Com es-
ren favorables a 

al seu propi Soviet 
epetim-ho, és 
itzo l'amenaca bo-

Llengües i cultura 

„ Ais Estats Units, a la Florida, hi ha una majoria d'inmigrats hispa-
nofils. Una llei que obliga a l'unic usatge administratiu de l'qnglés, 
, será o ha esjja.jj abplida. Hi ha una discusicr fjerque es pretén que 
l'acceptaciofoficial de "l'espanyol" portará perjudici a la "cohesidf 
nacional" americana. 
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MANIFEST UE PRAÜA 
Davant la nova situacio' que es presenta per la llengua i la c 

tura deis Pa'isos Catalans, la "Universitat Catalana d'Estiu" de 

Prada, publica aquest mes d'octubre un MANIFEbT; En extreiem un 

"Aquest futur compartit es présenla com una realitat de nou activa, 
redcscoberta i en creixcnca, indcpcndentment del'nom que hom vulgui donar 
(o negar) a la comunitat que indiscutiblcmcnt constitu'ím. 

D'una banda, aquest retrobament es propicial per la unificado de l'espai 
cconómic curopeu, amb la qual dcsapareixen fronteres arbitrarles i es 
configura d'una manera cada vegada mes clara una área natural, específica i 
conjunta d'activitat económica a l'arc nord-occidental de la Mediterránia. 

D'altra banda, el dinamisme de la llengua que compartim reaparcix amb 
forca, a mesura que s'eliminen dcsigualtats, obstacles i prejudicis, com a 
vehicle d'intercanvis literaris, artístics, educalius, cienlífics, comerciáis, 
comunicacionals i en tots cls ordres de la vida pública; al mateix temps, la 
nostra llengua recupera una projecció ben significativa en el context 
internacional. 

La llengua catalana, dones, majoritáriament coneguda en el conjunt del 
seu territori historie, és la base d'una comunitat lingüística comparable per les 
seves dimensions i per la seva creativitat a moltes altres llengües europces 
plenament reconegudes i reclama, per aquests motius, una plena equiparado 
jurídica, que li asseguri un espai comunicatiu propi i l'ámbit de primacía 
pública indispensable per al futur de tota llengua. 

Ara que cns Irobem en un proecs de rcajuslamenl de les relaeions 
económiques, culturáis i polítiques entre cls poblcs de tola Europa, es píanteja 
mes clara que mai l'exigencia d'afirmar conjuntament la nostra realitat 
col.lectiva per. tal que s'incorpori sense ambigüitats ais diversos projectes 
polítics: és precisament a partir del respecte de la nostra propia idcntilal com 
hem pogut i podrem fer les aportacions millors i mes origináis a la cultura 
universal. 

Ha arribat l'hora, dones, de Fautorcconcixcmcnt, d'afirmar-nos 
nosaltrcs mateixos com un poblé europeu, assumint les diferencies internes, 
tan respectables com la nostra vocació unitaria. I, sobretol, ha arribat l'hora 
de ser reconegúts, sense absorcions, fragmentacions ni subordinacions 
antidemocrátiques, entre els pobles constitutius de la nova Europa, amb cls 
mateixos drets lingüístics, culturáis i polítics que qualsevol allra comunital. 

Prada de Conflcnt, agost 1993. 

Tortures a Euskadi 

Dos militants bascos, empresonats a l-*F»+.+ 

Presentat per : Joaquim Vinyes - Décines, FranSa. 
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