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Joan COMORERA
Secretori General

Mort 01 Penal de Burgos el 8 de juny del 1958

Aportació a la historia
política/ social. i nacional

de 'la clusse obrera
-de Catalunya

r



!.

"':' .
, , ,

" ,

-Ó.': ::.!::-~ ..:'
::~:;; ~.~.:..::..~::~-:

=: r-
.';:.:' "..... ", _. --¡::'-";'.'

" -
-, ~", .. -~:.-, .

-,,-, ...•.
';:',-

.>
, "

• ¡ .•.•

".' : ')': .
...• ": ~-.

_._l.
l· .,"

.','

;-'

~.' .. .,;;-
:.'.' ,-

',- . ..-" :

:':' .::

-,

, j" -.'

: .

.:.' .

,( ,

-:
.- t ,

'-',r

::; Uníversitat Autónoma de Barcelona
- .. Biblioteoa d'Humanitats

".:.:<:
.- '.J

", .-

o,'

.',- :_.,.~. ....;'
. <>. -: . . ",' ",,,

.. "-.o,',; ' •

o" .Ó

l·;'

.:'":.;,
---Efe"l~rjdesreYolúcionarjes l nacicnals :;

-:,

. I

~;. .. ....

.. '. l"

:,'

lE N, poe : menys ,d'un seqle¿ lIegimen, el colendari polític
de Cotolunya:
EllO de, moig del 1840, el te1xidor

fundo o Ba·rcelona l' Associocíó Mútua d'Obrers de
Cotonera, 10,p'rimero societot obrero de resistencia ,~I

,!-rodoa Espanyo.,,'

Joon Munts
.lo Indústria
C'aipitaI regis-

El sega": trimestre del 1854, és creado o' Barcelona "lo primero
¡:ec¡e-ració de, Sooiet-ots obreres de resistencia soto el ~om d'Unió

"de Closses.

·,D.Hluns 2 de juliol del 1855,els' obrers de Ba·rcelona declo'l'en
lo primera vaga, general d'Esponyo.

.::.. ...
.; , :, El juny --del 1870 es celebro o Bercelone el Primer Congrés

obrer d'Espanyo en el qucl es con'~titueix lo Federoció Regional
" Espcnyolo': de l' Asso~i(]ció ' Interncclone! deis Trebolladors.

. L'agost del 1882,' el Conprés" Obrer Nacional fUndo o Barce-
lona I'Ássociació Nacional de Treballadors d'Espan'ya.

.. Els dies 12, 13 i 14 d'ogóst del 1888, es fu,nda o Barcelona,
io Unio General de.T reballadors. " .

-. ;J!:dies' 23, 24 i 25 del' ma!-eix mes d'ag'Ost e~ celebre o Bar-
celona el Primer .Conqrés del Porflt Sociclisto Obrer : Espanyol, :.fun-
dvt' o Madjid el ,2 de moig del 1879."

El mes de",!a-r~ del 1902 esclate, o Barcelo.na ~la primera vaga
general revolucionórin d'Es,panya i' d'E-u¡'opa~ on.t.erio~': o ta rUSSa
del 1905. " . :k'
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e Del 30 d'octubre 01 pr¡~e~ de novembre d~1 ..1.910 es, fundo o
Barcelona: '.10' Confederccíó RegtoQcil del Tieba'lI de Ca.talunya,.

' mQfr¡u 'de ,lo Canfederació Nacional del, Treball, fundede el primer I
I
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¡:.....:';"~~. ~',' .';... . . .,io,:;:'::-::": ':.- de setembredel 1911, ··ombdue~ '01, Po,lou de Belles ArtS de I<J

n~~;~l~(::<>~é~p:.it~I_:~e"Ca.~0IUn~a~:'~3_>:_ . .' _"~~': :~~'\ .~';/!- .~' c-Ó: -.

f:':;~i't<~:.~,~:.' :'< El 1917, Borcelono.és''.\o:seu de l' Assemblea :de Parlomentaris
¡t<,::;¿~-·.;,:.\q~e;¡'()posa "algoyer~eaécio'norLde Mod~id, am 'assist~ndá de 77
{S\~~;:"'.f~(parlamentaris; ¡ que':~s'elprélucÍi~d~la 'vaqa Q~nerol'revolucio¿ariar 'i';:~~5'''' que 'escl~ta- el 13 d'ago'st i durd fins el dia 19. - . " 'c • .

r~,·',_~;_:.~.C,'.:f> ,,"~;,~t:':;:~d~,,~E,~~:~9:'¡;;' f.nd,~ fao'r'-tB:I~'b'CO;:OI'Cnad'eeI'S\<I:,ilmei'IU'lta

S

, Del' (923 al >1930; Cotalunya-és. el ~!;"'<~_." ~;:;::. 'Iadictadura dels,:.}e~er.,a.I.~. Primo de; Riyera; ,Berengiler i

\, ":,,. :
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El 14d'abrildel 1931,- Catalunyo és la primera a pro~l<Jma~'
la Segono República espenyola.:·'·,: -.:

:.' .

, El' 6 d'octubre ¡¡"el 193t
d' Astúries, s' aixeca en pes en
canes. i . autonomiques.· _

solidario del p~oletariat
·Ia Institucians ·,republi..,
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.:Universitat Autónoma de Barceló~a
.' Bibliote,ca ,d"Humanitats .

Catalu'nyo,
defensa 'de

En les eleccions del 16 de feb'rer' del 19'36,' Catal·uny~ derrota
els lerrouxistes i gilroblistes, Uig,airesi requetes. .

El 19 de juliol del 1936, CatalUnya és la primera a derrotar

els militars sublercrs e .

El 23 de juliol del 1936, el Comite d'Enllo~ deis quatre partits
morxistes de Catalunya "funda .0 ,Bor.celono:. el Partit .Soclolisto Uni-

. ficot de 'Cotolunvo. adherit a la I·nternadonal Comunista.
.: -1

. ,,

.i'>: :.::- - '. r .:.

~." :- -' ....-
.; ~..~..--

"-= ::'.- .. Catalunya .:a( capd averrt . dé
_.:-:-.~~._ ..,: __ J'"

Rev61ucioespanyola

v ,

..;.

la

......

-".Sense exagerar podem dir que del 10 de ma,ig del 1840, quo n
. Jcen : Munts essocic els teixidors 'de .Borcelono·;' fins el 23 'de juliol

.' del' 1936, en que es realit:z:a la ~~i;at "política de socia listes i co-
'. munisfes . en 'el P.S.U. 'de.' C., els: princiocls esdeyeniments de la

historia esponyola han tingut per marc la ca'Dita,1 de Catalunya.
Perqué . és a Catalunya on la burgesia hispanica es desenyollf-

po .primer, per Ilei del desenyolu'poment historie és també on I'or-
. ganit:z:oci6 obrera va doner les' seves primeres posses per a defensar-

se del naixent capitolisme esponyol. Fins o' arribar el mo!}nífic
exemple de fer la unitat política de les forces marxistes ..'en un
país capita-lis:ta sobre la base. del morxisme-Ieninisme.

1, on es produí aquest esdeyenimeni: historie; de veritable
troMcendencia mundial? Es !lroduí en un país on lo qüestió na-
cional és una realitat vive, Una realitat contra ~a qual han lIuit~t

".,. unes v~·ades ",iiS' forces de ·10 burgesia agraria esponyol.a, mono-
.polit:l:adoro del Poder, i altres yegades -Ies direccions del propl me-
,viment obrer, que no veien o no volien'veure que lo qüestió necio-

nol forma part _integrant i indivisible de la revolució proletaria.
El dia que a Catalunyo va fer-se la síntesi de les aspirociohs

de la clcsse obrera i de tes nc cionc'ls catalanes' omb la unificoció
deis .. quatre partits marxistes que entre tots no sumcven més . de
deu mil afiliats, el P.S.U. de C.' reuni immediatament més de
cinquont~ mi] trebolladors i, entre ells, els millors q~adres del mo-
viment sindical. Áquest exem'ple va repercutir en la U.G.T., els
Slndice ts de la quol, ahir simples noms a Catalunyo, abans d'oca-
bcr I'any 1936 reunien 300 000 afiliots, motiu pel .qual lo C.N.T.,

.d''¡nspiroció anarquista, deixa d'ésser hegemonica en el movimenl
.: sindical catala. Circumstancia que vingué· a tancar el lIarg 'cicle

,d'infontilism.e revolucionari anarcasi,ndicalista i de I'experiencic
" refor.mista· socioldemocrota.
. . 'Per tal que no prosperessin 'el moviment obrer ni el moyimenl
..-'nódonol de Catalunya, els goyerns' de Madrid ocudiren a totes le!
. armes. durant, ga}rebé' un segle.

Pel nombre limitat de pagines de que disposem no ens é:
. possible d'enumerar els tragics episodis' d'oqueix.es lIuites que coso
taren tanta'sang' i gair·ebé exclusivament obrero a .conseaüencia d.
'10'" nianiob'TQ' de lIan~a.r el moviment obrer "conf rc el' nacional I

YiCéversa~ .
Ca-pdirigent d'uñ partit espanyo( ~ .elSocialista i el Comu

'. ¡'rs~ compresos _ no ya saber adonar-se en. 1936' de fesdeven'
. ment polític que' es produí amb la cree cié del P. S. U.. de C.
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,P.S.O.E. va' refusar la 'invitació que Ji fOL! feta de deiega'~ un dels:".": -<:f-~~' .,~,~/>:.
. 'Ó,!seus membre~ a la direcció 'del noupartit. El P.C.'d'Espanya:la.,: '>1~; ~,\'::}S:'~ ,.'.".';:~,;:,:u~t::oq~','~~':~:~~d.~~'~.~~;.;:u:~.;":,,ePt~d:~;;,:,,;~..:. off . f ..}i{~t:;·;·.·.o •

I ,.' , sernpre _ va permetre quevisqu'és;. ple de' dificultots, :.no. ¡xÍs.\to"-" '. ,,:-:.',;;L :~,':.:'.f",·<,; :··C ,: ',~:

o o ::u=P:::~::';:,J;",~;~:;;ó~It::~:n:~:'n:~¡:::E:'~c.m~;~t"~:X.~. 'o;:?\·;~{.oJX0
Ocupada Catolunya pel feixisme, pels camps de.. con.centra,el~, ,.,' .~~~ ;'" 'cJ,:o::: . , "," •

.de Fra.n~ y~ 'comencor a circ-utar lo v,e'rsió segons la qua" kl, .gue·rT~ ·~·1~·.. ,.> '~~'-.'
l'h6víem', perdut « per culpa 'd~, Cot~lunya », és dlr, per cül~' del' f'.?t::' ' -

'.,P.S.U. d~ C.; és dir, per culpa del seu secretad genero!"companr. ' '(;?: '.-
Joan Camarera. Una tal versió .no ,era' pas d'arigen a'na·rco'sindiCo~ ':~'f'~ "
lista ni de cap pa,rtit republica. Portava, "la .. m.a·rca, 'del' B,ur,ó, .:.'"

'Polític del P.C. d'Espanya. '1 un dels,aparells transinissor.:d'aqiJ'é1ic., ,,:,~'
',verí fauWenceslau Colomer,' o I'epoca secretori 'Slen~ral de les "

Jovéntuts Soci~f.istes Unificcdes de ..C'ci!alunr.a. . . ,

.... .

."

~-
I!
1\!....

. Per dolorós que sigui haver-:ho de proclamar.' 'al cap -de trentc<;l
anys, el' deure revolucionari, obligo a ~roda.mar-ho', ,perque ,({ només".
la veritat és revolucionaria», com ha afirmat 'el, company Gramsci. ":

El 'P.S.U. de C. he pagat aquesta veritat amb totes les formes
del dolor, puix que per ello 'han sofert persecucions i fins lá mort
un gran nombre deis seus : ,,;i1itarits . el nom deis QuQls no podríem::,

'donar sense coure en injustes omissio·ns. Els compren i representa r-Ó,

tots," TOTS, el sacrifici personal de ~oa'n Comorerc, Aquesta 'gloria
és ,nostra, de la clcsse- obrera ,í del-'poble de Cotalunya i en fem
partícips els obrers, els republicans els dernócro tes d'Esponya'
entera.

Contra ella han .conspirat, uns· obcecats Que hon acupat "i
. ocupen ,en'cora la direcció del P.C. d',EsJ)Onya fins o ossolir en més
'--,d'un aspecte la destrucció del nostre Pcj'rtit.:

I total, al servei de quina couso ? Per a servir qui ?r, pre-
guntavo des d'un article lt)emorable el que fóu el nostre secrereei
general. En cap ces la causo de la 'c1asse obrero' de Cotalunya ni,
d'Espcinya en general.' I aquí teni~ 'els. fets. lridefensas eontinuen
la clesse obrerc ' i tot el peble de Cotalunya' per I'absencia .efective
del. seu parti d'avantguarda. Aquest part,it na' pot ser-ha I'esque- "
liitico secció cato.lana del P :C. d'Esponyo' que fa !Ís. d'un títol Que

,no li pertany, per tQI com els ~eus o'utOi-s han tr~'it' 'el'seu' espeeit
.i 'n'han falsificat I'essencia.·' . , .Ór -:', ,::~:.

" ....

Per que més preé mbuls ? ~.
.'

,A continuació segueix e'l treball de r~copilació. d'u·~s"·-dów-
ments que són la histori~'d'un cr'i,,; premeditat "~,·.'més' que ~o.

, pos, .lc d'un error polític "inconcehible v-e- ,í per part-- nostr~ .cons·tí-·
", tituiria un d~.ti,cte' de lesa clcsse obrer; si, -pcdent=ho -fer,"- g;a~ies

, 0.10 solidar~tot de la qual ha estat cbiecte el nostre ·partit -' no
"eh donéssim al públic.· Perq~e només la veritat és revolucionórto.. .. . .

u
.¡ - .'-t» " .. ,...,-
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Les conspiracions contra' el P. S. U. 'dé····C.

Capital

Del Pie d' Ánvers a la reunió de la LC.

La tesi segons la qual vam perdr e la guerra, no a Cata-
lunya, ans hé « per culpa de Catalunya :1>, amb tota la infá-
mia que suposava per al riostre Partit, accentuá la necessitat
de convocar l'anomenat Comité Central d'Anvers i al qual
van assistir tots els m emhres que havien evitat l'internament
als camps de concentració de Franca i altres que havien
sortit clandestinament d'aquests carnps .

Ben entes es va tractar de la nostra derrota militar i
fins i tot de la « culpa de la derrota o ,

De I'Inforrne del company Comorera són .Ies paraules
següents

« De totes maneres precisem prevenir-nos des d'ara
rnoteix centro uno maniobra sumament perillosa que
no ha de ser inclosa en el copitol genero'l de les cau-
ses de la derrota' i' de les responsabili tots de codos-
cú, La maniobra és més perilloso per tal com en ella
han caigut determinats nuclis de cornpcnys i lo matei-
xa Direcció de la J.S.U. catalana. Consisteix a afirmar
que Cotalunya i el ·P.S.U. són els principcls culpables
de la derroto, perqué els catalans no van voler Iluitar
i perqué el- P.S.U. no va' saber mobilitiar les masses,
i altres coses per l'estil. .El propósit de '10 maniobra
és ciar: enverinar les I relacions entre co tnlcns i ces-
tellcns, entre el P.S.U. i el P.e., duro cquesr verí a la

. zona Centre-Sud on lIuiten tants milers de catalans
i accelerar,' per consegüent, la derrota total. de la
República ( ... l. Cctclunyo ha complert omb el seu
deure. Ho ha -donct =. a la causa icor":luna sense" ,
regoteigs ( ... l.. El 19 de Julíol, Catolunya, els seus
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tar i

aules

seu
sense
seus

obrers i pogesos, lo sevo closse mitjonG, units colze ,. ',r,,:.t ' "
a colze omb la [orco pública dirigida per la Genero- --. ",' ':'
litot únicoment' ~o' vencer omb ropideso fulminónt un .> '.,';' \',', -,":.

\, exercit: que so;~í al' correr ombtots els seus ~feéti4s, ":". --':'-,':~\"

1 va in::'li:n ¡e, Espcnvo "<:, . ·.·:<7' ;."
_. .~~~0.: ,

« L'otoc d'oro ¿antro' Cotolunyo és uno !T)or']¡obra,:'.,' ~ ';~:"':i~ ?',',:,:' ',",,",'
'!, de .provococió i corn ' a' provocodors/i', ogents 'de Mu's~",,";," :.}'

"sollni han' de' .ser tr~ctots tots éls' qué 's~'ri ,.foro.t'i"",:·' , ",':"'

resso. »
l

., ::-t.": '

Publ icat el 13 de marc el manifest del Com ite Executiu "
quedohava compte del Corn ite Central d'Anvers, el riostre
secretari general va embarcar aquells dies vers la U,R.S.S."
acompanyat de Serra Pamies i de Jósep del Barrio. .'
, A la Internacional, el company Comorera va repetir el 'que
havia estat dit í acceptat a Anv-ers. La conclusió fou el ,'sol':','
licitar l'honor d'elevar el P.S.U. a secció catalana de la LC. '
Aquest honor fou concedit per unanimitat pels memores del,',
Secretariat de la Internacional.

Després, Pasionaria' va dir a Comorera : « Ya eitarás
'contento. Te has salido con la tuya. :1>

Per part seva, el Buró Pol itic del P.C. d'Espanya va haver:'
de presentar no metujs' de set informes! L'últíni fou acceptat
com el menys d-esgraciat. ,:. ' ,"

'1 que va passar d espr és 'a Par is ? Antonio Mije « accep-y;
tava :1> l'acord de la Internacional impedint, o tractant d'im~'
pedir, que arr ibés a couecixement dels militants.

En ef'ecte, el julial del 1939, el company Josep Miret va
rehre un extens i histór ic article titulat 'c;ata,lunya ' unida
vencera per a publicar a la página catalana.ide La Voz de
Madrid, que dirígia a París César Falcón: Aquest record
-cororrn-ema~atiu del 19 de Julio! duia la sigJ;l.atu<ra de e Joan
Camarera,' secretari general del P.S.U. de C., Seccié Catalana "
Jde la LE, :1>, 1 I'article no es va publicar f ins al cap 'de tres
setmanes i en 'dues parts : la segona només deu"ratlles amb':,~"·,
la sign-atura! '::~:" ¿ , ' ',~ \;.I~

..•.:,¡
','

, '

';';f;.;\~,

....:.
!.
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~'.:.:~ ...:
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Els intents d~liquidació, del, P .S. U. de c.~:,'
;, el 1943, 1946 r Ü~47 .' .'-

,;

.Abans d'acabar fa guerra, cap el 1943 ~c~r'notera'e{ tro-. z

bava a Mexic -, Santiago Carrillo es trasllada a l'Argentina ''::':~.
"iva passar per Xile atribuint-se una representació del' P.S.U.' '-"C

.: '.' que. ningú no l'hi .havia donat. POy temps després de)a .seva _.: "y,l¡
. ' annbada a la cap ital del Pílata es va celeb-rar una reunió ori ~,

_. '. .~.r

",,",!r.:O::::c.1-~l " )

foren' convocat~ totsels ~'elegats del. P.C. d'Es.Pa~ €l~als \
países de Suda'merica; ,Un dels acords d Pq " t~'bn': ro a de Bare orla
el decidir que «el P:S.U. de C. havia 'd'in,big~ijr t~cal J! manitats l
d'ESipanya i aixi fOil cornun icat alls delegats dels P.S.U. pels \,
del P:C. que van acudir a I'esrnentada reunió. ' j;

" :. ,,:;' ' .. ' ',"': " ,,' ,'1 f'j';,' , ' 1

. , "S'ha d-edir .~perque tamhé és histo¡ü-t ~ que pér ;:
part dels deleg!i.tsdel P.S.U. a 1'Argentina i a ~Xile un tal .
intent fau reíusat "en rodó. Com a 'canseqiiencia"el deIegaCa
l'Argentina Iou « expulsat :1>, mentre que al delegat;a Xile se
li va ferr 1'« aH honor» d'enviar-Io a Barcelona, .sense ten,ir
en compte que deixava muller, tres -I'ills menors i' mare de
73 anys d'edat, qu-e foren abandonats a Ilurs própies for-ces i
privats de tat gest de solidaritat. >; •

",'

, Avui podem afirmar que gracies a l'actitud adoptada, a
l'épocapels delegats del p.S.U.de C. a Xile i a ''¡'Argentina"
on residien els nuclis més importants de militants refugiats
a Sudamérica, aquella ofensiva contra .el nostre Partit va

, fracassar.. No p er aixó foren anuLlats "'els pJ.ans del B-uró
Polític del P.C. d'Espanya contra el P~S.U. de C., com
demostrarem .rnés .endavant.

En eíecte, en ocasió d-el Terc-er PJ.e del P.e. d'E., cele-
brat a l'aka:ldia de Montreuél del 19 al 22 marc d-el 1947 on
Raman Soliva fou posat pe! Buró Polític pel damunt del
secretari general del riostre Partit, en el mom-ent que la 11Sala'
estava plena de gam a gom de mi1itants, pa:sionaria va
dedarar "

, < f"
« L'existencio "d'un problema nácionol al nostre

país plontejo q'üestions d'ext-roordinar'ia importanciá {.-
poli tico,--,que nósaltres hem de resoldre omb oudócio
r,evolucibnario, sense deixor-no's impressionor per les
estridencies del nocionolisme petit~burges, que pot pre-
tendre que existeix una contradicció 'entre io nostro
fermo defensa, de lo personolitot nacional dé cada poble
i els riostres asfcrcos per a unir' en un sol portit mor-
xisto-Ieninisto-stolinisto la closse obrero de totesles
nacionontots que 'formen l'Estot esponyol. »

1 va afegir
"~- r-

"1
, '~ ',~

';« L'.interes d'Esponyo i de Catalunyo, l'Interes 'de
:10 lluitc 'ñocional i social delproletoriot f 'del poble
cotolans, irnposc fer els ~sfor<;os necessoris per tal que
en l' asdevenidor, qua n les exigencies' 'de la ,lIuita ho
determinaran, el P.S.U~ de c., montenint 'i: enfortint les
seves corocterístiques nacionols especifiques, formi

'-:"~"_"'__ '~"'''-''''''''''''''''''''Y''''''-'''.i'¡-''-'.,",,''''''''-''''''''----:--'''::-::--~.''''~:-~''''~:~'':"'''''--~-~-'O;-._-' "-:-.- r, ': ...
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un tot organi~' amb el p,ed'E", per ,a dirigir en cornú,
.amb gallees i bcscos, la [luito pel dasenvolupcment. i '
consolidació de la: democracia' en 'la Federació d~ls·
'pobles hispanics,a la qual aspirem coma base del ,\~':;." .v : .: '.

, 'd I d d'E ' ' .. ""~";'$C "",,' ", ..progres 1 e a gran esa, spanya,,¡¡, ~':.::, " :':\,:~:;~7J.l,;·"",::>:,,:,:' .." ' , . :""':~.:~};: ... ,

Una tal declaració, feta a' esque~~ del ~e;~~tari gen~~~l ·):·;~;:~~~t<~';",
del P.S.U. de C., va estar a punt-rlé' produir mi cataclisme •• o:;~~:~~;"
entre la massa dels nostres militants. Ben aviat, pero, es va.::,~,!;\ ( ., ...
fer circul~r la versió segons la qual les paraules de Dolores '::jíJ; ;:':,
«no havien estat ben compreses s , j~ '

,U'ÍJncident va restar clos - o .mig resolt =- el 27 de [u- •:J~~;
liol del mate ix any a Perpi nya en ocasió de I'onzé anlversari ,,'>~
del P.S.U. de C. L'encarregat d'aplicar el remei fouel propi t,~,;,:., '..
secretad general, - que havia estat tan desconsiderada- .
ment tractat a Montreuil - amb les yaraules següents :

, '

« Avui som dos partits, orqóriiccrnent independents,
, que dirigim la Iluita cadascú per sa part en, el seu

respectiu territori i amb plena responsabilitat. No
obstant, som dos partits que ens sumem en I'acció i '
que en aquesta acció en formem només un, Tenim la
mateixa teoria, la mateixa .Iínia política, que formem
en comú, el mateix Estat, que hern de 'conquistar i
estructurar junts, el mateix enernic, que hem d'anihilar
junts, i uno c1asse obrera unida pels mateixos interés-
sos i una mateixa línia histórico. »

.-',
','

1 Comorera, amb més corr ecció política i personal que
Pasionaria havia tingut amb ellquatre meses abans, afegi,
amb el preví coneíxement del Buró Polític :

« I hem de comprendre que el dia que, d'acord amb
les exícencfes 'de la Iluita, el Congrés del nostre P'Clf'tit
resoldré la fusió organica, la formació del Partit Unic
marxista-Ieninista-stalinista de tot Espanya, aqueix
dia sera el més gloriós de' la nostra vida i de la nostra
historia; hcurern creat les condicions que ens permetran
marxar cap a la solució deis nostres problemes de c1asse

,i nccionols. »

""¿
, <.

Quedava, dones, precisat que una tal fusió era potestat
del Congrés nacional del P.S.U. de C. i no el producte d'un
acordclandestí d'una direcció externa al nostre Partit ni
que fos la Direcció del P.C. d'Espanya. s ,

.J..~'

'''!
:;.'1

. -;~;
.r-;

Fins a quin punt, pero, el dísurs de Perpinya va resol- '
dre aquell incident i fins a quin punt el Buró Politic del
P ..G. d'Epanys-es va donar per entes?

- - ., - ~".",...,

'\
Mirem-ho de més . I '

punt Iem. referencia a la comrniy.,/ rs ri fI' O Bar e'bn
J6an.Co.mo'rera el mes d:,maig del 194; -'--11eu.rne 9 a ans , ,
de 'EmcIdent de Montreml - per la pro 1fj 'e I·t'i~1ta s "

I

A mitjans de '~aig del 1946, Joan Comorera fou .convo-
, cat ~ una reunto presidida perPasionaria, on, amb gran

teatralitat, va exigir al secretad general que sota la seva
responsabilitat personal bolqués els efectius del P.S.U. de
C. als del P.C. d'Espanya tot i que .havia de mantenir les
inicials i tots els aspectes exter.iors del nostre Partit. Es a
dir, mantenir « una [acana damunt d'un erm », com digué,
amb encert, Comorera. '

El secretad, general del P.S.U.' de C. va negar-se a
cometre un tal abús de poder. En primer lloc perqué ho
considerava un error hístóric capital; despees perqué ente-
nia que una tal determinació no podia ser presa per un sol
indivíd u - ni que fos pel secretad general - i després
perqué podia demostrar que el P.S.U. no havia acabat encara
de complir la seva missi ó unificadora de, la classe obrera
de Catalunya. A rués, Comorera afirma que calia tenir en
compte que el gros dels efectius del Partit no es trobava pas
a l'exllí, ans bé que seguí en la Iluita a I'Inter ior de Ca-
talunya.

« iPensem-hi abans s , va concloure Comorera.

L'any 1950, el secretad general del P.S.U. va explicar
en una reunió pública de París que, davant la seva actitud,
el Buró Politic del P.C. d'E. va exigir-Ji de no dir ni una
paraula d'aquella qüestió als seus companys de Secretariat
abans de tornar a reunir-se amb ello 1 Comorera va acceptar
el silenci.

Quínze dies més tard vingué la nova reunió en la qual
Joan Comorera va reiterar la seva negativa, a desgrat deIs
« arguments » d els que volien fer valer el fet segons el qual
« ell era l'únic membre de la Direcció elegit per la Primera
Conferencia Nacional, ratificat pel C.C. d' Anvers, confirmat
per la Internacional el 1939 i signant de l'Acta de dissolució
de la LC. el 1943. « Tots els altres membres del Secretariat
_ afegien encara - no són altra cosa que un grapat de

,cooptats. ~
Vingué , el capitol d'elogis per aell i de menyspreu per

als altr es membres del Secretariat; de promeses.,. si cedia;
'L. d'amenaces en cas contrarí. 1 Comorera no va cedír !" '

Pass ada la tempestuosa sessió, el nostra secretad gene-
ral va informar el Secretariat. Rafael Vidiella i Josep Moix
van aprovar l'actitud de Comorera. Els altres acceptaven
la tesi del' Buró del P.e. d'Espanya, sobretot Ramon Soliva,

,.
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qui posa all descobert que, malgrat el s ilenci exigit a Como-
rera, ~l~ coneixa d'abans, tot el que havia passat. Precisament .
Soliva, l'incondicional de Dolores, a qui havia d'agraír.. .la
seva inexplicable ascensió, que va servir tan bé amb actes.
corn. l'escandalós atemptat a la Caixa del Partit.

'. ¡ft.;Tornem, si us plau, per un moment, al PIe de Montreuil:
i sigui'ns perrnés de recordar un . episodi curiós d'aquella
reunió. Hi era present, corn de consuetud en aquests actes,
« un delegar del Partit de l'interior d'Espanya ». Arr íbat el
« seu torn~, aqueill cur iós « delegat » va explicar les
condicions durlssimes en qué es portava la lluita contra
Franco a" Madrid. Es « conspirava » en un pis amb un
cap ellá.rper vei d'un costat, i un agent de la .« Fiscalía de
Tasas » a l'altre; al pis de dalt, un militar i, al de sota,
un 'guárd ia civil. 1 com a porter, la casa tenia un policia.
Els oients estavem admirats i esgar rifats a la vegada de
veure tant d'herolsme. Només va mancar una ccssa a la
«. dec.lafaoció » d'aquell « delegat » : dir que feia quatre

. d ies Justos que havia estat acomiadat amb un suculent
« berenar'» a un restaurant del pIe centre de la capital
d'un pais -d'Amer'ica del Sud. Si no revelem el nom d'aques-
ta capital ni el d'un tal·« delegat de l'Interior s , és perqué
encara confiem que un dia o altre Jio faran, o bé el prop i
personatge o el pr op i Buró Polític, autor d'una tal impostura.

Yers I'atac definifiu. Canvi de tilctice

1·

.,
De sobte, l'octubre' de 1948, el secretari general del

P:S.U. de C. fou exaltat al Buró Polític del P.e. d'Espanya.
FlDS aleshores, atenent a un consell de la Internacional
havia existit un contacte regular (?) entre ambdós secreta-
ris .generals. L'o otubre del 1948., per ó, el Buró Polítíc Iéu
la lDco~P?ració de Comorera '.a aquest organisme « pels
seus mer:~ts.personals ». L'encarregada de proclamar-ho
fou la. propia Dolores Ibárrur i, la mateixa persona que tan
ostensiblement havia posposat Comorera el 1947 a Mon-
tr~uil. Com podrem, veure, no ob~tant,' tot plegat no' era res
mes que ~l « resso.», ara amplificat, del « cop ~ que el
1943 Santiago Carr illo va donar a l'Argentina contra el
P.S.u. de C.

L'« honor ».. fet a Comqrera ~va servir perqué alguns
dels riostres militants veiessin ja que aquella exaltació no
passava d.e ser altra cosa que ~ l'empresonament » de Co-
morera d;ns la xarxa del Buró Politic. L'únic que no va

. ad onar-se'n fou ellroateix, perqué en materia d'olfacte
Comorera va demostrar tota la seva .vida que no tenia

t ~.~:'.,./'.,:',aquest sentít m~s~~, :.desenvolup~t ~~~ ad~na!"-se'n, qua? Vl:l." . : .<:
~:\'~'" o;·.ti"obar~se .amb que en totes les . ,eUifftl1$stae u ntn<idía Barcelorta=
, .,: '. sempre en, minoria . unipersonal;" ni·.éfW . e t .~ .Jtnítats,_.>~....' .'~:-....qüestions sobre. principis, coro Iou el cas de)a famosa Ior-

.: ..ij. ~,'",::,\;/"\ IÍlulac~ó SQbr~"(~ révolu~ió·,d~mocratica.: burgesa », la~ qual, .
" :: ::~:;,"/~ ·c=-,·. despr,es ~d'un ,'.gran . escándol, .:fou ·.aDrecon~da,· pels .., seus

':.X~<~(:,i' :j{.. prop~s~~~to~s;.:~.: ','! '," ~;i~~~~:".:. .l. '.'

:: -j'; .:..~, .'!'.' .-.¡, .Abans d'arr ibar a l'atac directe .},defimtm 'es van pro-
, ,duir' uI;l 'seguít d'iri'~idents i de fets qúe ,éonvé 'de' recordar:

~. >;-:;:} el.' 194'7, la caiguda a' Barcelon,a' de 80 companys,no pas
totsrd'un cop, ans bé en I'espai de tres mesos; .el sabotatge
sístemátic de 'la proposició de' CqmoreraqtIe exigia una'
in vestíg'aeió a fons de les causes d'aquéll desastre i," més,
quan es vil saber que Angel Carr-ero .havia denunciat que
« la iraició venia de Fratica' » ;. el fet paradoxal que quan
Comorera ·va'·cridar Reman, ja Ieia s.etmanes que aquest
es, trohava a Franca ; el' silenci imposat sobre el procés
que ya acabar, sancionant Soliva, preví . informe ~e la

: _ Corniss ió investigadora dels·« metodescomptables» que
i en . aplicava, 'Coniíssió formada' per '. Moix, Colomer i·

Roman ...
Perqué .heu de .saber que Soliva, 'entr'o'hcat a Carrillo,

era responsable del trebaH a l'interior de Catalunya!

'.:,' '. Per que v~ ·'imposa~-se aguen silenct? 'Per a «' pagar ~,...
a Saliva servéis que l'honie havia prestat ? Quins podieú

, ser' aquests serveis? Entre 'altr es, haver, estat ell el qui va'
ordenar -,-pet procuració, ben entes, la:, crema de l'edició ':
catalana :delMánifest Comunista, de, Marx .i Engels, coro;
constaenc'arta. del pr op i executormaterial, 'datada deF
20' de' setembre del 1949~ Aquesta carta diu : . '..

.' «.Aquesta edició destinadó aCatalunya, editada en,
lieng~a catalana va estar' a'rreconada él despotx delst',
'componys Colom~r i Soliv~ filJ5..:elsp'ri¡f¡ers d'agost :deQ .

.. 1949:'Fou per aqueixa epoca qucn el company Colorner '
"~m va ordenor ' de cremcr+cquell mutericil, cosa que,

. r. vaig complir a la casa .riúrnero 9 'del .carrer .de Notre--i· .
.: o', ._ ": Dame-de::'Nazaret, 'París (3). _». ..- .'0' .,t

.::':\f v .,

-, ..1 1: ..
:..:. " ... 1 '. . . .~. '..,j~ ..-¡l..' • .•••• a

. Comorera :,V~ ignorar durant molti:q't. temps la .crema .del!
Manitest. Coro ignorava altres cremes.;ei'ecutades anteríor-"
ment : les' edicions en catala de 1947 'i·1948 del discurs de",.
.Molo'tovsobre .el XXX .aniversari :de .Ia Revolució d'Octu-
br~; el 'discurs de Vitxinski a l'O.N.U. sobre els. provo-"

," cadors de guerra; 1'informe· d'Idanov en ocasió de fundar-' .
.~, 'se i'Oficina d'Informació : deIs partits comun istes i ohrers
.~ , i El cainí de' la Victoria:, díscurs de Comorera'a Perpinya:

:.'~i',,: :" -- el ~1947, I precisament on es" precisaven les cond.icions en
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mér it de le, quals hauria de f~Ne la futura unitat orgánica .; f>~_ .. _; :;,,:01o~~;;,e~ef':~t~Oll~~~;t~~.d~t '7~t~;.:~~:~~ddel .' lo
.del P.S.U.I de C. 1 del P.C. d Espanya, " " ',' '·::-':·:.::.~~.'\.:;l~!~1;i:%:. f'~':C.':· " :::.''.~.- .,,'_Catalunya, era l'anareos¡/,1 il:'b'i Ri ~'»U onoma e .a e e

Sancionat Soliva, l'incendiari per procuració .fQU:':"''''l''?~:' :"!, <•.\. ;.~> _ '. "':. Bibliote\ad~Humamtas
Rom~n: p:r or dre seva ~oren cremad es les .edícíons en' '.<:~",'::.~~'~'~.~:':'._. . .'.
catala destinades a I'Iuter ior, com les Cartes Obertes de.:.'. ,'l..... {~ \. t-: ',.',: \; A'qhell~campany'a fo'ullan9áda'j ust .en el-rnoment que.
Comorera a Josep Navarro-Costabella i als obrers cenetístes ..' : .,;·:~·1i.~};.::'.';¡::':' s'havíen p ogut-comprovar els .graus .d'Intensitat de la cam-' .
de Barcelona.' .; -. .' . .z.. .,.:",~.. ' . ',~: >..\.< < . panya ique havia :desvetllat més interes :entre' el poble de

. . -'. ..,,'<.<". '.. .'V' .. .r Catalunya, com la de mirar de salvar e1s 8.0 companys de
Ens podríem "preguntar, .per quin' motíu foren' ere- . . _',lliU ~.,>i.,-, . : Barcelona-c-> sense que es pogués evi~ar,pero, l'afusellament

mades aquelles edicions? Només podem creure q:ue l'únic~.; /i.~)S' .:,; , deIs. companys Carrero, Valverde, Puig-Pidemunt i Mestres
pecat era el d'haver estat redactades en catalá l Perqué el.'" - ~::~:. -,es posa 'en circulació el. fantasma del ~ nacionalisme
plom de la composició era el mateix .de les edicíons que - ;·t r burgés :I>,~ com si el' P.S.U. de C. en tingués I'exolusiva.' Ho
círculaven a Franca i si noforen crernades Iou perqué els :,';:~' "deia Mundo Obrero írprou ! . .
e iuquisidors s del 1949 no haurien pogut evitar que un '.:}~
tal acte .hagués transcendital públic o que hagués arribaf.. ":" Seguint aquest « ordre d'Idees », la muller de Roman

'a coneixement del secretari general r del P.S.U. de C.\,:, ..!:...~.:.,_,."".:\." publica -ella d'agost a' Lluiia un article titul.at.El P.S.U. i
el problema nacional, en el qu~. parlava de la necessitat

En unes tals condicions era inevitable que la situacíó ,~ . « d'extírpar vla influencia del nacionalisme burgés ') dins
esclatés. . .:i de la olasse obren, i per a concloure

. ~~!.

« El PSU. de e, educat en el morxisme-Ieninisme-
stalinisme, esta en eondicions de donar aquesto .botollc
i de guonyar-Ia. ».

Cap el mes de juny, Vidiella es va sentir :« malalt» i
va deixar la direcció de Lluita a mans d'Ardiaca. Ccnvé,
també, dir que -Comcrera presidia la Comissió de Propa-
ganda. A comencaments de [uliol,' Comorera 'es va veure
obligat de sortir de París, realment malalt, comprensible-
ment malalt, per les causes que més endavant veurem.·

Vidiella va estar ernalalt s uns dos mesos.' Volia veure
com anirieti les coses. El nostre bon liotne com veiem era
prudent. Degut, peró,' a un advertiment que va rebre 'd'un
redactor de Lluita, segons el qual,' Ardiaca s'havia transior-
rnat d'hutnilen imper'tinent i segava I'herha sota 'els peus
del seu « ccl.lega », Vid ielda va tornar a la Redacció abans
del temps que ell havia calculat.

. Així vam arribar." al 17 de [uliol, .dia 'en que Comorera
es va reunir amb Moix per la comunícar-Ií' Que havia co-
rnencat una tercera «experiencia» Soliva i que calia
tallar-la immediatament.

'« T anmoteix, cixó no vol pos dir que entre lo closse
obrero esta .jo liquidado la influencia nacionalista" de
la 'burgesia Qi que el propi P.S,U. es trobo jo herméti-
eament toncat a uno tal influencie. »

Un redactor va preguntar a Vidiella pel sentit d"aque-
lles añrrnacíons i rebé vaquesta resposta : «. Val més que
callis, noi I :1>.

Quinze .dies més tard, Pere Ardiaca deia en el número
219 de Lluita

« La' ereaeió del P.S.U. de e, direetament .lligat
al p.e d'E., i a'dherit a. ro J.C. mentre aquesta va exis-
tir, significa' un gran salt endovant, historie, de' le
closse obrera de Catolunya en el ccmí de I'internoeio-
nalisme proletori. »

Comorera estava malalt motín pel qual demani a Moix
d'encarregar-se de les qüestions de trámit. Moix va acceptar.
Aquells dies, pero, fcu visitat per Anton i Carrillo i Moix
« decidí embarcar-se a la galera líquídadorao , per dir-ho
amb les mateixes paraules de Comorera, que aiegi :.' .

.....
.,:.... : . :.'~
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« Fou aleshores quon 'va eomenc;ar I'ofensiva público
lo direeció fou donodo a Mundo Obrero omb el seu

orticle dedieot a l'cniversor l del P.S.U. i .en el .quol '
es desenvolupava lo. 'tesi seqons la quol el problema'
ccpitcl del P.S.U. era el nacionalisme burges,' tesi folsc,
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En el "U roalintencionate,crit, Ardiaca arriba a aíír- .

.rnar aque~ta rnonstruo,sitat :

i..
, '

~'.:

« I {ou "abase d'instigaci~r:í~" nacionalistes que es
preparb el putx de maig i la tr~"idora obertura del front:'

'de l'Est.., a l' enemic,» '. ';.
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lesconsptr'acions contra el P.~~": déC.
-:
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-. 'Sense tornar~~~'verroell,' Ardiaca callava' que el P .S.U. '
de C., amb Camarera ald"ant, va .,c\afaxc"quell moviroeot;
callava igualinent ,qu-e al costat del.l).~,~·est,3;ven Esquerra
R,epublicana de Catalunya, Estat Catala I AcClO Catalana.

~ ;1 pres,identCoro,panys1

, , Davant d'aquests atero-pta:ts a la correcclO ~es', elemen-
tal, el niateix redactor del qual hem parlat va IndIcar que
el secr.eta~i' general del P.S.U. de C. s'anomen~va encara,;:,
J can Comorera «. detall, »que semblava"« obl1dat », per '
Ardiaca, i Vidlella cootesta una 'egada 'més,; < Deixa-h

o

estar, t'he dit! »
1 no es 'conspirava 1 No es preparav'a ,el que vuit die;'

mes tard' es va qualificar de « copd'Estat », .atribult, ben
entes, pel Buró polític a ,Comorera. ,«' Cop d'Estat» per

voler salvar el P.S.U. de C.
~' Tesi emmatllevada a Franco quan ha acusat i ha con-

demnatper rebeLlió militar els defensors dé la República 1

r: ...~... .':.,.'':

.~;:..
.; .'
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ií: .~
CapíTO\ '1 \

Avortament d'un complot ">

preparat d' en~a de lIarg .temps,
f,,'
I~ -:

..~

. ~.....-

Els articles publicats subreptíciament a Lluita defor-
mant unsl

a
veritat histbrica sobre la fundadó, -car.ader,'

'miss
ió

i Ilei del P.S.U. de ,C., i altres donant tombs i mes ,-
tombs al « nacionalisroe burges s , havien de tenir .un 'coro-' :;
nament apoteosic en el mítirig projectat a Tolosa el dia 28 "
d'.gost del 1949. Mitiog coospiratiu, orgimit,.t eoo"" el)
pare

r
MI "er<tari geoeraldel Partit i en el qual es projee- ,¡

lava plaotejar la . in'egració immediata"i"n" di~,ussió .1
MI P.S.U. de C. a' P.C. d'&.>p""ya.'· .• "

El pretexto .í'~qu~l\ mitiDg - era 'el xni aDiv}rsa
ri

del ,\
ncistre Partit arnb un mes de retard" quan [a ningú no se'n ',~
recordava. La Hdea del míting íou suggerida precisament :1-
pel B]>r6 politiedel r.c. d'Eo;paoya. . . .1

, .', ' ~, ',.' ' ..' ,:' . ;. '. . ' 1~ ·'C',
Fet cuno s ' a propoSÜ d'aqi1e1l acle I 'de l'aUlv.ers

an
del

P:S.U. de C.,, que conv~~·senyalar. '-Entrat el mes de' juny
'd'aquell any'1949, els companys de diversoS departam

ents

de Fran<;a escrivien a la Direcció del Partit comunicant que"
es disposavena organitzar, com cad-a any, la celebració de';
l'aniversari del P.S.U. 1 sol.llcitaven per a aquell 'acle la' i
preséoci

a
d'uri 'roembre de la Direeció o bé un eompa

D1que .¡

eveDtualmeD! 'd,e,jgo's.' i
. Ir, 41!
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Posat Colomer al corrent d'aquella correspondencia, va . " : . Per ego n eg d l Buró Politic

~r D:ir:;~;~all~e r~:~fO:odl~eel~b~~e;'~nf::::aa;¡.Y~ que enguariy ','0:~t~.- .'. ~~d~e~~~:~:0~~0a:~: P:~e;¡~a'~t.g·~1" !l.""""''!.

~:~:~:!~Ao:;~:rh~~iF:1':;FJ:~;:~\:e~~~~:f~:!~!...i~...•••~.•,O._:,.¡.:_;~o:"" ..~; ~.,P:~:O.f.•.,.:~,;.';:::.',•.~.•~ ~ i~~~~;f.1fa~;t:~1[~~~ª;!m~4~;~~;ahV~~;:i~;t·
fet pel propi Wenceslau Colomer. '._,.0 '.0', "~~¡{,~o:quees paclés de la Constitució republicana del 1931,' que"

Ben entes que aquest col.labor ador va quedar-se sense . :. '. portava implicit el text de l'Estatut d'Autonomia de Cata-
b 1 h o idit ti d P ís el d .'._,'.;-.,~.'. lunya, el 1949, els «. campíons de _l'internacionalisme pro-co rar per ta com avía decí 1 sor Ir e arrs e mes e .

setembre i Cclomer « sabia bé :1> que el conflicte esclataria :: letari:l> no podien tolerar que el P~S.U. de C. hagués estat
el mes d'agost... Arnés, perqué aquest company, en presea- -: Seccíó Catalana. de la Inter.nacional. Comunista.;·L
cia del conflicte, va considerar del seu deure solidaritzar-: '-'

. se amb la posició defensada pel secretari general del Partit.

El company Comorera va calibrar exactament el sigui-
ficat iJ'abaSIt 'polític d'aquell rniting i torna a \Paris.
Un cop a la capital va convocar Moix . i el va instar a que
suspengués l'acte projectat a Tolosa. Va demanar-li, a' més,
de convocar el Secretariat per tal de discutir el problema
polític plantejat. A rnés, el secretad general es proposava
formular acusacions greus contra els adjunts Ardiaca i
Abril per llur , deslleialtat, com contra Roman per dilucidar
la seva gestió a Gatalunya i les raons de la seva presencia
a Franca abans que el Seéretariat el cridés. Comorera oposá
el seu veto aRoman mirant d'evitar aixi que aquest es
presentés i parlés al miting. del cinema ABC de Tolosa,
veto fundat en el fet qué Roman era l'home de e l'Interior »
i en que els agents de Franco a Franca no tenien per que
conéixer-lo,

elo

Deixem, pero, aquests émuls deis ínceudíarís del Cu-
Cut! en 1906 i continuem.

Moix, Vidiella i Colomer van anar a Tol osa amb Josep
Roman. A Pa-rís es van quedar Pere Ardiaca i Margarida
Abril, en contacte, ben ientés, amb el Buró Polític del P.C.
d'Espanya del qual ja no .formava part JoanComorera per
haverdeclinat un tal « honor s ,

En presencia d'una tal lSituació, Joan Comorera, fent
ús del seu dret indiscutible de secretari general i de presi-
dent de la Comíssió de Propaganda del Partit, aná afer-se
cárrec de Lluita. 1 en el número 220, corresponent al 31
d'agost del 1949, aparegué 'Un editorial amb el títol Puntualit-
zem, que el lector trcbara a I'Apend ix .número lo

La resta del material de Lluita era el mateix que havia
deixat Vidiella en anar-se'n a Tolcsa.

No obstant, aquest número 220 de Lluita resta ínedit.
En tornarels conspiradors de Tolosa segrestaren l'edició
als mateixos tallers on es conreccionava i després van
tancar-la a un despatx del Buró Polític del P.C. d'Epanya'
al carrer Montmartre.

Quan .Comorera tingué I'evidéncia que havia esclatat
la crisi rnés sedosa de les conspiracíous contra el nostre
Partit, dona compte del que ocorr ía als membres del Co-
míté Central Miquel V·a.ildés í J osep Marlés ; als mernbres
del Secretariat de la U.G.T. de Catalunya Tomas Molinero,
Agustí Cid i Elissa Uriz. Va fer el rnateix prop de Martorell,
responsable del Partit a París, i del personal de Lluita
com també dels membres del Comité Central residente a
Méxic Josep Muuí, Lluis Salvadores i Antoni Bertran Súria.

Comorera duia les coses per via perfectament. regla-
mentaria dins del P.S.U., en la' vida interna del qual el
Buró Polític del P.C. d'Espanya,reglamentariarnent, no
tenia res afer. .

Pel fet que Cornor era adrecés als militants, i per via
interna únicament, unes Circulars per mítja de les quals
explicava la situació provocada al Partit, fou acusat de
«dictador». Els~< demócrates s del Secretariat no' podien
Ier-ho per tal com haurien esguerrat els plans de llurs ins-
plradors. Per a millor encobrír el .cornplot van preferir
el safareig públic a l'assemblea, el bastó a l'esclariment i

. la discussió franca i lleial, els insults i les í njúrIes a la
pcnderació i la veritat.: ..1
.c- ...

l Comorera« dictador :1> d'encá que va néíxer, sota la
seva responsabilitat, atorgada pel darrer Comite ' Executiu i

? pero la: l. C., havia comunicat per . escrit als militants, que
havia decidit : " .

Primer. - Considerar caducada la. Direcció del Partit.

Seqon. - Procedir a la reorganització del Comité
Executiu.

Tercer. - Dur-ho o- terrne amb la col.laboració direc-
ta deis membres del Comité Central (Valdés,

': .~.
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T Morlés, Muní, Salvadores, Bertron Súria) i amb
~{ (~a participació de rots els militants del Pcrtit.

El ~ dictador »' ComoreTa vapregar' els companys
Molinero i Cid que, com a dirigents de la U.G.T., vi'sitessim
Moix amb mires de trobar una sortida a un conflicte tan
greu iamb mires també d'evitar que les coses no, anessin
més" Iluny en el « treball » de destruir el Par-fit., L'entre-
vista fou lla,rga i tivant. Moix, pero, va arrthar a reccneíxer
la raó del secretari general del Partit i 1110 obstant va con-
íessar que e1l1« no'podia enfrontar-se amb el Buró Polític,
puix que al cap tila f i, ell no era més que un funcionari».
Arnb tot, Moix va essegurar als visitants que si Comorera
el convocava 'Per escrit, e.H aC'lldiria a la cíta.. 1 el « dicta-
dor ~ Comorera ho acceptá. '

Els mateixos companys [a esmen.tats, més el company
Bernadó, 'van' visitar Vidiella amb la mateixa missió que ho
havien, fet a Moix. De la co'nversa, Vi,diella'; va temer morir
d',apoplexia. Aixafat va restar rnut i va aguantar-ho tot.
Quan' els visitants van sortir al carr er no sabien si sentir
pietat o fastic p er un heme d'una histórda milita'nt com la

de Vidiella.
Me~tre Joan ComoreTa escnvla la carta que adrecava

a Moix- 2 de setembre -, el secretari general va rebre,
datada del mateix dia, la que els «si.s > del Secretariat
li comunicaven que el « suspenien » de lesseves funcions
de dirigent máxim del Partit.'

" El dia 5 el secretari general els va donar la resposta

segiient :
,« Pel cantingut de lo vostra corto veiq Que us con-

vertiu en uno meno dé Junto liquidadora del'Partit
i pels seus 'termes groller~ i calumniosos compre~c' que
heu pres lo decisió d/utilitzar tots el~ mitjans desho-
nestos per tal d'impedir que el Partit conegui lo veri-
tat i que, amb pIe coneixement de ccusc, es mobilitzi
entorn del Cornite Central, i del seu secretari general
per tal. de salvar el Por tit i fer més efica~ lo lIuita
contra ~el franco-falangisme, per lo República demo-
cr,atiica i el desenvolúoornent : de lo Revolució es-
panyola. »,

A continua ció, el secrétar( general exposa, en quatre
,apaI'tats, el carácter de ~ yOP de forca » contra en i con-
tra la' llei del Partit, donats peis que I'han ~ suspes » en:
les seves funcions. ,-

El 4 de' ruare del 1950, en el curs d'una' conferencia
'pronunciada a les Sociétés Sauantes/ Joan Comorera va

1(" ,.

Hj.~)'"
\\

resumir el trist' espectacle, dels' p~." ' d ,set~~b're ' t..,,,
'del 1949, "amb ' les, paraules' s.egüents .l: e, ". \ ',_,~(,)9?~ade Bar~eiOh.a:'.,

, '; .',. ,,- '..' :Blbliote~a.d umanitats
'" « MOIX', ha, d esser considerct corn el pnncioc res- , ";

,:ponsable 'de' 10_crlsi, cosa queningú' no ha d'oblidal< l: .
pertal corn en "el momenten',ciue': e,'secretari 'gener,a!
va, posor:lo .dcvcnt del~diJ~nici de: deshonorar-sé' o' bé
á'.§sser, . fidel .ols ':principis marxistes-Ieninist~s;-, ¡f~sser' .,.
conseqüe~tambla éonductcipo1ít¡¿~'iqu'i;"h~\'¡a ti~gut, '
de no mentir ~més al Partit, Moix yo ,preferir;per )aqns.

'de comoditati ccirrerisme" el ccimL,;del deshonor;' .» , , '
'; ."'\, ,':- " " .. ', ....

.;-,

,',- ....

, '

'; ...... \...

. -.,', ,~'

".: .

Proves materials del c.omplot;,
de liquidació del P .S. U. de C.:

,i '

.:..... ';

.;. Un :informe sobie'una re~ñió ce1ebrad~ a Saint-Eti~nne
pels dos' Comites departamef:ltal,s' del P .S.U.. de C. i d~l
P.C. d'Espanya, ,convocada a petició del d'Espanya; el dla
28. d'agost, tingué per objecte de posar en coneixement
dels responsableS del P.S.U. unes <! instruccions :l.> rebudes
d'en!;a d'uns dies a Lyon.: en' una reunió interdepartamen;-
tal de reSponsables del' P.C. que pódien resumir-se aixi:

',« El PSU. és' ¡)Ort tnteorcnt del P'C, d'E.' .
A partir d'avui, no e's celebrara. cap 'reunió de .Io

DireCció depqrtameñtal deIP.S.U. de e. sense la pre-"
sencic . del 'respo~sable polític del P.e. dIE. ,." :~

Assistencfa 'obligada del ~esponsatile del P.S:U. de':
,.C~ a tes, reunioos' de 'la direcciódépart.amental,' de!~

P.e. d'E.' com e membre d'aQuesta Direcció.;, ' ,'::
:. Un ~ompany" r~:~ponsable d~IP .•e. d'E.'~~sistira' a~ ,

I.es reunions' debci~e deLP.S.U. de C. r

',~ En'casde ,divergericia de crit,er1/,el ,P,e. d'E .. és el,
,... qOi resoldra. ,.,' '.,:', ,,: .' ,," J."

, ':~ El responsable ' deiS' gru~;~'~'~'i~fos' .: sera :'necesSaria-!'
triént un companydel P,e. d:E. ';'»," -,' 7~

, ~:' _.. . . ~ 'l...'.,; .. ;' .. : !
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.' , 'Aquesta reuriió a Sai'n.t-Elieri·ne va tenir lloc el m~telx:
dia que es ,celebravael' famósmiting de'T'olosa eil,el qual-.
el Buró. 'p:OUtie pTojeCtavadonar per 1eta:'~lai.I1tegració del,
P .S.U."de C. al P.C. d'Espánya. NQ obstanf,a, Sa~nt-Etienne,·
després de quatre hores de discussió/rtovahaver-hi,ae:ord;
'Segons el: responsabledeP :C.. «ér'an instru.céiones. del~,
Partido Y precisaba aplicarlq.s »: Com sig'úique el respon~ "
sable del P.S.U. de C. defensava una, posició diferent,-va' ,- '
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'la Internacional ComunIsta', exercides sistematicament
durant els llargs anys en Qué es, va" veure obligat a constí,
tuir 'di verses dire,édons cooptades i adoptar' sancions
gravíssimes contra' ex Ill~mbre:S del Comité Executiu I. del,
Comité Central, facuItats-., que inaí no" Ji ,foren discutiges

' -, el secretad gener.al s'ha limitat a !cümpliJr arnb el, seu
deure. » ' _ , ., ',' -Ór-

'" , ',' "'-'-' ~ .« A-questa vega da, peró,els membres, cooptats de .1'e,:X
Secretariat, sensn dret i abusant de teniren .lluI1S rnans :

'l'aparell del Partit, s'han considerat. corn una' mena d'iIi~"
tangibles i enduts d,e Hur· a:fany de desnaturalitzar el Par-
tit,' s'han aixecat contra la justa decisió del Secretari. General. » (1). ..'

«En efecte,'el P.S.U. de 1949 no és P.S.U. de 1936,'
ni de 1939. El P.S.U. de 1949 és més homogeni ideológi_ '
cament, és més vetera en les lluites contra el francofalan_
gisme 1. per la República democratica, hafet grans pro-
gressos eriel camí de la seva bolxevltzació. Tot aixó, per'ó,'
no ha caigut p as del cel, Aquest és el nostre mérit i el
rnér it de tots els militants per haver-nos esfor~at de' ma-
nera infatigable per assimilar els principis del marxisme_,
leninisme-stalinisme. No obstant, d'una ver itat" oue ' és el
nostre orgulI no es poden extreure copclusions - errónís,
ni poden permetre's judicis que uItratgen 'els dirigents i
els militants qCle van ten ir- l'encert de crear eL:P.S. U. ,» '

« (... ) Car-, « el canvi qualitatiu '» no s'ha prodult el
1949 arnb l'al~ament del grup, que s'autotitula. Secrebiriat, .
sinóel 23 de juliol del 1936 quan .fou creat elPartit únic,
marxista-leninista-stalinista de la classe obrera de Cata-
lunya: el P.S.U. Els can vis eruantitatiussón, dones, els
que s'han anat produinta tot el llarg' procés de bolxevit-
zació del nostre .Partit. 1 el segon canvi qualitatiu espl,"O-
d'Ulrit quanes creara el Partít únic, marxistacle'niriista_'
stalinista de la cIasse .obrera deIs pobles' hispanics. ;)

« En efecte, la dialéctica ens ensenya que 11i .» ha
sempre quelcom que 's'encamina vers la mort i qu'elcom
que neix. També ens en¡senya a no involucrar els: termes i
a no donar_ per mort el que neix í a no donar per' viu "el. . /' . . ,

que s'esta monnt. El que fou condemnat a mor+ amb la,
creaciódel P.S. U. fou l'esquarterament de la, classe obrera,
el s'ectarisme d'uns i altres grups, la manca d'uIÍa teoria
revolucionaria que' va ca['a:cteritzar les 11.uites he,r9

i
ques dels

obrers catalans. 1el que ,va néíxer fouel .Pártít. únic mar-
..<
'" ...... , .

( 1) El Secretari General es referei* 9 lodecisió que Va prendre,el dio 29 d'agost del 1949.
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«El problema de' launitat organica del m()viment
marxista-leninista-stalinista no el podem veur-e sentimen_
talment ni de manera sectaria. Car, és un problema estre-

"tarnent lligat a la maTxa ge'neral de la Revolució i' que,
s'ha de resoldre tenint únicament en compte liiriterés real
de, la Revolució, (.. .), mirar si ola fusió correspón o no ,'al
dret preeminent' de la, classeobrera. Car ,siuninoment
donat, el dret de, la ,cIas~e 'obrel;a exigís precip,itar la fusió
haurua de fer-se i si a'conseHés reta['dar_la hauria de fer-.se també. »

xista -lenin ista-s ta.Jinista

, "

.......... ;.:~~
'." ., '.. /

.~:..:

:',

«BIs marxistes-1eninisf.es hem d'ésser di~~~os 'i 'noe~
tátícs, No obstant•.·"om diu Len in, no hem d';""r .fiJi,teu)
Puíx que és estaticel que vol retornar a l'es-qqarteramen¡ i¡
olássíc de la' cIasse obrera que, patíf;JID a Cata1unya aba~ !

,d'e la unifkadó. les dinári:tic tot,e1 que, defugint de secta I

ri.smes i oportunismes. o raüllis'?e comodítar, llu~ta, co.nse: ¡Ii:
quentment ,- ma.Igrat les posslbles mcomprenslOns 1 h, 'ir
CÜ'Illplexitat del m{)illent - per a reaIitza,r la Hn1a histÓrica,' Ii
Ínarxista-leninista-stalinista de lá, unitat de la cIass/ 11,

'/ ,,~brera. » , " ., ,Ir

,. , S'afirma que el voler- manlenir' el.'P.S.lJ. en la sevi 1:
linia histórica és una manifes;f:ació de' na-ciona'lisme bur'í il:-
gés. Amb el mateix dret es podria sostenir que l'obstina., :1
ció a for~ar les Coses í a desconéi)cer el valor exemplar i¡i

. del P.S.U. és una manif.estació decimtralisme' absorvent.! ;1:

Una i a1tra d'aquestes d'ues manifestadbns no són justes] 1,'
pez: taIcom el problema consisteix preCisament 'en e1~om: :11

s'ha .de forjar el millor instrument per acabar amh les ill

manife~lacion, i els fel, nacionaJiste~de. !". n~cion, :opr;.¡ i
mídes I arnh els actes de terronsme penodlC 1 de discr í. :

mi.nació permanent de la' nació opressora.' »,~
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« Esti~ats companys : no us precipiteu, no us deixeu
portar per unes primeres' impressions ,aduIterades 'per la
mentida i la calúmnia. _Si, per sorpresa us han, arrencat
una opinió o una decisió, revisen-la arnh serenitat _ 'no
tenint altre nara que !'interés del P.S.l!. de C., del P.e. d'E.
i de la cla,s'se obrera dels pobles hispa¡nics. »

~~c"

« Es així corn farem el millor servei al P.C. d'E., a la
cJ.asse ,obrera de tots els pobles hispanics. ~

..,",
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De la circular N° 6
« Pa'l'Ís, 7 de novembre del 1949.:1>'

r .
t

. «Se'ns qualifica de « nacionalistes ", mesclant-ho,
sense mirar com. amb la qüestió de la ind.epend

enda
del

.Partit, perqué abans de la unficació, en mertt de la propia
4: defQrmació nacionalista :1>,varn provocar « l'esquir

o
-

. latge " del Sindicat netaLlúrgic dirigit per un heroi del
PoS.U., el company Jover-Brufau .. Aixó és una canallada
feta a consciencia, per tal com l'autor de l'article (Liuita,
nO' 223) sap que la vaga fou decretada pel Sindicat dirigit
pel company Jover-Brufau i que l'intent d'oposició a la
vaga es produí, pels faistes que dirigien el Sindicat de la
C.N.T. ; 'perque no ignora que el company Jover-Brufau

. va morir heroicament a la Pla<,,:a de la Úniversitat de Bar-
celon,a .el 19 de juliol del 1936', perque ha oblidat que la
memur~a .?e~ 'company Jover-Brufau és sagrada per als
comulllstes'.l els patriotes de Catalunya. :1>

« Se'ns qualifica de « nadonalistes :1>,per que hem dit
que el P.S.U. és un Partit nacional, el més nacional de
Cat~~unya. El greuge seria logic si Catalunya no fos una
naclO. Catalunya,. per~, és una nació. Aquesta és per a
no~altres una ventat Irrefutable, puix que Catalunya reu-
nel~ ~o.ts els ele~ents en'llmerats peT la definició nacional
stal1111ana. A mes, Catalunya és una nació secularment
opriril

ida
. (...) Es indis<pens.ab'le Ja ooroprensió clara

d'aquest fet, puix que, com ha dit Stalin el problema na-
cional i c~l.onial és ,indissoluble del problema general de
la RevoluClO; perque, segon's va declarar Dimitrov en el
Vil Congrés de la Internacional Comunista:

• : J- .~

.'~

'.:'
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(jnic marxista-leninista deis po bies
uniiat inl,g,a! de la ela," abma B ~ ..
ceet, el, • t,óric, > del sectari',:,,' tindr fu'''''e" •. Q e .arcel; íia?
els mestres del marxlsme-Ielllulsme. No obstant, come enan1t~ts~' ,
un error molt difícil de concebre per tal com ja fa anys (f
que el malaguanyat company José Diaz, secTetari general ¡.
del P.C. d'E., va dir (Tres años de lucha, p,ag. 176) ~..o

« La concepció sectaria, antimarxista, que són les
forces del Partit i no 'la clcsse obrera, els pogesoS i les
moss

es
del poble, sota la direcció del Portit del pro-

letoriot, les encorregodes de conduir les lIuites deci-
sives' pel poder, ha d'ésser refusada total

ment
• »

« 1 fa més temps encara que el gloriós company Jordi
Di-mitro

v
, secretari general de la J.C., ens previngué en el

VII Congrés
« En la situoció actual, el sector.isme, oqueix sec-:

tarisme pretensiós, oixl el quolifiquem en el nos
tre

'
projecte de Resolució,' dificulto, en pri.mer \loc, la
nostro lIuito per a la reolitzoció del Front Onic; secto-
risme sotisfet de la sevo estretor doctrinaria i d'ollu-
nyoment de la vida real de, les mosses;, sotisfet deis
seu s metodes simplistes per a resoldre els problem

es

més complicots del moviment obrer sobre la base
el' esquemes tollots per un moteix m.otlle; sectorism

e

que pretén sober-ho tot i no creu necessori oprendre
a I'escolo de les mosses les .1Iic;ons del moviment

obrero »

« Estimats companys: Si les esfereidores afirmacions
deIs membres cooptats de l'ex Se·cretariat fossin certes,
hauriem d'arribar a la conclusió que vam com

etre
un error

históric en crear, el 23 de juliol del 1936, el P.S.U. de C.,
el Partit únic, marxista~leninista de la classe obrera de
Catalunya. (.;.) No, companys. La creació del P.S.U. Iou
un encert historic, el rnés ,gran encert de la llarg

a
i tortu-

rada historia del moviment obrer hispanic. Quan la LC.
ens va acceptar com a Secció Catalana digué en el precim.-
bul de la Resolució que, en crear el P.S.U. de C., « la classe
obrera catalana s'havia situat a l' avantguarda del movi-
meni obrerinternaciona1 dins' del món capitalista. ~ ~'. '

« 1 la sintesi mestra va ter-la el company Dimitroy

en dir
({ Els portits comunistes, recolzont en' la grovitoci

ó

creixent deis obrers vers la unificoció deis partits so-
cioldemocrotes o bé d' oltres . de lIurs crgonitzoCiorÍs

~.. ',

« L'internocionolisme proletori ha d'oclimotor-se
per dir-ho oix'i, a cada país per tal que arreli profun-
doment en terro natal. Les formes nacionals de la
Huita proletaria de classe i del moyiment obrer deIs
diy~SOS .pa"isos no contradiu~n en cap aspecte I'inter-
naclonahsme proletari. Ans al contrari, justament és
amb aqU'estes formes com poden defensor-se també
amb exit els interessos internocionals del proletariat.»

~ .. « Se.'n.s quaU.fi.ca també de «nacionalistes:1>, que ocul-
tem P?SlClOns 4: nacionalistes burgeses ", que realitzem
un 4:. mtolerab:~ J>,.« perniciós J> i « fracassat » treball
fracclOnal a lmtenor del P S U qtuui teni 1.' C d'E li . . . .' sos emm· que .e
P.. ' . auna de treballar per a crear' 1 P' iit ú .. t 1 •. , e, ar l nrc

. marxlS a- emmsta d Espanya aue la t . bl "l'unir' en un tot .." - me a enceta e no es. .orq~mc dos Partits que representen una
part st es vol ma]ontaria de la classe obrera,sinó el Partit

1' ....··

_ ......... -....----
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amb els . Partits Comunistes,' han de prendre en lIurs
mans, amb ~eg'uretat i. fermesa, la.' iniciativa d'aquesta
unificació .. La causa de la unificació de la classe
obrera en un por tit proletari únic, en aquests mornents
en que el moviment 'obrer internacional entra ..en 'el

,'període de liquidar l'escissió, ES' LA NOSTRA CAÚSA,' -j".;

és la causa de la -I.C.» ' , .

'. . .... . 1

. ~.'. ,~,. . ~'.~.;: ':; .
. : ,:~,. ', ...~ .

. ','.' .
" ,

1 José Díaz ens ..badit '(Tres años de lucha, pág. 470) :

e ,'C<'les renspíreclcnscentrael P.S.U.de C.
........

)' • r ':'~ ~

({ La unitat de sociclisres : i comunistes no ho de
trencar-se mai. Si, dissor todcrnent. per a la, República
i el poble, els dos grans partits de la classe obrera
es desunissin, el feixisme operaria' amb gran fadlitat,
puix que ho foria contra" unes forces mancades de ;'~_
cohesió, que esmerccrien IÍurs energie's en lIuites in-

,testines. La uni'tat de socia listes 'i comuniste~, la
cr~ció del Partit, Únic del proletariat, sera sempra,

",dones,. la g'CIrantia d'una polítjca ferma de victoria. II

« 1 nosaltres sabem par exp er-iénoís propia que la uni-
tat 'inflexible de socialistes i comunistes' es forja en els
-rengíes del Paetít . Unic marxista-J.eninista-stailini&ta de la
classe obrera. Aixi bo h em fet els, catalans i aquest és el
nostre bonor de revolucionaris marxistes-leninistes. Es
legítim, doncs, 'trebalJar pertal que el P.e. d'E. faci el
mateix. l>

.; j
••

'1
«' Ens trobem, doncs, esbirnats companys, en el camí de

Lenin í en en ens man tíndr em, costara el que costará, Es
aíxí coro servirem la causa sagrada 'de la classe obrera
h ispánica, dels partíts marxistes~leniniSltes-sta1inistes que
ladirigeixen, com honorarem la memoria deIs nostres
mártir-s. »

'« Prego una vegada més els cornpanys que cons er vin
'nur serenitat, que exig'eix in la ver ítat, que, refusin les:

.. ccaccions i les s.ancions, que es mantinguin ferrns al seu
lIoc tanseval les que podrán ésser les .rnesures que prengui
el grup de cooptats de l'ex SJ!cretariat i que' ajudin el ".
secretar¡ general i els 'cada dia més nombrosos militants' é:'

que comparteixen la' seve op in ió política de salvar el Partit
'Unk, marxista.Jl,eninista-sblini'sta, de la, classe obrera de

" Cataiunya., ,»
,,',

" ,

« Joan Cornorer-a, secretarí gener-al deLP.S.U. de C. >
.i'
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Capitol IV

A manera d' epileg
« l.'eutcr » ,de la creació del P.S.U. de C.

.;¡1 :
-.'7,..

Sembla que' aquests darrers temps,:els que "an inte~'
tal' liquidar el nostre Partit els ha VlllgUt. u~a mc~t n~

. febre volent « de~?strar ,» que l'autor prznclp'al, 'ió del
-:"l'únic; de la creacio del P.S.U. de, C. Iou la Direcc

P.e. d'Espanya.

El Buró P.o'útic del P.C.d'ESipanya, peró, ha de ,saber
,qtÍe l'ocultar o el de'~ormar la iveritat és un, asp ecte molt
important de la mentida ..

: .La; veritat. és totuna. altra i !oan Comorera va expli:
car-Ia amb les paraules següents: . ' ,

,:" -:»Ó, «Per inici;ti~a rnevc, djes .descrés ",del 6' d'octubre
d~1 1.934, 'van iniciar-se, els ' prirners :~c::ontactes per_/
unirels partits marxistes de Cctolunyo ( ... ). A mi ~
.' 'd-el 1935 es' va' constituir . el Comité d'Enlloc I
Jan r 'S M'
vaig ésser jo, des del' penal de Pue~t~de anta " a~la,
qui redcctó la' declaració de princlp~s, dsclnroció q.u:

'toL¡ oprovcdc , sense esrnenc . per, I.es.n:e~tat. Comlte
( ... ). La campanya 'electoral. fou -. dirigida ,~el ce-
mite" d'Enllcc' presidit, [o .personclment per mi (f .. ),

,'''"-'.

.. '
,,,
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, "evolucio-

El retorn a la democracia leninista'

, : Qui observa .I'evolucíó del moviment comunista, i obrer
internacional i a cada país' s'adóna queiens trobem [a- beri
lIuny del « monolit.i.srm:e·~ que, no fa molt; encara el tenia
embe-ídat, Es, verítat, púo, que la « pluralitúlció ~ de fpr-
mes en que ';actualment es manifesta, no es deu pas a la
4: comprensió '> ni a la « bona voluntat '> dels qui durant
anys i panys han tingut el « monopolí ~ de la seva direcció ;'
ans bé es deu a-T'esclat de les justes concepcíons de la
ciencía marxdsta que han vírigut prenent forma i Iorca
exígínt el retoro a la democracia leninista. Car era inevi-
table que amb el « socialísms científic s passés el que ha
passat i passará arnb tetes les ciencíes . que s'ha escapat
i s'escapará de les mans deIs qui han pretés o podran pre-
tendre tenir-ne I'exclusiva per a aplicar-les L exigir: que
siguin aplicades a Ilur manera i perpétuament, 1- era in-
evitable, repetim, que un tal criiter i, de perspectives Iímí-
tadíssimes, acabés per fer crisi; una erisi de proporcions
queavui encara no es poden mesurar.

A nosaltr ss ens correspon : i en reivindiquem l'honor
d'haver contribuit « des del nostre modest camp » _ com
digué un dia el nostre mala-guanya.t company J oan Como-
rera - a empenyar- endavant aquesta evolució a Catalunya,
en el camp h ispánír; i també en el camp inrternacional (1) .

( 1) Aquesta part fou escrita el mes de setembre del 1967 ; tres
mesos abans de produir-se el « gener » txecoslovoc,

Malgrat que ,després s'ha produít, a Txecoslovóquto, el « 21
d'agost » del Pacte de Varsovia, entenem que no modifica en res
la nostra concepció sobre la ineluctabilitot del triomf definitiu de
la democrácia leninista.

P~nyora de la no'stra convicció en són, d'una banda, la unitat
deis pobles de .Txecoslovaquia entorn de lIur Govern i de la Direc-
ció de llur Partit, legalment elegits, enfront de les forces ocupants ;
d'altro banda, el fort « sobressalt » que simultanioment s'ha pro-
duTt en la immensa majoria deIs portits comunistes i del roovtmenr
obrer, de la pou 'i democratic internacional '

L'entrado per sorpresa de les forces del Pacte de Varsovia a
Txecoslovóquio i les seves conseqüencies al país ocupát i interno-
cionalment, en la perspectiva hem de veure-Iro _ amb els seus
angles negotius i positius - com el procés inevitable vers lo derno-
crotitzoció del sociolisme pe] comí de Lenin. '

Universitat Autónoma diBarcetrifiif'
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Aquest és, repetírn, el nostre honor i la nostra espe-
ranca que recolza en una realdtat tangible; una manifes-
tac ió de la qual . és aquest fragment.

Fa poc més o menys dos anys que López Raimundo,
l/a persona que el' Buró Polítíc del P.C. d'Espanya ha
« elegít :p per secretarí general del P.S.U., de C. .va adrecar
a jm grup de mitítants I'interr ogant següent : « Había, o
no, de integrar el P.S.U. deC. al P.C. d'E. ?:p: '

Eins avui encara no ha rebut cap resposta. A més, deIs
nuclis de mHitants de' I'Inter-ior i de I'exteníor "que un mo-
ment donat van poder creure que es trobaven en el P.S.U.,
en adonar-se de I'adulter-ació que sofr ien, n'han marxat.
Molts d'eUs han trobat el ver ítable Partít, s'hi han reincor-
porart o té hd han ingressat i s'hi troben bé. 1 en la reunió
esmentada, López Raimundo es va veure obligat de fer la
,« confessió ~ següent: « centenares de comunistas catalanes
están. tuera del Partido ~. (López Raimundo no parla ca-
talá l) ,

Fa cosa d'un any que Santiago Carr-illo « In vitava ~
certs m ilitants a « sortír » del Partit, La veritat és que els
rrrilitants als quals s'adr ecava van prendrs per sobrera una
tal « invitaoió », per tal com, tots ells, havien deixat el

, Partit per, compte propd,

..~,"·r
.. ~

-{

, ;

~t

:.-~ Si' a tals fets afegim el Iraccionarnent públic en que
ha caigut el P.C. d'Espanya ens sera fácil de condoure que
tots ells es deuen a la necessitat de trobae, o de retrobar,
el cámí de Lenín, de la democrácí a leninista, del qual fa
prop de tr enta anys va separar-se el Buró Politic del P.C.
d'Espanya, Es per aixó que el Partít se Ji escapa de les
mans a desgrat de l'aparent « suavitzacíó » de la qual preté
fer prova actualment en els seus rnetodes i en el seu llen-

, guatge oral i' escrít (1).

El que compta per al mtlitant que no esta hurocratít,
zat és la historia de trenta anys del Buró Polític que va
des de da imaginaria « Junta Suprema de Unión Nacional ~,
arnh la seva no menys imagin.atI'ia « Agrupación Guerr-íhler-a
de Levante y Aragón »; de I'agr essió contra el P.S.U. de

-.¿
~!.

l-'.t'· J
.,

',q.,- :....~

(1) Es, també, perqué en el P.e. d'Espanyo, I'anomenado « des-
tolinitzoció» es produeix o I'inrevés; així com en altres lIocs certs

"responsables deIs moncoments a Jo democracia leninista han estot
sancionots i esbond,its dels lIocs de direcció, en el P.e. d'Esponyo,
cquests rnot eixos responsables han onat occedint codo dio a llocs
d'uno moior res onsobilitot.
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C., amb mes virulencia deÍ que ho ha fet -contra .Franco ;
que passaper ',l'anomenada «reconciliadón nacional ),' - ' ",
per la ""« pcsibidíddad de restablecer-la democracia en España
por' vía pacífica ),' per sol.lioítar .a F-ranco drets _democrá- __.
tics per .« Ier ipr-opaganda « en contra "del Ref'erendurn- del
desembre de 19,66), per acriber vavuí a «denunciar'), les

-:« práctiques cautor-itáries ;) del' regim franquista ! , ' ,

" ", El que ~o~~,t'~ tain~~, el' q~e'h~"decomptaT per afots
els 'marxi,stes-Jeninistes d els pobles hispánics és que I'evo-
'lució vers la democracia lerrinista dins .del moviment co-
munista .i 'obrer hispanic és ja iiuieturable, aquesta evo-

,lució fou encetada amb el refús del riostre secretari gene-
ral, companyJoan Comorera, a integrar eIP.S.U."de C., de
'manera clandestina, com hi fou comminat pel Buró Politic,
. el mes. de maig -del 1946., ' _,

\' .
" Evolúció que .fara que el P.S.U. de C. :reprengulÍ'-el Iloc

i Les Iuncions que li pertoquen com a eapdavanter del nostre
moviment \'obrer en la vi-da p olitica de Catalunya, com a
pr-imer factor unificador de la nostra iclass e obrera en les
lluites pclítiques, sociads 'i uaciouals del p oble de Cata-
lunya. '

Aquesta és la missió que es va ímp osar dur a tenue
__el nostre Comité Executiu amb eIs militants .que van man-

Ienir-se fi-dels i amb els que posterierment s'han incorpo-
rat o ingressat i els que en el futur vindran.

- • ~4 :=~. . !"'.•

Aquesta es la nostra confianca, perqué fem riostra una
frase d'un aH' dínigent d'un país socialista segons 1<3.qual

« El socialisme triomiará a tot el món, no pas perqué
s'Iuiura 'tet, témer, sinó perqué, s'liaurá .jet estimar. ),'

Visea el Partit Socialista "Unificat de Catalunya, h '
'f

/.'

Vica el nostre heroí mártír tnacional Joan Comorera!
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tLluita, n,ú~:n:::,n3ú1m:::i::td~ 1949). .'. ,:~,~~~~~

'El P;rtitsoc:'~N:~ü~~;:::taJ:nYavaésserIa'::i![~
SocCióCatalana de la Internacional ComunisoÍ'a., . . ," .·',~~-~;,;t~

Da.rrerament s'ha prodult' alguna .confusió amb rel.aciÓ·,~· ~.~;>::i.;c
aJ carácter del nostre Pareít: i de Ies ,seves r'elacinns amb ',.. , . '~'-:,1
la LC., confusió que s'haurá accentuatamb l'afirmació rus': ". ;':,',:'1
toricamentf.alsa que s'ha forrnulat en el darr-er número ele . , '.' '.'"
Lluita. Essent aquesta una qüestíó tan transcendenmj per a [,
la historia del Moviment obrer de Catalunya, és indispen-
'sable posar fi a les, confusüons i restablir la, verítaf hdstó, :"
rica. " . :

El mes de juny del 1939, en nom del Comdté Executíu,
el nostre secretara generall, J oan Comorera, va proposar al
Presídium de la Jnternaciona;l que el P.S.U. fos acceptat
com a Secció Catalana. La proposició fou aprovada per
unanimitat. '

La prova histórica d'aquesta afrirmació la terrirn en dos
documents d'importancía· excepcíonaf.

El dia 15 de maig del 1943, el Presid ium de la LC, va
prendre I'acord de dissoldre,<la previa consulta a les Sec-
cions afi-liade,s.

El dia 24 de maig del1943, el Comité Central del P.S.U.
de Catalunya va prendre la següent resol,Ució :

4: El Comité Central del Partít Socialista Ur~ificll.t de
Oatalunya - Secc ió Catalana de la Inrterna-Cion·aJ. Comunista
des. d.~J mes de j~n'y del 1939 -, despr és d'·ana.Jitzar' la pro- ,
posrcro del Presldmm del Comité Executiu de la Intetnra- '
cicnal Comunista de dissold.re-la com a centre dÚectiu' del
moviment obrer internacional, d'a.J.liberarles Seccíons de
les obligacions, derivades deIs Est.a,tuts ·.,i ResO'lucions dels •
Congressos de la InteTll'8cionál Cornunísn, i els justos
raonarnents que Ia 'precedeixen, ha. pres el següent acord :

Primer. Apr6var la prop'Üsició dei Presidium del Co-'
mite Executiu de 1'8 In1:ern-acionál Comunista.' . . . ' .......,

Segcn .: Co.ncentraT tetes les'forces del Par-tir per a re-
colzar amb tots el~ mitjans al seu abast la guerra allíhe-. .:'
radora d~1s pobIes 1 deIs Es·tats de lacoalició antihitleria:ria~~'7-'
per tal d acc~l~l'ar la derrota de 'l'enemic mortal dels treba- _
Hadcrs, el felxlsme alemany i els seus ,a.Iiats i vassalls.'

, .~ercer. Concen,trar' tote~.les forces del Par-tit per, a',' r _. ",},

mobdl.itzar- a fons CataIunya 1 tran6f-ormar' I'actual. i heroica ; "

UniversitatA "Gno~~a deBarcclon~::;
Biblioteca d'Humanitats.. '..~.' " "\> •.

. .: resistencia, activa i victo,rjosa-en guerra popular contra el
'.'..<régimterrorista de Franco. i. Falange,' vassalls.. a, Espanya,

' . "del feixisÍne 'alemany., '. . '. ',~: '. > '. .,' : .
"';":"'Qua~t..·CO~ce-nt:ar .totes les for~es del 'pariit· per , a'con~

seguir, que els pobles híspánics, agermanats, fent rnés, més
de pressa iinillor, enderroquiln el régírn terrorista de Fran-

,co.i Falange, írnpedeíxín aíxí que Espanya, sigui arcos-
segada totalmenri¡ definltíva ~.l'infern_ de .,la guerre hi,t-.-Ier íana, ",.

·>~<:,~.,'.:;:'.' Cinqué.Concentrar tetes les forces ' del' Partít per a
" ."~xigir, juntamb el poble, el retorn ímmedíat a Espánya de
.,.'~. .~la. '«'Divis,ió Blava » 'í dels obrers tramesoscom esclaus a

",~ ',' .MeñÍ,a~ya, actes efectius í críminals de guerra del régím
. '. terrorista de Franco i Fa.}ange contra les Nacíons Unidas ..

~.' '.... :: Sise. Goncen,trar totesles forús' del' Partít pero acce-.
"lerar- Ia unítat orgánica de la classs obrera, la Central Sin-
. dícal , única, la' unítat comba,tent deIs catalan s ide Cata-
Iunya amb els altres pobles hispárilcs, 1'8 cbJistitució urgent
de. l'orgran dirigent de Ia Iluita del riostre poble contra el
seu mortal enemic: el regJm terroris1:a dé Franco i Falange.

, Seté. Refermar el trebadl comú, la Iluíta comuna contra
.el régím te:nrori'Sta de Franco i Falange i la guerra hitleria-
na, els Ilacos frMerna.Js que, ens uneixeñ amb el gloríós
Partít Comunista d'Espranya.

.Pel reforcament de la coa.lició anglo-soviético-ameri_cana.

Pel segon frront, ara, en el c-ontinent europeu 'prop dels
. centres vitals d'Alemanya.

Per ·l'an-orreament de la cinquena columna, instrument,
. en cada país, del naú-feix'isme.'

Per l'enderrocamenrt del régím terrorista de' Franco í

Fa'lange. . .

-".Per Espanya1liure i independent, per .Ia República.
Per Catalunys lliure. .
Per la victoria militar de des Naoions Unides.
Per una pau justa í democrátíca.

" . Vis'cael Partít Sociralis,tá Unifica1:, 'partirt únicdel pro-
'0 ' Ietar-iat ..catalá, partir nacional de Catahmya }, ,

. .... '~ v.i~ca ia~unitat orgánica de Ja cl~sse obrero, la Central J
. ",:' Si'lldoic-aJ.única l . ".. ,.

~"::~~::;:;('-"'.,~~,:. Visea la unitat combatent de L'tbts'els ~cata1a~spa'.trio~
· .. .... -tes," de Cata~unyaamb els altres pobles hlSpimics !

':~~.':'- "Vi~ca la Unió de RepúblJi.ques S,ociaHst.es Sovíétíques,
. i:i,' .: " l'E;x.er<:it. Roíg; ieil. seu cap genial,' company Stalin. i

• ~ •• - v - -:.:

. :j~" ,." '~~',r-: _ 24 de .maíg del 1943.
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,:= ~ ~ I!)~ Ilt;..II~) . .' ' La .Prauda dei 10 de j;'nyip:¡,¡¡ooeI. següe~t~;;municat . .'.¡ '.' .. .,«: Ape "..dix nú ero 2 ...., . B·.
....del Presidium del Comdte .Executíu.ide "la InternaoionaLCo-.:~:.~:~ '" , ..' . . . nI érsltatAutenoma de Bare

_,' ·;·:·'<;,rni.mista: .' , ... ,.' ,.-.'>'.. .: .. ~_./,._, ,:Y.~."·· ., .. ~'I '.S; - v. . . Bibli?tecad'Hurrianitats
:.,;;::':.,: .. ~.,~~ ~-~.En, Ia da~r~ra :'~e&s'i?·.d.e~-"~:.'4e. j~ny~~e('t943, el '~re- ...: .~.'~. j< .:\_~'--(Ú;ita N° 249,~29:de marc del. ''',1.9501':

• .J". "s~dlUm del' Comité ~Exeeutíu '_de-'-la 'Lnter-nac ional ComunIsta . , _:..·'1 ".,,«- :. anal~tz~les 'decision~'rebti~es:;;d(:-.le(~eves,Secs ..ions 'I.:es~<";;\".;~",<4.· '':.~:,.>' .: I~ .. '.
!'.».:~ ·,,::._.p~cte:laresoluc:iódcl:15- de'm~ig.·de·'-1943g,obr.e·hidisso~':; "._:.-<.~~ ¡.... , .'~" .. , ..

! .':. '. c'-:¡¡'l"ludó';,de da InternradonaILC1:lInúrw.sta,<Fhá <óoustatet -:"'/(~:>.' -.>. '.~.. '.J'-' Una, cart·~> de Nuri C~~orera tÚ -Secretariat del' 'P .S.!J .
.'".' ... ;:'-.~í:Qü~ Ja 'pr{)Po~ri¿i6 'd~:;dis~'~lár'¡/:ia>I~t;e~~aci¿~~í'¿-"'::" t "'''

.• ,<, _ • -. ~ murrísta .ha .estat ancovada _peIs"pa,i-Üts . comunistes 'd'Ale- ' " ....:- ,.<.' ,

..rnanya, ,-Argen-tina, '~Austra.l~a: - 'Austri~', .Belgica, .BulgAria,;·' -Ós-: - .~, ~ Esti~ats' camarades
.Canadá, Partit Socialista Uriijicairde: Cá{aluny~, Partít c·~_ '. - :"_.~,- . : ,-'
munista vde Colómhia, Unió Hevoluc ionár ia _Comunista de : , , .' -Pins á.~ui n o i havia cregut necessari .ia-dre9ar-vos una

" Cuba," Partit . Comunista'. de Txecoslováquia, 'Xile,Espapya,: '.. ,. -,-~ ,c.a~tá'sobre ,la, traícíó de Comorera, -j a que des ,del primer
-Finlan-dia; Franca," Gran Bretanya, Hongr ía, Lrlanda, Itália.> '~ .- dia corieíxíeu la meya posi~ió;totalmént al costat vostre
_'Mhk, Costa Rica, Partit ObT'-,er!ie-:.Polonia, partits,',ccimü-' -, <._ r ¡ ,- ',i del Partit, a,l costat del ,P.C. d'Espanya i de la \lolguda

nístes 'de Romania, Sir iavSuecia, .Un ió Snd-afr.icana, ':;Partit, ~:,~".. -' " ' 'camarada Dolores. Com sigui, pero, que esta especulant,
-_Comunista. Bolxevic de ,la U~R.S.S. i._ pér· la -Tnternacional .:'; "'1' amb .hipócr it sentimentalisme, amb la .seva qualibat de -pare
. Jovenivola Comunista (adherida -a' la Internacional Cornu- - . .~ rneu, . vull . deixarconstalrlcia de la meya posició, cada dia
nista amb .drets de, Secció) .. '':'_:_' - _ .._més f erma, f idel al Parrtit i als seus principis i carácter

.~2. Que cap de les' Seccio~sde1a' Iñ:terriadQ~a'¡ . C~Írlu- ,.:; ·c(Y¡nunilsta ..-" -
nista .p.o s'ha rebut cap ohjeoció -contr a la prop osició .del- ."" No fa' rnolts anys que sóc mildtant del ~Partit, .peró el
Pr esidium del Comité Executiu. - .' ,. , . >- .' ;;poc ternps que porto en els seus r engles ha' estat suficient
. ~Ccnsiderant .tot' ai~o,· -el ·P·r-esid,iul~ d'eL -ComIte' Execu- - .;; per comprendre el} que és el servir el Partit i. el .que és
tiu de la Internaoional 'Cbmunista-resol ': o. _ '0: - 'trair~lo. Voler dividir -el Partit;" voler enfrontar-lo arnb el

-, p.'. - 1 . ' -.- -,.:' - -' , . :" :- '. .¡' . Partit Cormm'ista d'Espanya, i rnés encara en els moments
" nmer. Dec arrar queJa p-roposició.,_ue. dissoldre . la -:

Internacional Comunista ha testat : unánímement aprovada ., . actuals, qué és sdnó una miserable traícíó ?
p er les Seccions de Ia . Internacional Comunista: que .hanc ~ .;~Pre'sis·amemt· perqué us coneixo peI'sOha~ment i per-
tingut possibilitat de comunicar llurs decisions (entre' les , que conec també els camarades del Buró Politic, rnai no
quals -es~lro]}en tetes -les Seccions més ímportants) . __ <_;. podría acce;ptarels miserables atacs que contra vosaltres

Segcn. Consider~rque a 'partir deldia 10 de [uny del i ells ha fet 1 fa Comorera, amb I'af'any de servir I'enernic.
1943' queden dissolts el Com íté Executiu de la Internacio-: . : ." Precisament Lperque conec Cornorera.Lla . seva conducta
.nal Comunista, eIPres.¡"diurri':,Fel Secretar-iat del Comité : .:; moral ifarñlma~ -burgesa,' m'haTacilitat el comprendre la
Executiu i la Comissió Interriacíonal -de Control. :; raó que tendu ven desemmascarat-la' corn un rabiós anti-

. - ,., _ ._,'.' '. - :"', . comunista-oí- antisoviétic. Moltes coses cue vabans no com-
Tercer. Encarregar una cornissió - composta'per-Dimi- ." -prenia, . sobretot en un dirigent,· avui ~msón clares.· .La .

Jr,ov (P.. resdd ent}, Ercoli, Ma,pui1squi. i Píeck que portí a" la' ,:?',,. ". seva hípocresia per encobrir da traíció cornesamo rn'ha.
·prac-tica Ia l iquidació dels ,'assump'tes; pendents, dels orga- - -:.' .:. ímoressíonat. !Més 'que mai cornprenc la raó del Par tit quan
.rrismes.rdels servéis i -dels -béns ::de Ia iluternacional Co---",->, -.~-~..munista, ;' .: ' :\ -" "j'. ',' _ ' _ :J,~ •• ,. -no ies cansa de dir qUe,-la,condructa personal d'un mil itant

. ._, .. __. .' ',' '~ - :_'. .-:,i, encera rnés -d'un dir-igent, no: pot separar-se .de.Ta seva
"Per encárr'ec del "Pre~i.M~ltid~l ~Comit~ Exe~uti~~e la¡;:r :'."'. --1 ~.. '.;-, .: conducta política. Qui en Ila vdda privada .i familiar ,té

'Iriter;nacional Comunista, '-' .. / . /-:::-':,concepdons burgeses, en J,a':vida polrtica també les té.'

_8. pe'f~ny d~;'~'~i3.,s:i~~at:~';.:Dirri:itr{)v:: :~-; .: _,.::- ..: .'-"~,,~' ,1 ,,:, -.:.,,- , -'~e'~ '~_mi; pei dáin~nt de t~t~stá ,~íPartit, i;~u~n" to-, " ,-- -~'~''__:. . " .' -"- .~ .-<:~,ii(· ', 'morera 'l'ha traH:,entre ei,IOí ell Partit, el cami, a esccllir és
--'!. ,,' claro .

.. - Aquesta. és, dones, la::~erh~{h'i:iioric,a que: 'co~vér-esta~~<'
bldr sernpre i molt 'més -qüarí' ellá'·houbra'-;eri tan gran me-·
sura la clase .obrera .deI'.Ii~1re ~país. >' " -. "

.-........ ,"'....... ~"'., -.
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Si des :del primer diav,a'ig condemnar .-la :-seva traíció,
. '~, .després, . cada, ,dia: que passa rn'aíermo més ramb la [ustesa
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'Com a' dona i com a comunista em revolto contra els ,
atacs que. aquest grupet de degenerats fa objecte, a l~ ca- ,,'
marada D610res Ibárr-urd, vers la qual sempre he sentít una _
profunda estimadó i admiració i I'exemple de la qual com
a dona, rnare i comunista és per a nosaltres el tresor més
preuat. La traIció de Como['era no ha fet més que reforcar
I'estirna i l'admiració que sento envers la gran dinigent de
Ies dones antifeixis-íes, el cap volgut dels comunistes de t-ot','
Espanya,

. "

u
....;;. ." ::-. ; ........

Universitat Autónoma de Barcelona
, Bib 1 teca dHumanitatsAcend¡x nümero .'.",=: • ~

. ~'.

.: - .
....: :.... : ::-.-.

-JI?~.:T.reball apocrif.)

de l'actitud del nostre volgut P.S.U. a I'esbandír-ío deIs seus'
,ren~~s i desemmascarar_Io com el que és : un agent d~ )a~'~',
reació IÍ de, l'imperialisme., r: , -.". ' .'.-'

,".'. -~.:~.

L'especulació que fa arnh mi, plena ,d'infamies, és 'úna~::¿:,:':-;é'(~\.:'" ,';,; ..::;,..
demostració més dels baixosh'.p[,oCediments~ utdi!itrots:' P~~'~~~3:~·',/K?~,¿.. '"~;,",':.;~:,:",~,:2.,~,,:,:,~,.':~~"
eH i tota la seva trepa. ,A més, e conegut molt aprop un~;:S:'::".:!~~7':"'i':,.",' ,
provocació feta amb els famiJiars. d'un de vosaHresÚ!an1.H,\;:~':/~>l;;~:,::~'
Iiar-s que es traben a Catalunya ique precisameIlt per éssetí'~,;,>,,;~.;>~;::~<
ha, estanestretament vigilats per Ia policía franquista .. :., ~l
També he conegut molt d'aprop la delació i, provocacío .." '{
contra un de vosaltres. Només amh aixó sol n'hi ha prou.' ,_,¡
p er 'veure clarament l'elemeht que és Comorarc, i sentir, ::':,:: ';:!
'contra ell la r epugnánoia i .I'odí sagrat que sent totcomu~' _ ~~::;, ~
nista contra, els agents policíacs de,' l'enemic,' reaccionar¡ . _.~
i ímp eriaHsta. . : ' ,,:" ., , . '~

'o>-
.. - "l·

Per a mi, ei mateix dia que va néixer el traidor 'Como-
rera va morir el meu pare,

Rebeu de nou, estirnats companys del Secretariat, la
meya total adh esió i una abra9ada;

Nur,iCOMORERA

" -, . \ .. .~.- . :.

p'aris, 21 de mai9 del 1950. >
,
.:
;,

~ o" -;.

.~ -~._.. .1:

-''.: ..,:
r:» ;¡

""

. ~'-
o', i

I ,:. -<-o

" :.Més: afenció a lB lIuifa contra la banda comorerlsta

'" '",,' 4:'EI F.B.I. ameI"ica i 'l'InteLligent Service anglés, prín-
cip1tIs' parteres de la c:arronya titista, fan, de Catalunya,
como de tot Espariya, I'objects d'una atenc ió especial!'. La
importancia que' acorden a Espanya els plans de ,guerr.a
deis 'imperiaaistes ianquis, Ia necessítat .queaquests senten

'de reforcar la Iluíta contra el formidable movirnent d'unitat
obrelJ'a iantifranquista,' que es' va manifestar 'en Ies mem-o-

- rabIes jornades de Ia primavera de 1951 i que creíx i es
d·esenroUla, obliga els serveis secrets deIs .ímpertalístes,
d'acord .arnb la poUda franqlli~ta, a dedicar una atenoíó
particular a la ,creació de Hurs agencies titístes en el riostre
pais.

, Es' sabut que Camarera, vell agent deIs imp er ialjstes ,
desernmascarat i expulsat dels rengles -del P.S. D., es troba
a Bal'Celona conjuntame,nt amh alguns ind ivddus deJa seva
banda, guar dat i protegit per la policía franquista, -i s'es-
.for ca per localitzar els militants i organitzacions del Partit
per a entrega.r-los a la pofícia. Flairen p els carr'ers cercant
contacte arnb camarades que poden conéixer i amb les
persones que saben antiflfanquistes. Aquests ldops polícíacs
es cobreíxen amh la peJ.I d'oveHa i .no tenen cap escrúpol
en presentar-se com si Iossin autentics 'comunistes,amics
i admiradors de la Unió Soviética. Es necessari que els mi-
Iitants aguditz in llur vigHancia, revol'ucionaria. S'ha d'ad-

, vertír t015 els demacra tes i revolucionaris perque no siguin
'sorpresos en HuI' bona fe, perque ajudin a arllar compre-
,tament aqueixa banda d'indicadors polícíacs. , .

El trehall d'aqueixa banda policíaca, responsable. de
les". detencions ,de' López Raimundo i els altres . cama-o
rades, exigeix tenír b'en present la 'seva condició miserable
d'espíes i pr,ovocadors. ' , ,

, ~, Seria un error subestimall' les possibilitats que l'impe-'
rialisme i la burgesia reacciO'Ila.ria funden en aquestarhan-
da, que, dient~ho amb paraules. de Ia nostra gran .cama.rada
idirig~t Dolores lbarrur.i,« inténten apareixeramb una
fesomía democratica per a situar-se d'a<ruestamanera en,
el camp repubIíca i realítza- el .seu infame trehall de pro-

•¡ ~

..' :,
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'r-w.-.-'~ •...• - o ... __ ... __ ~.o...- .-- - - -- ----- .. - ... ·-'-'~-_::·:~:~~ .. ·~:~:~ ...... ·.:.:i~· , "-~""-*-::t:--~jj~~:¿-;:":,'~:..L:.:o:.S~-:;G;.~ .•~~~~!~.:.:;-....:..~~.....:..··4;lO'tS'{ 1"b)' \. -,' " :',:- ' ',:" ,~t
~ vocacíó i d'espi onatgs -ai s~~vúdéis,: i,~;e~i~lis~e~:\ de-ll~~,s·'.~.: '", __ . ',l

:c',·;:;~~:f2~~2~~j;a·"~~~Ü~iiu~;,:,,dl:n~:~;~~~~~~~~~.. ··.1
l
.,:'" ,Uca, de.-descobr'ír púhlicarnent,' 4:,lVab.t~e,t<?F·elp:óble,:,cada:~,' :.~::< " ' '¡t

,',un dels passos i .,actesd',aqtiéstsicrirriiÍiaJs'>~gen1s di<l'im- ~:,' .,
:' periedisme i .desémmascarar-Iosvdavant ;de':les·~,m~isses :cie~~,'~':

¡ 'c.- '"trúiE1f\,le~ caretes<aiub::<iuf i~te~teI;t:; 1~p~r llur, ..vecítable : /:' .
í ,....' ,JÍ.esomi'a de' provocadors í. :¡ndicadors,polida~s·,(l)., .; " .. ' , "

',ÁiHem' de'I~'~éla;'s¡ :~b~~~;' ('~e,tot'~l p~ble':61strai-, '_',:
dors, {)Posenil' odi sagrat :de da. classe "obrera L del' .poble als '
traldors 'r..degen erats. ""', ,

... ~' :. o::

le 10 de cheque mois

1
l

:,J..J.anomenat' s.-expulsa] déÍ Partit per traídcr está' á <>
- ·'Bail'Celona\, i actua :amb 'els falla'I1giStéS per ' I,u',zoma ,"doela

Barcelcneta.. ',',' ",' .' ,"
'1

.: L'anornenat 'Z;,agen'tprovócador i delator comorer ísta,"
actua a, Barcelona' aj ud at ..i yrbtegitt per la policia . .' '

'\
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i
l. ( 1) López Roimundo. Sense cap provo, cm no'!)' ex'isteÍx ni podró "

existir moi cap provo, Yo"cceeptcr 19 'colúmn'ia segons.lo quol Jocn
Corriorero, Tomas Molineró i, 'Evorisr ,Mossip hovien 'estor els oútors
de 'la' deloció que hovio 'occsionct la sevo derenció. ,"

,Á Mexic, Lóoez RailTlu~do v¿ occep';~r que li fos:dedi~at un
gran' bonquet d'homeri9ige'~om a, heroic diriqent de la vaga deis:
tronspor ts urbans de Barcelona el mes' dé 'mar<,; del, 1951.::L6pei"',,'
Rcirnundo havio estct detingut et~mes 'd'octubre ,ó"'éle'novenibre '

::':del. 1950: ' ''", . < _ ' ,

, ", E~' certO ocasió,'parl.ant crnb un com~Aynostresob~e~Joan
Comorera, López Raimundo es' va veure obligat de' declarar en

-ccstelló, puix cue vés la lIengua "que poda':'

',,' « :-:-' E~ efecto, o Ccrnorere ~~ele.iu'gó urio m.alapcisa~o.¡¡.:,

Catcilans! Aquest és elpersonatge que : preté' .cvul ostentár'~'"
el có¡:'rec 'de secre!ari general del. P.S.U. d.e 'C.ptaI0~yo'! ,,' ",:": .. ,

Teniu~ho present !1,:-_.-:---+_._-~._~.
. ~-:
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