
FULL INFORMATIU DEL MOVIMENT SOCIAL REPUBLICÀ DE CATALUNYA
El crit de la Terra

Télf.: 619 22 02 94 - msrcatalunya@hotmail.com
Apartat de correus 173 - 08201 Sabadell (Barcelona) 

Apartat de correus 94 - 43080 Tarragona
Apartat de correus 877 - 08080 Barcelona

Moviment Social Republicà: http://es.geocities.com/msrcatalunya

Integració es canvi cultural
D’un temps ençà la inmigració descontrolada que està patint Catalunya i espe-

cialment Salt, Tortosa,..., ens està comportant una sèrie de problemes greus:
- Els carrers sòn plens d’immigrants marroquins i subsaharians que trafiquen amb
drogues i intimiden al veïnat.
- Els comerços xinesos estàn acabant amb el petit comerç autòcton de la nostra
ciutat amb la competència deslleial, abaratint els preus i destruint salaris.
- La massificació d’immigrants que sofreixen les nostres escoles està provocant
una devellada importantísima del nivell educatiu a les nostres aules.
- La discriminació positiva que les institucions donen als immigrants provoca que
als nostres fills no els otorguin les subvencions escolars o perdin la plaça del
col·legi més a prop de casa seva en benefici dels immigrants.
- Les nostres festes, sobretot als centres educatius, són modificades per poder
integrar millor als immigrants i així perdre la nostra identitat.
EXIGIM:
-  Expulsió immediata del immigrants ilegals i del immigrants delinqüents.
-  El dret dels catalans primer.
-  Un sistema educatiu basat en el nostres valors tradicionals.

Som un grup de gent decepcionada
amb el sistema. Veiem una societat que
es podreix. I ningú mou un dit per fer-hi
res. L’estat esta venut. No vetlla pels
nostres interessos, sinó per els dels
Capitalistes. Veiem com el sistema, amb
tots els seus instruments (mitjans de
comunicació, educació, i la falsament
denominada moral democràtica, ...), ens
aboca a una societat consumista, mate-
rialista, individualista, destructora del
medi ambient, uniformitzadora de cultu-
res, anihiladora de la identitat dels
pobles, i còmplice dels problemes del
món sencer. Per això estem en contra
del capital. En contra d’aquests valors

Estimem la nostra terra, la nostra
història i les nostres tradicions, com
també ens afecta veure altres pobles i
cultures que són arrasats en nom del
progrés, el modernisme i la democràcia.
Tenim clar qui n’és el culpable: el Capi-
talisme, i no es volem quedar de braços
creuats.

Lluitem, per defensar la nostra iden-
titat. Però la nostra lluita és una lluita de
recuperació d’uns valors, d’un amor per
la terra i les tradicions. I alhora de críti-
ca, de boicot, a tot allò que ens perjudi-
ca. Les eines del Capitalisme, les multi-
nacionals, el tan de moda “estil americà
de vida”, l’imperialisme econòmic, la
immigració massiva, les males condi-
cions laborals, les drogues, etcètera...

Intentem viure, dins d’aquest siste-
ma, amb el cap ben alt, acord amb els
nostres valors.

Volem un canvi en la manera de pen-
sar i d’actuar. Comunitarisme enfront
l’individualisme, espiritualisme enfront
del materialisme, el no consumir més del
necessari, preservar i estimar la natura i
els éssers que hi viuen. Estimar el nos-
tre poble i respectar els altres.

No volem que et quedis de braços
creuats. Mou-te!. Tanca la “tele”, desen-
ganxa’t de l’ordinador, surt de la discote-
ca, o de la rutina diària. Llegeix, porta
una vida sana, coneix la nostra terra i les
tradicions, involucra’t-hi. Difundeix
aquests valors a la gent que t’envolta, hi
ha moltes maneres de fer-ho. Et dema-
nem esforç personal, sinceritat i ganes
de canviar el sistema.

Tot el nostre suport per que puguis
portar una vida alternativa a la que el
sistema t’aboca. Sortides a la muntanya,
visites a pobles, museus, castells, i llocs
d’interès cultural i etnològic. Fem debats
sobre temes que ens preocupen,
comentem llibres interessants, acudim a
actes divulgatius. Portem a terme cam-
panyes per donar a conèixer les nostres
idees, organitzem manifestacions, actes
antisistema...

Si n’estàs interessat, adreçat a
nosaltres, msrcatalunya@hotmail.com
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La Immigració La Immigració 
La immigració ha nascut com una pro-

longació del colonialisme, que deseós
de recurrir a una mà d’obra barata, ha

utilitzat als homes com si es tractessin de
capitals o mercaderies. Producte del sistema
liberal mercantilista, és una forma moderna
de deportació i esclavisme. Ha sigut implan-
tada per respondre a imperatius mercantilis-
tes a curt termini. Aquesta mà d’obra mal
pagada, poc exigent en les condicions de tre-
ball, ha sigut i es una gran avantatge per les
empreses que gràcies als immigrants poden
respondre a la demanda dels anys de creixe-
ment sense intervenir en la formació del capi-
tal fix (maquinàries, innovacions...), dels quals
es deriven beneficis immediats i preus menys
elevats. En segon lloc, és una mà d’obra que
no està sindicada, avantatge pels empresaris,
però també pels sindicats, com així ha sigut,
que esperaven reclutar a la seva forma
aquesta massa sindicalment verge. I final-
ment, una ma d’obra sense terra que es
podria transportar a altre lloc del territori si ho
necessitessin. 

La immigració es condemnable perquè
atenta contra la identitat cultural anfitriona, i
també contra la dels immigrats. Estem en
contra de la immigració perquè respectem als
immigrants, tot el contrari que la societat mer-
cantilista que està a favor d’ells perquè
menysprea als pobles, justificant-ho amb un
antirracisme progressista. 

A més a més, la immigració es basa en
una concepció de la nacionalitat com una
superestructura transitòria (marxisme) o com
una secció del gran mercat mundial (liberalis-
me). El poble el comprenen com una sèrie de
individus intercanviables, reunits d’una forma
aleatòria. La nacionalitat s’adquireix o s’aban-
dona seguint un tràmit formal. Conforme una
societat és més heterogènia, els individus
tenen menys en comú, el vincle social només

es pot basar en metafísiques abstractes amb
valors materialistes. 

La societat multirracial  afavoreix la pitjor
xenofòbia. Produeix ghuetos i jerarquització
social de base ètnica. Al fer insistència sobre
l’igualtat de tots els homes i la integració de
tots els immigrants, i al estar els immigrants
en capes socials inferiors sorgeix l’idea que la
causa és la inferioritat congènita d’aquests
grups, perquè la ideologia humanitarista i uni-
versalista diu que tots els homes són sem-
blants, qualsevol sigui la seva cultura o raça,
al temps que afirma que el model occidental i
la seva lògica econòmica és consubstancial a
tots els homes.  

La societat multirracial està relacionada
directament amb la construcció d’una subcul-
tura i d’ una economia-món multirracial i neo-
colonialista. En definitiva es vol uniformar els
costums per poder vendre a tots els tipus i
programes. Es vol transformar a EUROPA en
NOVA YORK (una societat heterogènia, pluri-
cultural i multirracial), que agafi com a model
el exemple universal americà: un mosaic de
ghetos i minories lligades pels engranatges
mecànics de les firmes comercials i les pràc-
tiques tecnocràtiques. D’aquesta manera es
construeix "l’home mundial", sense identitat. 

Per portar fins a les últimes conseqüèn-
cies el dret a la diferència s’ha de lluitar contra
les societats multirracials i considerar el retorn
dels immigrants als seus països. 

Perquè és preferible un món format per
pobles homogenis a un estat multirracial i
mundial. 

Perquè la societat multirracial reforça el
universalisme mercantilista i s’oposa al dret
dels pobles a un model diversificat d’organit-
zació del món.

I perquè en definitiva es un obstacle per
una política de enteniment amb les nacions
del Tercer Món.
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El crit de la Terra    
QUE NO ET
TAPIN LA

BOCA
Ens volen silenciar. Pretenen

que callem,
Que ens arronsem d'espatlles
I que mirem a una altre lloc.

Ens volen presentar com a
violents i xenòfobs.

Ens volen fer callar mitjançant
denúncies i multes.

Ens volen tancar la boca amb
la repressió.

Pero NO, no ho permetrem.
La nostra veu seguéix ferma i
clara

NO permetrem que la nostra
terra mori.

NO permetrem que la nostra
cultura i la nostra llengua desapa-
reixin dins aquest concepte globa-
litzador que es la Multiculturitat.

NO permetrem que ens acu-
sin de xenofòbia per defensar el
que ès nostra.

Els xenòfobs son el polítics
(PSC,CiU, ERC,ICV,PP) que dicten
lleis en contra la nostra identitat.

DEFENSAR LA NOSTRA 
IDENTITAT NO ES 

RACISME
PER CATALUNYA I 
ELS CATALANS, 

¡NI UN PAS ENRERA!

“EL MESTISSATGE ES LA FI DE CATALUNYA”“EL MESTISSATGE ES LA FI DE CATALUNYA”
Jordi Pujol. Ex President de la Generalitat de Catalunya

“SI CONTINÚEN LES CORRENTS MIGRATORIES,“SI CONTINÚEN LES CORRENTS MIGRATORIES,
CATALUNYA DESAPAREIXERÁ”CATALUNYA DESAPAREIXERÁ”

Heribert Barrera. Ex President del Parlament de Catalunya.


