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Non destiné Butlleti interior de la Regional N“ 7.
a la vente. Catala-na C. N. T. (3% epoca) Paris III trim. 1972.

“hi” “""—' La Coniederacié Regional del Trball
Mai no es per demos. mirar endarrera,

sense deixar de vigilar endavant per a
evitar ensopega-des_ La Regional Catala-
na C-.N.T, n’ha tingut, i-d’encerts mes
que ensopegades.

De fet. la nostra Regional tip-ica fou
creada, e1 1907 amb el nom de Solidari-
tat Obrera, contraposicio (suggerida pol‘
Anselm Lorenzo) a la, Solidaritat Cata-
lana d’orientacio politica, co que esta-
bleix una fita important en la qual nin-
gn no hi repara: l’oposicio al catalan1s-
me burgés, per una banda, i al lerrou-
xisme per l’altra_ Dos combats a menar
d’un sol cop; dos adversarig potents, un
a. les comarques, el restant a Barcelo-
na, feude del Partit Radical aleshores.
I encara la burgesia, les autoritats, el
clericalisme, els xais inevitables enllet-
gint la classe ob-rera_,. Esser anarco-
sindicalista, en dona de feina!

La sort fou la dispo-sicio favorable del
proletariat catala, generalrnent, tocat de
federa1isme_ Ell propi federalisme pairal
de l’Emporcl.a ha donat una munio d’a-
narquistes de cap-acitat i interes mili-
tant, I als centres industrials, també de
Oatalunya, no- cal dir_

A la fundacio de1 nostre excepcional
organisme de lluita de classes l’anar-
quisme tot just sortia, de la mala ton-
gada de terrorisme semioficial amb bom-
bes Ru11 p-osades a l’atzar i peti com. pe-
ti. Cafrada que tant podia ser disp-osa-
da pe1 govern per contenir al desenrot-
llament ciutad-3, de Barcelona com pro-
vocada per "la Patro-nal barcelonina, afa-
nyosa d’acabar amb- l’anarquisme tan
perjudicial p-er als interessos capitalistes.

Per un canto Lerroux etzivaba les se-
V65 masses contra nosaltres, ensems que
la burgesia V118.-133113, i els caciquets ru-
rals pentinaven la llegenda, d’un anar-
quisme menja criatures, tot plegat des-
mentit pe-r l’actuacio sempre honesta, i
plena de sacrfici dels co-rnpanys abocats
a la lluita social sense preocupacio de
les consequencies personals, quasi sem-
pre dramatiques,

La, gosadia dels comp-anys de Barcelo-
na arriba al boicoteig de1 diari 1errou-
xia <<E‘1 Progreso», que alguns fanatics
llegien al I‘BVé$ per manca, de-_ lletra_ Es
tractqava d’un cas tipic d’immoralitat
burgesa, car (105 co-mpanys associats a
l’Art d’Imprimir havien estat despotica-
ment acomiadats. La lluita dura mesos,
melts obrers tocats de politica es neutra_
liqzaven, el lerrouxisme involucrava i
mentia, mes a. la llarga el dret d’asso-

ciacio obrera a, <<E.1 Progreso» s’impo-sa-
va_ En una baralla escaiguda davant del
diari entre radicals i obreristeg resulta
ferit Josep Bueso, de la junta, dels ob-rers
impressors, i agafats p-er la policia els
anarquistes Josep Negre, Tomas Herre-
ros, Eusebi Carbo i J. Termes, Tambe
arran d’aquest conflicte els pintors Aleix
Gil i Salvador Segui (Noi del Sucre) es-
colaren nou mesos de llur vida a la Pre-
so Model,

Era dany enorme que el P-artit R-adi_
cal disposes de les masse-s obreres bar-
celonines (fora de Barcelona el lerrou-
xisme era estrictament minoritari) car
la, "neutralitzacio politica dels traballa-
dors -dificultava l’obra, de Solidaritat
Obrera ensems que afavoria considera-
blernent els interessos de la burgesia.
Entre Yespanyolisme i l’asfixi@, moral
del proletariat, gno és adient do creure
que 1_.erroux era un e:-zposant, 3, G‘atalu-
nya, del interessos reaccionaris concen-
trats a la capital d’Espa-nya i regional-
ment al Foment del Treball Nacional,
de Barceona‘? t

Lerroux era un cridaner de revolucions
amp-OC8,1ip131ql.1B$ amb resultat per a endor-
mir les energies revolucionaries de l’e-
brerisme. Car quan s’esca-igué la revo-
lucio antimilitarista de1 mes de juliol
del 190-9 a Catalunya i al carrer eina en
ma sols s’h~i trobaren anarquistes de So-
lidaritat Obrera i lerrouxistes d-e bona
fe_ Contacte profito-s, ben net que si.
per a dies futurs, La revolucio del 9 fou
perduda, i Fe-rrer i Guardia caigué a,fu-
-sellat; pero l’anarquia havia guanyat
punts en la sina del poble.

A emp-entes i tombarellons el socialis-
me acrata (a l’epoca no es parlava en-
cara de sindicalisme, sino de societaris-
me) Solidaritat Obrera tira endavant
semp-re obstinada, Els carreters sostin-
gueren alguna vaga ep-ica, i els impres-
sors, els blanquers, els cilindraires_ El
1910 la C_N_T. fou creada a Belles Arts
del -Salo de St. Joan, i passa, Solidari-
tat Obrera, a denominar-se Confedera-
cio Regional del Treball, nom que hau-
ria de dur encara; si be es igual, car el
nom no fa, l’efecte_

L’.-any 1917 el republicanisme, el socia-
lisme i els corrents re-gionalistes s’en-
frontaren amb la monarquia, cada sec-
tor reivindicam; dret a la rep-ublica 0 a
l’estatut_ Naturalment, el govern mo-
narquic prepara el cano i Cambo, re-
gionalista maxim de l’empresa subversi-
va, abaixa calces. Republicans, socialis-

tes i 3_I1aI‘CO-SiI'ldlC2LliS1365 aguantaren e1
tipus, i al mes d’agost devia venir la
grosa_ Marcel.li Domingo escrivi un ma-
nifest magnific: << ;So1dados I», interes-
sant-los a fer causa comuna amb els re-
volucionaris. Ar-ribat el dia del cop
((creiem. que e1 16, escaigut en dilluns)
e1 mon revolucionari barceloni i catala
ana de barricades i manifestacions amb
dispars, Com el juliol del 9, e1 1errou-
xisme oficial no hi era; Marcel-li s’a-
mesa, i a la baralla contra guardies Ci-
vils i de Seguretat solament hi havia
anarco-confederals i lerrouxistes de bo-
na fe, També aquesta revolucio resulta

rperduda, pero la Clonfederacio havia
guanyat l’estima total dels treballado-rs.
Recordeu que després del 17 s'origina
l’enorme moviment obrer dels anyg 1918,
19, 20 i 2-1. Rematant la referencia, de
1’a-tur d’agost del 1'7, tret de Bilbao, la
resta de pobles espanyols s’a.contenta
amb la vaga general no revolucionaria_

El 19 de juliol del 1936 Darla prou
clar referent a la, forca de la C_N_T'_ Q0
que ha ocorregut després és episodic.
Clllpa, de1 feixi-sme internacional i <19 la
por que l’anarquisme fa a les demo-
cracies.

Temps millors vindran, ja que res no
detura la historia dels pobles_

Companys, fem-hi la nostra_

JOAN DEL PI

REGIONAL CATALANA
EXTERIOR .

Fem saber a tots els companys dc l’e-
xili que en poden formar part amb tal
que, sigui la que vulgui llur parla, ha-
gin gjustificat a l’Organitzacio cenetista
de Oatalunya abans o durant 13, guerra,

— Nou assegurament: La, Regional
Catalana C.N_T. de l’Interior segueix
éssent unitaria i anarco-sindicalista, i
sobretot que ningu no faci cas del pape-
ram confusionista-escissionista i, per
tant, anticenetista, que fan. correr Una
colleta de to-cats de l’ala.

La Comissio ole Re1acions_

Paris, agost del 1972.
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PLANA 2  TERRA LLIURE

Tabal i Barreja
EL llibre <<De l’Anoia all Sena sense

pressa» ha tingut arrencada a Barcelo-
na, Mai es tard quan arriba.

SOLAMENT importa l’esdevenidor de
la humanitat. _- Oh-arlie Chaplin.

TERRA LLIURE ajuda poderosament
al reneixement confederal de Oatalunya.
El numero 6, tam; celebrat com els al-
tres_

D’UNA lletra rebuda; <<A Catalunya i
arreu de la Peninsula l’anarquisme es
estudiat en una munio de centres doc-
tes. Si badem, el nostre ideari sera pri-
vatiu dels universitaris, no dels trebal-
ladors.»

COMPANY Menut: a TERRA LUURL
no admetem idees e-stretes, Com el con-
dor, necessitem visio d’amplada.

-DE DOS. vocables s’ha d escollir sem-
pre e1 mes precis. - Paul Valeri.

QUAN hom no pot arribar a esser res
de profit, aspira a ésser respectable, --
Smolet,

L’HIMNE la Internacional es revolu-
cionari, no esquifidesa comunista, H0
demostra el fullet d’Hem Day, que tro-
bareu a la Llibreria de <<Le Combat Syn-
dicaliste»,

NUMERO de <<Le Combat Syndicaliste»
molt reexit conmemoratiu de les revo-
lucions julianes de 1909 1 1936, la una
social i altre antimilitarista,

SUSIGRJIPC-IO pro Centre Confederal
de Paris, Ja arriba a prop de cinc mi-
lio-ns de centim-s. Un cop d’espatlla mes,
i prou.

L’APLEC de S,I.A. a un esbarjo de
F0-ntainebleau va ser un exit malgrat
les bromes. que menacaven esdevenir ve-
res, No va fer sol, pero tampoc plllja.

A FUNT d’esser editada a <<Vertice>> do
Mexic-Caracas l’obra del nostre amic
Fontaura <<Aspectos del anarquismo»,
distribuit en cinc capitols tots ells del
maxim interes. El compra.rem.

LA MATEIXA casa edito-ra prepara
l’edicio ‘del <<II Certamen Socialista» (el
de Belles Arts, Barcelona), recull de tre-
b-alls premiats deguts a les plumes mes

CALIA DIR-HO | I
<<Aixi en reco-rdo un que va escriure a

Franca mots com aquests: El nostre Sal-
oodlor Segui. Aquest No-i del Sucre, de
no haver estat assassinat el 10 de mare
del 19123, hauria mort de vell a1nb el
carnet del partit de l’a-gosarat Sigflflllll
de l’exces, quan el fet historic es que
Salvador Segui mori sindicalista, i anar-
quista per torna. Resulta doncs arriscat
i de no gens bona llei especular sobre
que hauria estat o no hauria estat mes
d’un mort la memoria del qual vene-
rem_>> (Amadeu Bernado a <<Mai no mo-
rirem», ns 64).

D’acord. '

celebrades de l’anarquisme del segle
XIX.

EXIT formal el de la Festa del Llibre
Llibertflri a Paris el 18 de juny prop-
passat. En ambient estrictamem; casola
90118» Cflnfeféflcia (professor Aime en lloc
del literat Casso-u), 509 llibres venuts,
participacions a la tombola, per vs,1Q1~ do
12,090 francs forts, inauguracio de la bi-
blioteca, tarda d’art magnifica, ambient
precios, ganes de <<tornem-hi», i oida,

ENCIODOPEDIA ANARQUISTA_ En-
llestit i a punt de servir el Primer tom.
Sjadmeten comandes per al segon_ Refs-
P990168, d6H18»F1a1‘-16$ a Valdeneb-ro, 33,
rue des Vignoles, Paris (20),

BONA xeixa la del Butlleti d’Informa-
cio de l’A.I,T_ (Associacio Internacional
de Treballadors», Llegiu-lo i veureu cosa
nova.

EJL NO-STRE company i artista Eduard
de Soto toca totes les teclesz music, poe-
ta, prosista, pintor_ De jove, torero,,.

Darrerament ha_ tingut exp-osicio a
Gassin (Var); presenta 50 obres, on pre-
dominen natures mortes i paisatges vius_
Si tingues-sim <<pistrincs»_ ens li queda-
riem <<Playe et madrague>>_

OBRA a comprar qui pugui: <<Anar-
quism-o y s-indicalismo en Espana», de
Josep Termes. 670 pagines, 750 pessetes.,_

II PREIMI de teatre catala a Sabadell.
Cent mil pessetes i un sopar a qui gua-
nyi e1 concurs. Mai siga, tira peixet, o
com es vulgui,

UN agavellador de premis; Salvador
Espriui, aques-ta vegada a Sitges pel seu
recull de versos (<Setmana santa>>_ Amen,

DOS FRARES de Montserrat exiliats
a Franca per fidelitat a l'abat Escarre
nan estat foragitats de1 monestir de St-
Miquel de Cuixa i internats Franca en-
dins_ Hi ha. protesta,

SOVINT es parla, a Barcelona, del’ar-
quitecte Ildefons Cerda, autor del pla
de l’Eixam_plis, ara vell de cent anys.
Algu h.a reco-rdat que Gerda era afecte
a les teories de Cabet, el d’Icaria, i que
com icaria el gran arqu.itecte barceloni
idea un remanc comunitari. Narcis Mon.-
turiol, el nauta, era. de la mateixa cor-
da-.._

ESTEM contents d’haver retrobat el
rastre del company Bartomeu Riba, tin-
torer, COITlp.3,]f1y do sempre iniciat a les
idees.,, posem-hi a l’any 19015, Ara es
vel1 i impossibilitat, pero mes jove que
rnolts, Qui e1 conegui i hi vulgui relacio.
nar que s’a-dreci a nosaltres_

EL COMPANY Abel Paz ha escrit una
biografia de Bonaventura Durruti_ Hi
posariem algun repel, pero l’obra es pot
considerar bona i adquirible

<<EL R.ET*ORN OBSCUR» es un llibre
de records de Victor Serge, l’individua-
lista anarquista, passat, l’any 1919, a1
bolxevisme_ Amic de Trotski ernigrg, a
Mexic, com aquell devorador d’anar-
quistes. Senti rernordiments, Victor‘ Ser-
ge‘? Un comentarista d.el <<Retorn>> asse-

gura que <<Za simp-otia en-vers els anar-
qwistes Pimpedi cfalccrepror die pie la
ccmsa Z1o»Z:r:evic=>>. I mes avall; <<EIls com-
panys de Lenin havien comes, mes que
W1 Crim um moncamenit mortal sup~ri-
mint del non regrim tota llibertas d’e:c-
pressio». Serge, no es pot nedar entre
dues aig1'ies_

P‘-ROPOSIT d’ambientar rnusicalment
e1 treball. Ens hi juguem lln peix que la
burgesia preferira la. Marsellesa a, la
rruisica dormilega d’esglesia_

CORREN per Catalunya uns <<Episodis
de la guerra cvii1 espanyola» escrits per
Jaume Miravitlles_ Segons ens diuen, es
tracta d’uns, visio d’esgarrapada amb
encerts critics i por do trepitjar 13, pell
de platan.

UN ALTRE llibre, aquest de Ramon
J_ Sender; <<E1 fugitivo>>_ Un que fuig
d’un perill feixista que no s‘anorn.ena_
Son germa 1’han afusellat i el fugitiu
vol servar la vida, amb forca dret que
hi te_

JOOS FLORAL.S de la Llengua Cata-
lana p-er a 1972, Tindran lloc a Ginebra.
S-uissa, a carrec de Casa Nostra, Recep-
cio de treballs; Comissio Organitzadora,
Case Postale 161, 1211. Geneve (Suisse).
La data de la festa: el darrer diumenge
d’octubre, dia 29, a Ginebra.

REBUDES les publications <¢CNT>> de
Catalunya, <<P'osob-ra» d’Andorra, <<E1 lo-
ro indiscreto» (llibertaria, d’una pob1a-
cio industrial catalana), <<Sant Joan i
Barres», do Perpinya, i el Programa de
la Quarta Universitat Catalana d’Estiu
de Prada, a la qual, sigui dit de Dias. hi
assistiren alguns companys i companyes
de la Regional Catalana C.N.T-
_ 

CUM ESTA LA BOSS-A
Escreix del n<* 6': 641,96 F.
Oolomer, Paris 5; Diversos, id. 5; Fer-

rer, id., 10; Guillen, Montauban, 10;
Cots M,, Sigean, 18; Pascualena, Ma-
rignana, 10'; Elias C., N-antes, 4; Cape-
llas J,, Laurens, 10; Capellas H. Paris,
30-; Ame-la, id., 10; Aleix, Drancy, 5;
Suarez, P--aris, 5; Montane, Sarcelles, 2;
Ripoll S1,, Villamblar, 5; S-irvent A_, Or-
say, 10; Tomaset, Etrmont, 20; Adell,
Charleval, 10; Arquer J _, Paris, 19; Cu-
lubret E. Toulouse, 20; Brugues J ., Ma-
ne, 10; Criach M., -Champigny, 10; Mas,
R-oig, Bages, 10; Un de Tourinya, 10;
So-ler V., Perpinya, 1U; Bages, Stains,
10; Francitorra, Bernay, 10; Valls Ma,
Paris, 5; Martinez A_, Ivry, 10; Serra-
ro-ls R,, Paris, 5; Fuentes D,, Thiais, 10;
Blelles J P-erpinya, 5; Capdevila, id.. 5;
U11 igualadi de pas, 501; Isgleas F... Su-
resnes, 20; Vila .A., Montauban, 10; R.
Llop, Paris, 15 francs, -

Total .. .. .. .. .. .. .. 1045 96
D-*espeses:
Impresio del ns 6 .. 4-24 35
Correus .. .. .. .. 8490
Tot-al.. .. .. .. 509 25

Escreix .. .. .. ., .. .. .. 536 T1
Resta 9, pag'ar 61 present numero.
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TERRA LLIURE

El marxisme en e| Camp catalanista
Ja sabem quina era Faudiencia re-

duida que tenien a Catalunya les teories
i els partits marxistes abans de la guer_
ra, Ein el transcurs d’aquesta, i durant
els trenta i pico d’anys de regne fran-
quista, se’n-s diu, el nombre de partida-
ris del rnarxisme ha augmentat, S’ha
d’admetre que no solament és possible,
sino adhuc molt prob-able, que les cir-
cumstancies hagin estat favorables a una
extensio de l’audiencia marxista a Ca-
talunya_ La fantastica repressio que ha
pesat com. una llosa de plom sobre les
veus confederals a 1’interior, afegida a
1’absencia, a l’exterior, sob-re l’es-cena
del gran bat i bull mundial do la post-
guerra, d’una altra» gran organitzacio
llibertaria capaca do influencia. histo-
rica, ha pogut fer pensar un instant, a
una part as la nova generacio, que el
marxisme constituia la unica alternati-
va al franquisme.

En tot cas, a1 marxisme es manifesta
dines del camp delcatalanisme actiu, corn
ja ho feia - a trave-rs " de l’accio d’al-
gun dels seus grups -- abans del 1936,

g,Que es pot pensar d’aquest catalanis-
me marxista‘? Diguem aioans de tot que
volem analitza-r-lo des d’un punt de vis-
ta desbordant del quadre de la situacio
actual a Esp-anya, situant-loen un con-
texte politic mes general, Ja que es evi-
dent, ens sembla, que a l’hora d’ara to-
ta accio oposicionista, vingui de l’horit,-
ze que vingui, contribueix d’una mane-
ra o altra a la corrosio del regim i par-
ticipa d'aquesta manera. a 1’obra inme-
diata del front inestructurat _ p-ero
tacit - de 1’:-mtifeixisme espanyol.

El rnarxisme _. i as sobretot en aixo
que Marx se separa completament de
Proudhloni de Bakunin -_- preconitza la
concentracio emomentania» del poder 1
la dictadura sprovisional» dita <<del pro-
letariat», com 1’anomenava el propi
Lleo Trotski, el partit, en realitat
se substitueix al proletariat en l’exercici
de la dictadura; 1’apareil se substitueix
al partit, el comite central a l’ap~a-rell i
el secretari general al comite central,
co-ncentrant en les seves mans el poder
absolut, un poder mes absolut qua e1 de
les velles monarquies, Es innecessari de
dir que. en aquestes condicions, la mes
petita sospita de gestio directe del pro-
letariat, la mes petita parcel.la d’auto-
determinacio popular 0 de gestio de
baix cap a dalt queden eliminats
del funcionamenl; de la maquinaria mar-
xista erigida en E~stat total.

Aquest mecanisme substitutista, que
Proudhon i Bakunin havien press-entit
amb lucidesa profetica, s’ha demostrat
fatal i Sense remei en la practica mar-
xista_ I el mite fonamental de la <<rI1ir1-
va progressive» de l’Estat ha quedat tal-
ment malparat durant aquests darrers
cinquanta anys, que no val la p€51‘1i-.-- d’in-
sistir sobre la seva naturalesa de som-
ni de nit d’estiu,

El marxisme, de fet, es doncs d’essen-
cia eminentment centralitzadora, i per

aixo mateix dificilment conciliab-le amb
la tesi catalanista, que constitueix una
afirmacio permanent del dret; a l’auto-
determini i que es nodreix d’una voca-
cio particularista i federalista_

Naturalment, no es impossib-le de con-
cebir una mena de moviment pseudo-
marxista que tingues com objectiu la
instauracio d’un %tat catala <<pro1eta-
ri», on les directives burocratiques, en
lloc da venir de Madrid, s’exercirien des
de Barcelona sobre l’area catalana_ En
aquest cas, caldria que aquest moviment
es definis com a separatista vis ca vis de
l’Estat espanyo-1, inclus en el cas de
Fexistencia d’un regim socialista a Es-
panya_ Pero aquesta posicio es trobaria
en contradiccio flagrant amb la teoria
marxista, de <<l’internaciona1isme prole-
tari» i amb la practica h=ypercentra1ista
de-ls Est-ats socialistes coneguts, qu.e con-
demnen sense la mes minima concessio
tote vel,leitat adhuc d’autonomism'ie re-
gionalista, tractant-la de fraccionista,
nacionalista burgesa i contra-revolucio
naria.

En l’absencia d’una doctrinasernblant,
i plllx qua els moviments marxistes s’es-
tructuren a Espanya sobre bases i amb
perspectives p-eninsulars, s’en dedueix
que, en el cas d’una conquesta del po-
der pel marxisme. la centralitzacio del
poder <<p-roletari» es faria en funcio de
la sunitat nacional», i per consegiient en
detriment de l’aspiracio particularista
do Catalunya, '

El catalanisme marxista es doncs un
catalanisme oportunista i tactic, la fl-
nalitat fonamental del marxisme iberic
essent 1’entro-nitzacio d’un Estat B8113»-
nyol que se-ria forcosament centralista i
anticatala en nom del socialisme, com
ho ha estat fins avui en nom del nacio-
nalisme,

E. C.

CONTRAST
Ambrosi Carrion a <<Mai no morirem»,

numero mes amunl-, esmentat: <<La vida
ha canviat despres de quaranta anys en
que la Repliblica i les Institucions foren
establertes_ Pero d’aqui endavant volem
una nova Republica mes democrata, mes
social i mes justa; vole-m unes noves
Institucions per Catalunya que no si-
guin, com les velles, una delegacio del
poder central sino la reconeixenqa del
Dret de Catalunya a fixar la seva sort,
disposar i determinar-la a fer cert el
crit de Visca Catalunya independent!»

Ara posem-hi una afirmacio editoria-
lista del n*" 140 d’<<En-davant» (abril-maig
1964) on s’hi diu: <<Per nosaltres Cata-
lunya no es cap finalitat absoluta com
no ho es -._ naturalment _ cap estruc-
tura estatal, La finalitat es l’home_»

Es aixo, amic Carrion, no hi posem
dubte.

PLANA 3

Federica Monl§eny
parla de la Revista Blanca

Emtraiemr. de <<Mai no morirem» ¢1’An-
gfllema:

P0q1l@s vegades he assistit a una @011-
ferencia que m’h-agi interessat tant, que
m’hagi subjugar tant, com la que dona,
d@»~v@-1111 urn lilublic escollit de professors
de filoso-fia i de literats, la nostra com-
patriota, Frederica Montseny_

Una represent-acio selecta de la Facul-
1J.2I,t C16 Fllosofia, i C16 13, de Lletreg de 13,
Universitat de Tolosa del Llenguadoc li
va demanar que fes una _<<causerie» se-
guida d’un deb-at sobre el tema segiient:
<<La Revista Blanca i la generacio del
1898». Es, en realitat, la historia d’una
revista fundada pels anarquistes espe-
nyols en 1897 i que va viure brillantment
fins a1 1995, revista en la qual havien
col.laborat les figures mes prestigioses
de la intel.lectualitat espanyola, es adir,
d’aque1la genera-cio que s’anomena mes
tard del 1898. r

En L111 frances correctissim, Frederica
Montseny ens explica que el Seu pare
Frederic Urales, despres d’have1~ estat
perseguit en e1 famos proces de Mont-
J'Ui'170 911 61 qual es dictaren diverses pe-
nes de mort i que comporta l’afusella-
ment de Ferrer i Guardia, (1) fou, exiliat
a ' Londres amb d’altres anarquistes i
homes d’es-querra, perseguits pe-1 govern
espanyol de Don Segismundo Moret,

Que quan torna d’Anglaterra, Frede-
dic Urales, aria a. Madrid amb un sol
pensament: el de lluitar per fer revlsar
1’iI'1di8ne pI‘0Cés de Montjui-c i de reve-
lar les tortures ignominioses, gracies a
les quals s’havien obtingut la major
part de <<confessions espontanies»_ Ho-
mes d’es-querra de tot e-1 men el secun-
daren i els intel,lectuals ma-drilenys
l’acolliren generosament. ,

Aixi nasque la Revista, Bllanca amb
collaboracions d’Azorin, Ramiro de
Maeztu, Alberto Insua, Baroja, Eugeni
d’Ors, Pere Coromines, i d’altres nom-
b-roses signatures tant prestigioses com
aquestes. Abans, Frederic Urales, el pa-
re de Frederica Montseny, s’ha-via adre-
Get a L-erroux, director del diari republi-
ca <<El Pals», per entau.lar la campanya
revisionista del proces de Montjuic, i
Lerroux, e-n aquells temps, encara, po-
driem dir, mes 0 menys integre, dona
hospitalitat a Urales per a la. seva cam-
panya.

Frederica ens exp-lica que el seu Da-
re, tanm-at-eix, tot i haver purgal-, la se-
va pena pels afers de Montjulic, conti-
nuava <<fitxat>> per la policia com a anar-
quista perillos i que cada dos per tres
era detingut per la policia i empresonat_
Que un dia ana a veure el cap del g0-
vern Don Segismundo Morel; per dema-
nar-li, en nom del mes elemental dels
drets de l’home, que cesses aquella per-
secucio. Moret aleshores li digue:

— Hi hauria un mitja d’a-ssegurar-vos
no solament -la tranquil_litat personal,

(Girew full s. u-. p.)

_



PLANA 4

Fnnonnfin PARLA ma; LA
REVISTA BLANCA

sino adnuc l’ajut <<secret» del govern,
Consistiria que anessiu a Catalunya i
fessiu campanya entre els obrers contra
l’onada progressiva dol catalanisme,

Ben entes, Urales va protestar i es
nega radicalment i‘ dignament a ven-
dI‘B’s 8-1 govern contra les su.-bvencions
del fons de reptils_ Pero poc temps des-
Dres ana a Barcelona i va trovar-hi Ler-
roux, convertit en emperador del Paral-
lel i fent allo a que ell s’havia negat.

Quan Frederica acab-a la seva brreu
conferencia, els assistants a l’acte li
adrecaren nombroses pregunte-s dema-
nant ampliacion-s o detalls respecte d’al-
gun.s punts importants del que havia ex-
posat.

Aleshores s’aclari que Azorin, l’Eu-
geni d’Ors, Maeztu, Insua, joves intel-
lectuals en aquells temps, trobaren en
la Revista Blanca la tribuna adequada
per exp-osar-hi llurs inquietuds. Pero que
donada la configuracio social, economi-
ca i politiea d'Espanya, tots aqu.ells jo-.
ves escriptors, pensadors i periodistes,
s’an.aren inte-grant en la mass-a burge-
sa del pais per tal de poder viure, escri-
vint o editant,

Hom ll pregunta tamloe - i fou una
de les preguntes que m’interessaven es-
pecialment _- on podria trobar-se avui
la col_leccio de la Revista Blanca, Fre-
derica ens digue que pot co-nsultar-se
integrament a la Biblioteca Municipal
tie Madrid, i a la de Barcelona, -car la
mare de la confe-renciant n’havia. donat
una co1.leccio a la Biblioteca de prem-
sa de Catalunya.

Alguns filosofs i assagistes assistents
a la reunio suggeriren aleshores la pos-
sibilitat do so1.licitar de les dues Biblio-
teques- esmentades qu.e es fessin repro-
duccions per micro-films per tal de pro-
curar-se la col.leccio i tenir-la a Franga_

Heus aci resumida la conferencia. de
Fred.erica Montseny sobre un tema ori-
ginal i pen inedit per a la major part
de nosaltres, nascuts molt despres de la
celebre generacio espanyola del 1898.

Domenec do Bellmunt

(1) No; Ferrer fou afusellat el 1909.
Els passats per les armes el 1897 foren
Ascheri, Mas, Moles, Alsina i Nogues;
tots anarquistes catalans tret do l’italia
Ascheri. (Nota do <<T. Ll.)

RETALL I RETALLADA
De <<Le Monde», 5-7-1972: <<U.R.S.S.—-

Per haver demanat permi-s per d’emi-
grar cap a Israel el dansari de classe
Valeri Panov va ser despatxat del Tea-
tre Kirov de Leningrad, sense dret a
produir-se en cap mes teatro del pals.
Un cop al carrer va ser agafat i tancat
durant deu dies. Ara risca de tornar a
la preso <<per vagabondatge,..>> Crea el
delicte i castiga el delinqiient, i que Con-
cepcio Arenal dispensi.

TERRA LLIURE

El tenim. amb Marti Barrera i Mares-
rna, amic d.’abans i enemic de cap hora,
Ens va fer e1 salt cap a l’Esquerra po-
litica. i no hem de cou-re tor, el que es
cru ni matar tot el que es viu_ Ara fa
uns mesos Marti mori a Barcelona,

E1 Barrera dc la Conselleria del Tre-
ball cap enca era diferent del de la Con-
federacio, pero no pas en bonhomia.
Una tarda tenia 1’avantsala d’aquest
centre oficial plena de gent mentre ell
se les havia, feia hores, amb la comis-
sio de vaga del Radium, 1 dient Radium
diem contramestres del Textil, Tot d’un.-a
li anuncien la presencia de 1’alcalde d’I-
gualada i de dos sindicalistes do la ma-
teixa ciutat, i enllestida la colla dels
<<espatllatelers>> (es un dil") ens feu 81'1-
trar a nosaltres. Atabalat i tot p-er cinc
o sis hores d’ent-revistes carregades de
sofre, el conseller s’adreca a mi per a
mig. abracar-me en record d’uns dies ja
vellots, de quan l’haviem ballat junts
mes d’una vegada.

-— Que er, porta per aqui? -_ em feu,
-- A mi i a Isidre Torne les ganes

que se’ns reobri la Federacio Obrera del
lloc, ara que una clariana legalista s’a1-
bira_ Portem els estatuts i un cop de ma
teu aniria de primera.

No h.o goso a dir, pero em sembla que
de governador civil allavors hi havia
Lluis Companys. Barrera ens hi posa
sa signatura i e1 reglament anarcosindi-
calista sorti. del casalot del p-asseig d’I-
sab-el II aprovat sense necessitat de po-
lisses. Durant uns dies els companys
igualadins es figuraven que aquells es-
tatuts no segellats eren una tramoia
muntada per mi, en Torne i l’a1calde
Morera. En veure que servien s’hi van
acostumar de bondra-ga_ Caldra afegir
que a Barrera 1i vaig recomanar atencic
enver-s el batlle do la capital (s’ha de
presumir algu.na vegada) do l’Anoia, co-
sa que va fer Marti i la satisfaccio de
Morera va ser -comp-leta_

A guisa d’explicacio el conseller m’as-
segura que ell era el mateix d’abans,
mes l’Avi Macia li havia dit: <<B-arrera,
la cartera de Treball te la reserve i no
me la menyspre'1'es_>> I ell sindica1istacon-
federal 1’accepta per a no disgustar l’A‘-
vi. Que li havia de dir, jo? Ho vaig eX-
plicar al company Torno i a l’alcalde
Morera fent viatgor cap a La Clotada.

Marti era de Fideuers, quan aquests
guanyaren una vaga llarga a pols, D61‘
via directa. Esp-anta considerar, en temps
de gana, l’enorme quantitat de pastes
d’olla regades amb acids fenixs. Aguan-
ta, Barrera. tota mena de caI‘1‘BCs confe-
derals, un mes perillos que altre_ Perse-
gull; (ho era quasi sempre) el recordo
‘I111 dia do l’any 16 amagat darrera. un
arbre del davant deel Palau de Justicia
esperant la sentencia contra. Joa-quim
Vandellos, que resulta absolutoria com
podia ser do mort, A les barricades de
l’agost del 1'7 duia la fag negra de pol-
vora i de son, Lfany 19 feia d’enlla<;,

 

per una reunio clandestina al districte
cinque, probablement a cal Minguet, Jo
i Joan Jane do St. Vicen<; de Castellet
rodavem la noria i Marti, que la rodava
a 1’inversa, ens adverti precipitat, al car.
rer de S-t Pau: <<Marxeu, que la bofia
aco-rdona l’i1lot-,» Va ser el dia en que
Pestaiia es-capa dc la sendera policiaca
vestit de frare_ <<Pestafia, gtiene peste-
i'ia?», ironitza un periodista, Si, fins que
li, enlleganya la politica_

He coincidit amb Marti qui sap les ve-
gades_ A-dministrant <<Soli» al carrer de
Mercaders era ell qui em fornia llibres
que jo llegia mes que no menjava-. Cui-
da igualment els centims de la, <<Soli» del
carre-r Nou, l’any 2'3, i el diari amb
Barrera aguantava justet, pero aguan-
tava. F‘0'L1 dels qui rebe Einstein quan
visita la O.N.T_ en aquell centre que era
el d’Alimentacio-; e-l dia ma-teix que el
gran teoric de la relativitat observa a
Pestana: <<Vo-saltres sou revolucionaris
socials, jo ho so-c de la ciencia_>>

Quan a, un home com Barrera s’ho ha
jugat tot per la C.N.T. durant deu anys
costa desestimar-lo malgrat els seus de-
fectes. _ ~
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SI FOS CONYA PODRIA PASSAR
<<III REUNIO PLENARIA DE LA

PERMAl\lEN“T' DE UASSEMBLEA DE
CATALUNYA. _- Amb mes de seixanta
participants s’ha celebrat la III I‘e1lI1i(3
p-lenaria do la Comissio Permanent de
l’A_ de C. (1). Hi han assistit per prime-
ra vegada les organitzacions segiients:
el Partit Carli, els Grups d’Accio Car-
lina (GAC!), el Partit Comunista d’Es-
panya (marxista-leninista), el Front Re-
volucionari Antifeixista i Patriotic
(FRAP!),..>> etc_, etc.

Companys cenetistes, ja son prous. No
cal que hi anem nosaltres.

(E1 retall procedeix de <<Treba1l>>, n“
348, publicacio clandestina catalana que
apareix a Franoa.)

(1) La dels 300. s
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