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COMENTAR! POLITIC 
< El Front delaLlibertat »i« SolidaritatCatalana» 

La signatura del pacte de « Solidaritat Catalana »per part 
del Front de la Llibertat ha induit el Partit a plantejarse 
l'análisi d aquesta determinado del Consell Central de Front, 
per tal com podría afectar l'actilutdel Partit vis a vis daquesl 
organisme de resistencia. 

Quan un régitn dictatorial no ha anat precedil d'una guerra 
civil, Coposició activa, la lluita contra el mateix, té un carácter 
escencialmenl politic i és menuda per sones resiringides de la 
poblado pero extraordináriament abnegades i cotibatives. 
Per a fer-hi interessar la majoria del país, cal que es donguin 
condicions subjectives favorables dimanants d'una situado 
económica malparada i d'un malestar social creixent. 

En canvi, l'oposició contra el totalitartsme falangista té un 
carácter nacional, sense perdre, per aixó, el sentitpolitic que 
des del primer moment de la sublevado militar anima les 
forces obreres i republicanes. Franco, imposat a Espanga 
brutalment, és l'ocupant, per bé que « juridicament» no siguí 
considerat aixi pels allres pa'issos. 

1 on aquest carácter d'ocupant pren una fesomia mes con
creta, és a Catalunya. El tráete que les allaus, falangistes han 
inflingit al poblé cátala és comparable al martiri que la Po
lonia ha sofert de Hitler,per a citar un sol pais. Es per aquest 
fet, que, Quislings apart, tot el poblé cátala está contra el 
régim terrorista que sofrei'x la península ibérica. 

Ara bé. Hi ha les zones restringides que hem esmenlat mes 
amunt que, animaées per una ideapolítica definida i precisa, 
menen fopasició activa, combaten en tot moment i a qualsevol 
¡loe. I hi ha aquells amplis sectors deis poblé pels quals, du-
rant fnolt temps, llur oposidá al régim es limitara a criticar
lo en privat, fer-ne broma o escoltar la radio de Londres i de 
Moscü. 

Es innegable la importancia que reuesleix elfer prendre un 
to mes ardent a aquesta oposició, endegar-la, dirigir-la, in
corporar-la, en fi, altrebállprácliedeles minories combantes, 

En régim de terror una minoría obe'iat a una disciplina 
política que es proposi incorporar forces a la sevaorganitmeió 
especifica, dificilment obtindrá resultáis importants. La seva 
arció no anirá gaire mes enllá de la que podran desplegar els 
incorruptibles. En canvi, al vol'antd'idees mes generáis, fins 
i tot d'unaabstraeció i,avtgades,ffunsolhome(eassosMaciá, 
de Gaulle) s'hi pot fer gravitar un poblé. 

Aquesta definida es la rao d'existencia del Front de la Lli
bertat. ¡\o és un partit ni, com declara la direcció del Front, 
ve a substituir cap partit. Es Faplec, l'organittació d'un an-
hel, duna voluntal general. Es el que en ¿a terminología cor-

retil en diem unmoviment ampli d". masses, popular. Es 
l'expressió física del desig de llibertat de tot un poblé. 

Pero el sentiment de llibertat, inseparable del de justicia, 
ha de prendre forma real i orgánica I en la realització i or-
ganització d'aquestsdos sentiments, el primer en estar hipre-
senl ha d'ésser aquel iorganisme que n'ha fet la seva bandera. 
Es que fóra lógicam'ent explicable la inhibido del FroL t de 
la Llibertat de la Solidaritat Catalana, en lant que aquest 
organisme es proposa ésser L'aglutinant de TOTES les forces 
antifranquistes que voten lluitar per l'alliberament de Cata
lunya i de tots els pobles d'Espanya ? 

Algü ha dit : podía anar-hi mes tard. No, hauria estat un 
error. Al nostre en tendré, el Consell Central del « Front de 
la Llibertat » ha tingut un assenyalat encerl al participar en 
la conslitució i en signar el pacte i el manifest adrecat al 
poblé de Catalunya, en lloc d'adherir-se mes tard. Perqué 
el coparlicep no és un convidal. Es deis que convida. 

L'argument mes frapant que sha usat contra la dteisió del 
Consell Central del Front de la Llibertat, és el de la coparti-
cipació ei el dit pacte d'un representant deis fíepublicans de 
la Lliga Catalana. Si> per parí d'alguns, aquest argument 
ha estat emprat seriosament fan prova d'una simplicitat ae 
dicernament que els nostres camarades fins ara haden demos-
trat superar de molí bon troc. 

No és a nosaltres a qui correspon de fer la defensa de Sola 
Canizareit, representant d'aquella fracció política. Pero volem 
senyatar un fet curios. El 7 de juliol del 1937, « La Van
guardia i de Barcelona, publicaua una nota de la Secretaria 
de Propaganda del Ministeri dEstat del Govern de ¿a Repú
blica, en la qual donava compte d'una declarado escrita feta 
peí dit tenyor, reiterant llur adhesió al Govern de la Repú
blica, conde mnant sense embuts la Junta de Burgos\i blasmant 
els seus ex-ci rreligionaris que es manifestaven per Franco. 
Aqudxa declarado la feia des del Consulat de Ñipa, és a dir 
en tant que emigral politi* escapat de la zona roja, on havia 
perdut lots els seu^béns. En canvi el senyor Maura que també 
emigra de la zona republicana no havia fet, des (Taleshores 
fins a l'alliberament de Franca, cap declarada contra Franco 
ni contra la guerra per aquest desfermada, Aixó no ha pas 
impedit que Trifon Gómez, membre ae les Executives del 
P.S.O.E i ds la CÍ.G.T. declares a la premsa que la U.G.T. 
i la C.N T- prestaran ajut al govern que el senyor Maura 
pretén formar. 

Apart tot aixó, pero, el que inlcressaxa era que el Partit 
es plantagés si les individnaliíats que combaten dinlre els 
quadres del Front i que son afiliáis del Partit, podien receptar 
l'arord del Consell Central de Front de la Llibertat de parti
cipar a la creado de Solidaritat Catal na. El Comité de 
Frmnca dtt Partit creu que si «'• Consell Central d'aquell or-



OOG3Í> 

ganisme s'haguéi entossudil en un puritanisme que eerts ca
marades de\ Partit consideren de leseóla clássica, Solidaritat 
Catalana s'hauria constitu'it sense el Front de la Llibertat i 
el que és mes greu,possiblementcontraelFrout de la Llibertat 
i, per tant, contra el nostre propi Partit que participa a la 
lluita del Front. 

I remarqut's be : de tota la premsa espanyola que es publica 
a Frange, solament un periódic — « Lluita » órgan del 
P.S.lf.C. — ha al.ludit Solidaritat Catalana desfavorabla-
menl i encara en el senlit d'adverlir que mai no mantindra 
relacions amb elements del Partit «porlin ¡'etiqueta que 
portin ». . 

El Comité de Franca del Partit, peí que afecta ais mililants 
que lluilen a « Front de la Llibertat w, entén que aquest or-
ganisme ha tingut un encert en a/udar a la creado de Soli
daritat Catalana. 

El 
Publiquem en aquf.st Butlletí el text de la proclama 

divulgada, dintre i fora del Partit, per un grup de 
mililants. Puntualitzem desseguida que la publicitat 
que hi donem respon tan sois a l'inlerés del Comité de 
Franca a situar duna vegada, i en els seus veri'ables 
termes, el que ha vingut anomenant-se el plet intern 
del Partit. En efecte, |el document, en tant que mani-
festació explícita de l'existéncia d'una "fracció, no 
hauria de teñir cabuda en les columnes del noslre 
Butlletí Interior. Pero com que el seu contingut — 
potser a desgrat deis propia autors realsés tan inequí-
vocanient revelador d'un vell i decidit propósit de tren-
cament d'unital del Partit, estimem que val la pena de 
fer-lo conéixer a tots els militants, car per ell so), sitúa 
les coses en les seves justes proporcions, en el temps 
i en l'espai. 

La proclama es comenta ella mateixa, Traducció 
detestable d'un exercici de declamado, centra tota la 
séva dialéctica al voltant d'un argument que vol ésser 
obsessionant, trseta de martellejar implacablement el 
cervell de la gent amb un pinyol invariable i mordent.' 
traició, Traició, TRAICIO !. Fa pena el constatar que 
pels autors reals de la proclama els anys han passat en 
va. Altrement haurien tingut en cornpte que aquell 
partit que, en els seus priméis temps, agrupa predomi-
nantment una joventut tan ardida i coratjosa com 
mancada de ciencia i experiencia polítiques, ha esde-
vingut — al cap de cator/e anys d'una densiiat formi
dable com els que acabem de viure — un Partit niadur, 
de quadres bregáis, allicbnats i Ircmpats a l'enclusa de 
1 uites insurreccionáis, de guerres civi s i de sis anys 
d'un exili únic en la historia del món, viscut en mig 
d'un conílicte mondial que devasta els pobles. 

Ben net ho digué el camarada K. en la seva lletra. 
« Los que se empeñen en no quere r ver el salto 

e n o r m e que ha dado el mundo Y se aferren 
obs t inadamente a formas y fórmulas envejecidas, 
se rán implacablemente bar r idos por la i r res i s 
tible cor r i en te de la nueva era ». 

I veus ací el text : 

Al Comité de Franca del P. 0. U. M, 
a tots els militants del Partit 

Companys : 
Un malestar profund existeix en els nostres medis. Els 

acords majoritaris de la Conferencia de Tolosa lluny de 
resoldre la crisi del nostre Partit no han servit sino per a 
fer-la mes fonda i greu. La conducta tendenciosa f lamen
table del Comité de Franca ha tingut la trista virtut 
d'augmentar la desmoralitzsció i el desconcert entre els 
militants. 

EL PARTIT NO ES DEIXARA FER. — A la Conferencia 
de Tolosa, l'oposició minoritaria — minoritaria a la Confe
rencia - denuncia els propósits de liquidado- d'un grup 
reduit de militants. Els qui a Tolosa estimaren sincerament 
exagerades i desplacades les nostres manifestación?, ara les 
comprendran millor. 

Sortosament una reacció sana, enérgica i plena de pro-
meses s'está operant a tot Franca contra una política que 
condudx a la liquidado del P.O.U.M. Un dia, son els 
militants de Burdeus els qui s'aixequen en defensa de la 
democracia dins del Partit davant les pretencions autora 
táries — ridicules i puerils — d'un merobre del Comité de 
Franca que vol imposar a Uurs ilegitimes protestes la 
solmisió i el silenci. Un altre dia son els camarades de 
Marsella els que unariimament afirmen Uur fe en el 
P. O.U.M. i, proclamen el dret a la discussió i a la critica-
I ara son els militants de Carcassonne, de Perpignan, de 
Tolosa, de Dijon, de la Savoia, de Nevers, d'Orléans i de 
Poitiers que es pregunten en mig de la sospresa i d'una 
inquietut vivissima on ens condueix aquest lamentable 
Comité de Franca. 
f?Fa uns dies solament, nosaltres ens hauriem limitat a 
formular hipótesis i fer una critioa deis procediments i 
metodes del Comité de Franca. Ara ens trobem davant de 
fets gravissirns que confirmen d'una manera absoluta les 
nostres pitjors previsions. Ens trobem davant d'una política 
tan tenap com-conseqüent de destrucció del Partit, davant 
del monstruos pacte de Solidaritat Catalana; davant d'unes 
burdes maniobres que es tramen a Tolosa en preteses 
reunions d'Unitat Socialista, unieament oberta a la minoría 
incondicional del Comité de Franca i a una dotzena de 
naufrecs i arrepentits de darrera hora procedents del triste-
ment celebre P.S.U.C. deComorera. 

Tot aixó s'ha fet i és fa amb pressa, cremant les etapes 
i a espatlles del Partit. Totes aqüestes maniobres d intrigues 
no estem disposats a suportar-les amb silenci. Si els 
membres del Comité de Franca desconéixen que la política 
proletaria comporta certes normes d'ética, nosaltres estem 
disposats a recordar-les-hi. Els membres del Comité de 
Franca voleo ignorar que els militante del P.O.U.M. teñen 
personalitat i dignitat i no están disposats a deixar-se ferJ 

LA DESLLEIALTAT DEL COMITÉ DE FRANCA. — 
Nosaltres estem en condicions d'afirmar que el Comité de 
Franca ha estat deslleial respecte ais acords dé la Confe
rencia de Tolosa i respecte al Partit. El Comité de Franca 
ha modificat la significado i Tabast de la Conferencia de 
Tolosa intentant donar, ais acords allí presos, un valor 
execiitiu immediat. 

El Comité de Franca o qui l'anima mes o menys a 
l'ombra, ha publicat la nota tendenciosa de « FOC NOU » 
desfigurant d'una manera grollera i premeditada les 
decisions de la Conferencia de Tolosa. El Comité de Franca 
a reduit el Partit a la inactivitat i al silenci per a millor 
realitzar a la penombra llurs projectes liquidacionistes. 

El Comité de Franca ha intentat coaccionar la voluntat 
deis militants — exemple Burdeus — per a fer elegir 



comités dócils i sotmesos a les seves intencions. Eli Comité 
de Franca ádhuc ha volgut iniciar expulsions de militants 
fldolsal socialisme revoluoionaricomencant per el company 
Ll. G , per tal de poddr desenvolupar mes facilment la seva 
política de capelleta i de liquidado. 

El Comité de Franca no ha publicat « LA BATALLA » ni 
cap altre periódic. No ha obert la discussió que el Partit 
reclama i fa, a desgrat seu. El Comité de Franca no ha fet 
sino publicar un Butlleti anodi, orfe de tot interés i valor 
politic. 

L'actiu del Comité de Franca es redueix a daes coses : 
Solidaritat Catalana i la prctesa Unitat Socialista. 

EL PACTE DE SOLIDARITAT CATALANA. — No entra 
en els nostres calculs l'emprar mots forts. No volem pas fer 
demagogia. Ensjuguem la sort del nostre Partit i el P.O.U.M., 
la nostra millor il.Iusió. la nostramillor esperanca, esta en 
la nostra cara i en la nostra sang. 

Téniem sospitesdel que es preparava ; la realitat pero ha 
sobrepassat les nostres previsions. 

. Nosaltres teniem la seguretat de que algú de la direcció 
del Partit, algüexcesivament dominat per la manca d'escru-
pols i per I'esperit d'aventura, treballava per a posar al servei 
de la petita burgesia de Catalunya els militants de la nostra 
organització i el que és encara pitjor, el moviment il.legal 
que en jondicions diflcils han creat els nostres camarades a 
casa nostra. 

Donesbé, s'haanat mes Huny Quin militantdel P.O.U.M-

no haura sentit néixer en si mateix una indignació sens« 
limits al veure que el Pacta de Solidaritat Catalana el signen 
un membre de la direcció del P.O.U.M. i Sola Cañizares, 
dirigent de la odiosa i odiada Lliga Catalana 1 

Des d'un punt de mira general podriem considerar Soli
daritat Catalana com una obra de divisió de les forces anti-
feixistes. Pero no és aixó el que mes ens interessa. El fun
damental es que es tracta d'una nova edició de la U N . E. 
excloient-ne pero les forces obreres. 

L'Esquerra que es pretenia el Partit República mes avau-
cat allarga carinyosament la ma a la Lliga. (" L'esquerra i 
la Lliga, escriMía K. son les dues cares (Tuna mateixa me
dalla ") . 

I naturalment, els dirigents de l'Esquerra no allarguen la 
maalaC.N.T. , nialaü.G.T., ni tampoc al P.O.U.M. en 
tant que P.O.U.M. El nom del P.O.UM. brilla massa. Aqües
tes quatre lletres están massa fortament gravades a la his
toria de la Revolució Espanyola per a poder figurar en un 
tal confuberni. El Comité de Franca ha tingut d'agafar-sea 
la planxa de salvado del Front de la Llibertat. 

Els dirigents de l'Espuerra fan traició a la unitat de les 
forces antifeixístes aliant-se amb la Lliga, Partit de la bur-

f esia catalana, aliada de Gil Robles en al 1934 i aliada de 
raneo abnns i durant la guerra civil. L'alianea és fa en 

contra del moviment obrer i camperol i en contra de les 
llibertats de les raasses populars catalanes. 

Els dirigents deis nuclis nacionalistes catalans van peí 
cami de la capilulació a l'aliar-se amb ells millors amics 
deis pitjors enemics de les llibertat* de Catalunya. 

El 14 d'Abril les masses populars proclamaven la Repú
blica Catalana al crit de : « Mori Cambó », « Visca Maciá, ». 
Setmanes després Cambó i la Lliga es feien « Republicans ». 
El 6 d'Octubre I'ofensiva popular va trobar la Lliga Regio-
naiuta aliada amb la reacció espanyola, l no cal parlar del 
que va passar durant la guerra a casa nostra. 

Pero aDem • lo que és esencial per a nosaltres, militants 
del P.O.U.M. Que nose'ns vingui amb explicacions casuis-
tiques. Diem al pa, pa i al vi, vi. La direcció del P.O.U.M. 
sense consultar el Partit i violant els acords de Tolosa ha 
compromés greument la nostra or^anilzació en la pasterada 

anomenada Solidaritat Catalana. El Front de la Llibertat 
és aaorganisme creat peí P.O.U.M. El primer numero de 
« LA BATALLA » il.legal ho proclama clara i públicament. 

A la Conferencia de Tolosa es va decidir patrocinar un 
Rloc Cátala de totes las forces antifeixístes, es a dir, de tota 
els sector» obrers i republicans. Solidaritat Catalana no té 
res a veure amb el Bloc Cátala. Solidaritat Catalana pretén 
agrupar totes les forces de la resistencia. Aixó es fals puig 
que ningíi ignora que la C.N.T. es una de les torces mes 
importants de la resistencia a Catalunya. 

Nosaltres no podem considerar com válida la presencia 
d'un membre de la direcdó del P.O.U.M. en él Comité de 
Solidaritat Catalana. I amb nosaltres est»m segurs que els 
nostres companys de la Península no acceptaraO tampoc 
Solidaritat Catalana i desautoritzaran també, ais qui prete-
nen representar-los. 

A la Conferencia de Tolosa es va manifestar i tothom va 
estar-hi d'acord qu8 unicament un Congres del Partit podia 
canviar (estructura i els principia fundamentáis del P.O U.M. 
Solidaritat Catalana amb la Lliga peí mig i sense formar-ne 
part els sectors obrers catalans significa renegar deis nostres 
principis, aixi com deis objeatius tactics a conseguir, el.la
boráis a la Conferencia de Tolosa. 

En el comencament del derrumbament del franquisme la 
burgesia catalana es reagrupa sota la bandera de Solidaritat 
Catalana per a recollir el poder de mana de lesautoritatsde 
Franco, per tal d'evitar tota acció de la Resistencia proletaria 
i de les masses populars. No oblidem les experiénces recents 
dTtalia, de Bélgica i de Grecia. (El senyor Irla que preté 
ésser el President de Catalunya, ha manifestat ja la seva 
oposició a la Resistencia Catalana. Sens dubte el senyor 
Irla aspira a ésser un Pierlot o un Papandreou a les ordres 
de Churchill ) 

CAL MANTENIR-SE DINS DE L'ALIANCA DEMO
CRÁTICA. — En diferents medis sha iniciat una ofensiva 
contra l'Alianca Democrática, avui Junta d'Alliberació. La 
retirada de l'Esquerra en algunes localitats, el Pacte de 
Solidaritat Catalana i certes maniobres d'alguns dirigents 
d'Izquierda Republicana ho posen de rel'leu. Perqué tot 
aixó ? Perqué l'Alianca Democrática ha estat creada per les 
organitzacions obreres, perqué son elles les que en el seu 
si juguen un paper preponderant. I ara son les orga
nitzacions i les tendéncies que han cregut trobar amb 
Maura el Badoglio espanyol, les que comenten a sabotejar 
TAliancu Democrática, Nosaltres que hemestat sempreparti-
daris de Tingres a les Aliances Dómocratiques, creiem que 
ara és mes necessari que mai a l'objectede reforjar el front 
de les forces obreres per tal d'oposar-se a les maniobres 
deis Partits i sectors petits burgesos que ho esperen tot de 
l'imperialisme anglo-america. 

EXIGIM LA DIMISÍO DEL COMITÉ DE FRANQA. — 
Nosaltres minoritaris a la Conferencia de Tolosa, estem 
convencuta de que la majoria del Partit comparteix els 
nostres punts de mira. La nostra linea política coincideix 
en la que defensava « LA BATALLA » il.legal, aprovada 
en la segona Conferencia del P.O.U.M. celebrada peí Juliol 
de 1944 a Barcelona ; amb els extremsescanciáis de la carta 
del volgut company K.. i amb la política desenrrotllada a 
América pels camarades G. i G. 

Els acords de la Conferencia de Tolosa han estat violats, 
EfrComité de Franca ha abusat deis poders que li va confe
rir la Conferencia per tal de reaützar maniobres tenden-
cioses contra l'honor revolucionan i contra el prestigia del 
Partit. El Comité de Franca ha de dimitir. Nosaltres exigim 
aquesta dimisió en nom deis acords de Tolosa i en nom de 
tot el que el P.O.U.M. ha signifioat i significa. 

Nosaltres invitem tots els Comités i militants del Partit a 
aixecar-se resolta i unaoimament en contra de la conducta 
intol.lerable de Tactual direcció, en contra de la maniobra 



térhola i anti-obrera que significa Solidaritat Catalana, i, 
els invitem també, a exigir junt amb nosaltres la dimisió 
i.nmediala del Comité de Franca. 

Els Comités Departamentos, depuráis enérgica i rapida-
meut deis elements que aiguin partidaris de I alianca amb 
la Lliga, ban d'assumir provi^ionalment totes les responsa-
bilitats politiquas i orgaoiques del Partit. Una reunió de 
Delegáis Departamental tindrá d'elegir un nou Comité de 
Franca encarregat de la direcció del Partit. Aqusst Comité 
ha d'organilzar una nova Conferencia. 

PELSOCIALISME I PELP.O.U.M. -Nosai t resmil i tants 
del P .O.U.M. reiVindiquem tot el passal revolucionar! del 
nostre Partit que tanta sacrificis ha fet en defensa deis inte-
ressos de la classe obrera. El Partit que en Octubre va asse-
nyalareicami al poblé de Catalunya —traicionat per la Lliga 
i per determináis elements de l'Esquerra — Et Partit que 
vacobrir se de gloria durant les jornad°s de juliol i de maig. 

Volem, com els nostres germaos de Catalunya i de la Pe
nínsula — i ens remetem una vegada mes a LA BATALLA 
il.legal — que el P.O.IT.M. visqui i siguí l'esperanca de la 
chsse treballadora. 

Ens adrecera ah vells militante que com el nostre mestre 
aixecaren a Catalunya ¡a bandera del ruarxisoie revolado 
nari . Ais companysquecom F. i R. feren de Lleida el millor 
balnart del P.O.U.M. Ais joves, a la jove generació que feu 
de les Joventuts des del 3 i al 36, l'avant-guarda heroica 
i aguerrida del Partit. Ens adrecema tots els militante que 
conserven la fe en la classe obrera i en el Socialisme. 

Hi ha una lluita a l'interior del Partit. Aquesta lluita no 
es pas com les altres. No es tracta de diferencies táctiques 
circumstáncials. Son questions fondamentals les que ens 
separen. Els qui s'alien amb la Lliga han trencat deflniti-
vament amb el P .O .U .M. , amb el moviment obrer, amb 
el Socialisme, 

I és amb el P. OU.M., per la classe obrera, peí Socialisme, 
que nosaltres combatim i combatrem ños a la fi. 

L el l abo rado il 'aquesta proclama és d u n a irrespon-
sabililat tan mateada que podem dir que mai, en crisis 
in ternes viscudes anter iorment peí Part i t , ningü no 
havia arr ibat , com en el cas present, a mancar en un 
grau tan elevat, deis mes elementáis principis d'ética 
polí t ica. 

No es la primera vegada que els autors reals del do
cument s 'han dedicat a fer una política de d i sgregado 
organitzant fraccions dintre del Part i t . Es una manera 
especial d ' in terpretar la democracia interna i la disci
pl ina quan hom no está a la direcció del mateix Es tan 
difícil de fer de simple militant ! En tot cas, el Part i t 
mai no s'ha deixat impressíonar per acti tuts mes o 
menys br i l lants . Té prou le-ponsabil i tat i prou madu-
resa per a confiar-se a les decissions del sen sistema 
tradicional orgánic. ünica forma democrát ica d ' e l l a -
borar i rectificar les posicions polit iques. 

Analitzat en con jun t ' el document no és una plata
forma política sobre la qual pugui assentar -se una 
actuaeió seriosa del Partit . Molts deis signants varen 
p rovar , a la Conferencia de Tolosa, no teñir cap pos idó 
polít ica. Cont inúen essent conseqüenls ! El document 
és s implement l'explosió d 'un despit mal contingut, 
con t ra tots i contra tothom, habitual a la mental i lat 
deis seus promotors . Aquesta mental i tat* á tout casser » 
el Par t i t ja n 'ha fet desgraciadament ('experiencia, des 
del t93(> encá, per creure que podem cont inuar peí 
mateix cami . Tan t aci com a Espanya el Partit s'ha 
t racat un nou cami i no se n' apar tará fins que a Es 
pariya com aci. no so' n dongui un de mil 'or . Ara bé ; 

q'ue no es l'acin i l lus ions els que res no han aprés de 
la nost ia guerra civil i de l'evolució del món. Ei Parti t-
podrá modificar la linea política actual si la majoria 
no creu un dia necessari. Pero en el que no caurá mai 
mes és en el confusionisme ultra-esquerrista i an t i -
totes-les cosos que una mentali tat de crit icisme intel -
lectualisla li voldria donar . 

No lots els signants de la carta en teñen la mateixa 
responsabili tat . Alguns.d'ells, q u e j a s han a d o n a t h a v e r 
estat sorpresos en llur bona fe i en l lur desorientació. 
n'lian retirat la signatura. No dubtem que d'altres ho 
fhran també. Alguns deis signants ni tant sois pertanyen 
al Partit D'altres militen dintre de disciplines estranyes 
a nosaltres. Els responsables son els que han explotat 
el sentiment i la confusió, aproli lant un deis moments 
delicats de gestació política i de dispersió del Part i t . 

Ha estat la signatura riel Pacte de Solidaritat Catalana, 
a m b la presencia de Sola Cañizares, la base fonamental 
de la proclama fraccional. Podrien agrair a Sola Cañi
zares l 'oportunitat que els ha donat de réfer, una vegada 
mes, llur maniobra si. una vegada tnés també, no s'ha-
guessin equivocat . ' 

Menlre una desorientació profunda mina la major 
part del moviment obrer, el Partit avui sap on va, vol 
arr ibar a la supe rac ió i t é fe en I 'esdevenidor. 

Peí que és refereix al C. de F . . no ha fet res mes que 
prendre seriosament i amb activitat la realització deis 
acords del Partit de Catalunya i de la Conferencia ¿de 
Tolosa. 

Ha fet les publicacions que ha cregut convenients i a 
mesura de les seves possibilitats. Verbalmcnt. en les 
conferencies il ' informació, ba donat compte d e l a s e v a 
activitat a la base de mili tants i ha demanat i obtingut 
el seu assentiment. Ha mantingut permanentment con
tacte amb els seus Comités dirigents de Catalunya, in-
íormant-los de la seva activitat. Mai no ha promés de 
publicar ••< LA BATALLA », per tal com hi ha un acord 
del Comité Executiu del Partit , reportat peí Delegal de 
Barcelona a la Conferencia de Tolosa, segons el qual no 
podrá ésser publ icada peí Comité de Franca ja que 
com a órgan central del Part i t , la seva pub l i cado depén 
directament del Comité Executiu. 

L 'e l laboració de tots els pactes i de totes les adhesions 
han estat consultades i autori tzades per la Direcció del 
Par t i t a casa nostra 

Ningü no pol queixar-se de manca de democracia. Els 
Delegats de l 'Executiu de Barcelona i de Franca que 
porta ven la missió del Comité Central del Partit d'orga-
nitzar la Conferencia de Tolosa, varen haver d'enfion-
ta r se a m b els promotors de la proclama — els quals ja 
aleshores feien fracció — re r aaconsegu i r el re ta rdar 
ia Conferencia i donar temps a q u é h i assistis el máxim 
possible de mili tants. Foren els propis an imadors de 
Tactual fracció els que s'alcaren contra la circular que 
el Partit a Franca publica en el mes d'agost del 1944, 
els que a m e n a c á r e n a m b l'escisió si noes procedía rápi-
dament a la celebrado d a l a Conferencia i els q u e i m p e -
diren, amb la menaca del t rencament de la unitat . que 
la dita Conferencia pogués ana r precedida d'un periode 
de discussió. Els mil i tants recorden i coneixen perfec-
tament la circular d'agost i els documenta i lletres que 
els caps de Tactual fracció van fer circular en aquel la 
época. 

El carácter de les Aliances i adhes ions . peí que es 
refereix at Partit , están exposades en la d o c u m e n t a d o 
fins ara publicada i, sobretot, en el Butlleti Interior n-2 
Els mil i tants no han de fer res mes que atenir se a les 
resolucions preses per a jutjar els compromisospol i t ics 



que hagi pogut contreure el Comité de Franca en nom 
del Partit. 

Fins ara, totes lesmesures disciplináriesqueelComité 
de Franca ha prés responen mes al desig de garantitzar 
la normalüat orgánica del Partit que a la necessitat de 
desfer la cosa fraccional, la qual mai no ha deixat de 
subsistir. Hem tingut interés que no voldriém que es 
confongués amb dehilitat — nij donar a Texterior la 
sensació d'unitat, car les crisis internes son, en general, 
signe de debilitat. Per contra, els autors reals del docu-
ment no han parat d'entorpir la labor del Partit a Franca 
i han sabotejat constantment l'obra política d'organít-
zació i de financament de l'acli vitat del Partit a Espanya. 
Aixó sol els incapacita per a parlar. 

Per una d'aquelles paradoxes que desconcerten ais 
que es mantenen en un estat de confusió, el docmnent 
fraccionnal s'esforca en emprar un léxic revolucionan 
per a explicar una posició poliücament reaccionaria El 
Partit mai no ha dit que localment no s'anésa les Alian-
ees Democrátiques. Tot el contrari, ha considerat que 
en Testera local aqüestes eren utilissimes pera mantenir 
la unital deis refugiáis. Politicament. la direcció del 
Partit ha estat íidel a la concepció de la Conferencia de 
Tolosa, aixó és superar-Íes amb una política de blocs. 
Tota aquesta política es troba en periode de gestació i, 
per tant no ha pres formes deíinitives. Soiidaritat Cata
lana i el Bloc Base plantegen en els seus manifestos 
una posicio revisionista molt mes revolucionaria que 
el manifest de la Junta d'Alliberació (Alianca Demo
crática). De la mateixa manera que els Blocs naciona-
litaris, Alianca Demo^rática-Juntad'Alliberació está en 
gestació i no és un organisrae detinitiu. Centrar tota la 
política en aquest organisme és no teñir una política 
própria o, pitjor encara no tenir-ne de cap classe, que 
és el que el spass» ais promotors del document fraccional." 

Cap de les organitzacions obreres ni republicanos de 
la Península no s'ha pronunciat contra Soiidaritat Cata 
lana en tant que forca constituida. Ho faran potser en 
el que pugui refern-sea les seves formes d'actuació i de 
definido. La única malhaurada coincidencia en jutjar 
r monstruosament i> Solidaritatés la del document frac
ciona! i la de « Lucila de Clases », órgan de la Secció 
espanyo.la de la IV Internacional. Per la seva part la 
critica del Partit s'ha circumserit a posar de relleu la 
necessitat de l'adhesiódel moviment obrera Soiidaritat 
Catalana, pera arribaral'estadideveritable BlocPolitic 
Cátala. 

Volem remarcar lacontradicció en qué ens trobariem 
el dia que tornem a Catalunya, si entorn de la política 
d'aliances no tinguéssim en compte, ja ara, la relació 
de forcos que estarán en presencia a casa nostra. A Ca
talunya, l'AIianca Democrática, sense l'adhesio deis 
pa'tits catalans (i tenint en compte que allá el P.S.O.E. 
prádicament no existeix) no será cap organisme deter-
minant. El nostre Partit que, precisament.es a Cata
lunya on té la forca giraría entorn d'una Alianca vir-
tualment inexistent en aquella regió. 

La concepció que els signants del manifest teñen de 
les aliances, prova una manca de confianca en ells ma-
teixos per a fer una política propia. Tot aquest grupet 
fraccional, ais quals constantment els tornen a la boca 
els mots « revolucionan » i o salvació del Partit », no 
ha ben digerit la repressió que sofri el Partit i té por 
de quedar desplacat Per aixó tota la seva teoria és 
anar a remóle. No intervenir en Pel.laboraeió de res i 
sentar-se cómodament per a criticar. 

La inconsciencia i la irr«sponsabilitat deis autors de 
la proclama, preñen un carácter realment lamentable al 
referir-seal Moviment Socialista de Catalunya. « Burdes 

maniobres », « preleses reunions d'unitat », « náufregs 
i empenedits de darrera hora », sonéis arguments diá-
lectics del'escassa mitja dotzena d'individus pertanyents 
a una raca caduca de critics exasperats. Si les aberra-
cions politiques és prestessin a fer broma, podriemres-
jiondre : H Senyors, ba sen ti m molt, pero no hi podem 
fer res. La cosa ja rutila Han arrribat tard. » Exacta-
ment. El Moviment Socialista de Catalunya ja está en 
marxa.publicaelperiódic vi ENDAVANT » i constitueix 
delegalions locáis. I qui ho anima V lo t se l s homes i 
orgaaitzacions que. sentint-s"hi interessats, professen o 
abracen el lema deFederació, Democracia i Socialisme. 
Naturalment cap d'ells no representa un tipus da men-
talitat semblaut a la deis inspiradors i autors del trist 
document. 

I com que el Comité de Franca ho portava tan amagat, 
va procedir de seguida, per tal de mantenir el misteri, 
a publicar tot el procés, in extenso en el Butlleti Interior 
del mes passat, i a celebrar tan les assemblees d'infor-
inació com materialment ha estat possible. 

Val la pena de continuar el comentan d'un document 
tan poc serios ? No ho creiem pas. Trobem poca cosa a 
dir quan els arguments están constituits amb materials 
anacrónics. La major part de les liases estereotipades 
que s'hi han inserit, ens les sabem dememória i desde fa 
molt temps.Peró hi ha una eosaqueens sap molt greu : 
que aquella literatura, barreja inextricable de fulmina-
cions, vileses i vulgaritats, hagi estat produida per a 
destinar-la a inapressionar i causar efecte en el Partit, 
car és una ofensa per la gran majoria deis seus militants 
el fet de teñir una idea ta'ment mesquina de llur valor 
moral de llur qualitat politica i de llur sentit comü. 

Amb tot, no volem passar per alt, no podem deixar 
de fer ressaltar l'impudor que significa l'anipaiar-se 
deis noms de camarades dolorosament absents, per a 
fer-ne bandera de rebeldía dintre i contra el Partit. 
Aixó no son armes de bona ni de mala llei. D'aixó se'n 
diu oblit imperdonable deis principis de moralitat i 
d'honestetat polítiques 

Per la resta, les Seccions del Partit i els militants 
isolats es cuiden d'anar donant la sola resposta digna. 
Que ho comprovin els propis autors de l'histéric docu
ment. A la secció Vida del Partit ho tróbaran. I si ho 
miren be, veuran con els escau a mida el proverbi 
castellá : « Parieron los montes... y salió un ratón. » 

* * * 

Pero no ens hem d'enganyar. El document fraecional 
és l'acte culminant de la tasca corrossiva d'un tipus de 
revolucionan malaltis, misantrópic, que per tempera-
ment no fará mai altre cosa que ¡a << guerrilla » del 
rantell Son els borinots del moviment obrer No es cap 
tendencia Es una mentalitat de la qual el P.O.U M. 
n'ha pagat cara I'experiéncia. 

Fatalment, el militant d'un partit obrer que, per 
badoqueria, per irreflexió o per reaccio inversa arriba 
a intoxicar-se d'aquest virus, está irremediablament 
perdut en tant que element útil a l'aparell propulsor 
del Socialisme : el partit de quadres i maases. 

Ha estat precisament amb el próposit d'imniunitzar 
els camarades contra aquest virus que hem fet aquest 
comentari al text del document. Estem persuadits que 
la majoria de companys que l'avalen amb llur signa
tura han estat hipnotítzats pels mots forts i per les 
actituts mes o menys heroiques. Hem procurat fornir-
los-hi els elements de judici necessaris per a que 
estiguin en mesura d'explicar se, cadascun amb ell 
mateix, i de reprendre l'hábit i la condició fonamental 
d'un veritable Parüt : l'esperit de disciplina. 
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No demanem un pensament monocorde. Si no hi 
hagués t a r i e t a t de criteri , la democracia interna fóra 
perfectament inúti l . Que hi reflexionin els companys 
al . ludi ts . Si després d'haver 'hi ben meditat n 'hi ha que 
no es senten a m b l'ánim d 'abandonar unsprocediments 
completament aliens a les normes clássiques del nostre 
Part i t - d'un Part i t obrer — val mes que renunci in al 
titol de militan!, perqué de totes maneres no podrien 
romandre en la companyia d 'una gran familia que té 
per lema comú un triptic iml te iable : Coratge, Respon
sabilitat i Disciplina. 

Illllltllllllllliillllliltimillll 

Viclf* clol Po^tit 

MESURES DE DISCIPLINA 

Amb motiu de la situació irregular de lesSeccions depar
tamental» de la Gironde i de Bouches-du-Rhóne, el Comité 
de Franca adopta les resolucious que a continuado s'inse-
reixen. 

P.O.U.M. París, 17 febrer del 1945 
Al Comité i afiliáis de la Secció 
del Departement Bouches-du-Rhóne 

MARSELLA 

Companys : La situació creada per aqueixa Secció per 
l'actitud incomprensible deis membrps del seu Comité, 
collocaria els seus adherent*. si el C de F. no adoptava 
les mesures pertinents, en el cas paradoxal de perdre Uurs 
drets de militants i teñir la creencia d'haver compüt sem-
pre amb Uurs obligacions. 

Qmn un membre del C. de F. estigué a Marsella els dies 
11 i 12 de Desembre passat, establi una (lista deis añliats 
d'aqueixa Secció Com que el company que flns aleshores 
estava encarregat de les feines d'organització i adminis
trado de la Secció de Marsella no possei'a totes les dades, la 
llista queda incompleta i el nou Comité s'enearregá, natu-
ralment de completar-la. Fins avui encara no s'ha rebut 
res, malgrat els repetiU recordatoris fets especialment a 
aqueix Comité i els de carácter general publicáis en els 
Butlletins i Circulars. A Marsella hi ha hagut ingresaos de 
nous militants i sortides per canvi de residencia, moviment 
del qual el C.(de F . només en té esment per deducció. 

Pero hi ha quelcotn mes greu. Ben segur que els com
panys d'aqueixa Secció es creuen al corrent de la cotització 
ordinaria i de la voluntaria per Espanya, No dubtem que 
és així vis a vis del Comité de Marsella. Peí Comité de 
Franca, que és dir el Partit en general en aquest país, re
sulta tot el contrari El Comité de la Secció de Marsella no 
ha pagat, provinent deis afiliáis, ni una sola quota ordinaria 
corresponent al Partit a Franca, ni cap de voluntaria peí 
Partit a Espanya, amb la sola excepció, peí que fa en les 
quotes voluntáries. del company J . M. que les ha enviades 
directament al C. de F. 

De mes a mes, aqueix Comité ha donat la callada per 
resposta cada vegada que li hem demanat d'averiguar i 
dír-nos on havia anat a parar la quantitat de 1.670 fr. que 
entrega el company A. P . , per tal que aquest l'enviés per 
gir postal al C. de F. 

Ignorem a proflt de qué i de qui es fan aqüestes arbitrá-
ries retencions de diners pertanyents al Partit representat 
peí C. de F. El fet és que la persistencia en tal anomalia 
comportaría la inhabilitació automática deis companys 
d'aqueixa Secdó, en tant que militants del Partit, en uns 
moments en qoó justament el concurs de tots és tan neces-
sar¡. Per tal, dones, de mantenir en la plenitud de Uurs 

drets i deures ais companysde la Secció Bouches-du-Rhóne. 
el C. de F . , sota la seva estricta responsabilitat, adopta les 
mesures provisionals següents : 

1. — L'actual Comité d'aqueixa Secció és disolt. 
2. — Es nomena el company J. M. Delegat administratiu 

i de relació. Les seves funcions son limitades a transmetre 
al C. de F. els fons provinents de cotitzacions i a les qües-
tions de relació i enllac que aquest li encomani. A talefecte, 
els companys.de la Secció abonaran Uurs respectivesquotes 
a la Delegado. 

3. — Orgánicament els grups o cel'lules de la Seccié 
s'entendran i dependran directament del C. de F. 

Aqüestes mesures teñen carácter merament transitori. 
Quan el partit hagi resolt els immediats problemes d'ordre 
intern que té plantejats, la Secció es reorganitzará pels 
procediments normáis. 

Amb salutacions socialistes. 

Peí Comité de Franca : 

* * * 

París, 16 Febrer 1945 
Al Comité Departemental del P.O.U.M, 
Departamenldéla Gironde. BURDEUS 

Companys : la situació creada en aqueixa Secció depar
tamental per l'actitud que venen observant 4 deis 5 m i m 
bres d'aqueix Comité, pren un carácter dedesordre interior 
inédit fins ara en el nostre Partit, malgrat els seui 14 anys 
d'existéncia. 

No és questió en aquest instant d'analitzar-ne les causes 
car ja será fet en el seu monien? i en un altre.Iloc, Consta
ten» fets. Aquests son múltiples i cadascun sobrepassa en 
gravetat l'anterior. En aquesta tasca, lamentable i nociva 
peí prestigl del Partit, han estat recorregudes totes les gra-
dacions : derrotisme en relació a la linea política adoptada 
a la Conferencia de Tolosa, saboteig de la gestió directiva 
del C. de F., trencament de la unitat dintre la propria Sec
ció de Burdeus irregularitat administrativa i finalment, 
retenció, a proh't no sabem d* qué ni de qui, de la totalitat 
de les cotitzacions ordináries deis ofiüats de Burdeus que 
regularment correspon ésser enviades al C. de F. 

Aquest estat de coses col.loca els companys de la Secció 
de la Gironde — per culpa del teupropi Comité i, sens dubte. 
contra llur voluntat — en una situació irregular tal que, 
da persistir-hi perdrien el carácter d'afiliats del Partit. 

Per tal, dones, de mantenir en la plenitud de ílurs drets 
ais companys d'aqueixa Secció i, a l'ensems,. de responsa-
bilrtzar-los en els seus deures, el Comité de Franca — que 
en un pía general informará a tot el Partit a Franca i al 
Comité Executiu a Espanya — pren, sota la seva estricta 
responsabilitat, les mesures provisionals i de carácter tran
sitori que a continuació s'esmenten : 

PRIMER. — L'actual Comité departomental delP.O U.M. 
de la Gironde és dissolt. El company P. B. cessa també en 
les funcions de representant del Partit al C .A.R .E . 

SEGON. — La suspensió de tola activitat de membre del 
Partit, acordada el 19 de Desembre darrer contra l'afiliat 
LI. G., continua subsistent, per tal com el C E . no ha comu-
nicat encara la resolueió definitiva. 

TERCER. — Es nomena una Delegado composta deis 
companys J. N. i J. M. depenent directament del C. de F., 
de carácter exclussivament administratiu i de relació. Les 
seves funcions son limitades a encaixar i transmetre al 
C. de F. els fons provinents de cotitzacions ordináries, de 
la subscripció permanent per al Partit a Espanya i d'aítre 
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classe que bagiu d'ésseringressades al Partit a Franca i, en 
quant a reiació i enilay. les que ti siguin encomanades peí 
C. de F. A lalelecte. els companys de la Secció departamen
tal de la Gironde abonaran llurs respectivas quotes a l'es-
mentada Delegado. 

QUART. — Orgánicament, les eél.Iules ogrupsd'aqueixa 
Secció s'entendran i dependran directement del C. de F. 

Aqüestes mesures teñen carácter merament transitori. 
Quan al Partit hagi resolt els immediats problemes d'ordre 
intern que té plantejats, la Secció de la Gironde es reorga-
nitzará pels procediments normáis. 

,Amb salutacions socialistes, 
Peí C. de F. del P.O.U.M. 

* * * 

P.O.U.M. Paris, 14 Febrero 1945. 
COMITÉ DE FRANCIA 

Al Presidente del Comité Antifascista 
de refugiados españoles (Junta Española 

de Liberación). — Burdeos. 

Estimado compañero i 
En la Sección de Burdeos de nuestro Partido se ha pro

ducido, por parte de un grupo de afiliados, un estado de 
indisciplina interior que estamos en vias de resolver, com 
arreglo a nuestras normas orgánicas. 
, En su consecuencia, nos permitimos poner eu conoci
miento de V. que el Comité de Francii del P.O.U.M. i el 
Delegado en este propio país de nuestro Comité Ejecutivo, 
han acordado relevar de las funciones de Representantes 
del Partido en el C.A.R.E. de Burdeos a los companeros 
P. B. y L. G. Los nombres de los nuevos Delegados del 
P.O.U.M. que asumirán su representación en dichoC A.R.E. 
le serán comunicados oportunamente e irán debidamente 
acreditados por este Comité de Francia y por el Delegado 
de nuestro Comité Ejecutivo. 

Por otra parte, enterados que en el mitin que ese C.A.R.E. 
proyecta celebrar en la propia ciudad de Burdeos el domin
go próximo dia 18 de los corrientes, está designado para 
tomar parte en él como orador el companero W. S., en 
representación del P.O.U.M., nos cabe comunicaros que, 
por las razones antes expresadas, dicho companero no está 
acreditado para hablar en nombre de nuestro Partido. 

Aprovechamos la ocasión para transmitirle nuestros 
fraternales saludos socialistas. 

Por el Comité de Francia : Q. 
Por el Delegado en Francia 

del C. E. : R. 
* * * 

Amb data 23 de Tactual, el Comité de Franca ha convo-
cat peí dia 11 de maro vinent assemblees a Marsella i Bur-
deus, sota l'ordre del dia següent : 

I . — Informe del Comité de Franja. 
II. — Reorganització de lá Secció.1 

Acords presos per les assemblees d'informació 
celebrades fins ara 

Tolosa, dia 21 de gener. 
S'acordá aprovar l'informe del C. de F. Després de l'in-

tervenció de diferents camarades, s'aprová en tot la gestió 
del C. de F. amb referéucia a Solidaritat Catalana i al Mo-
viment Socialista de Catalunya. 

C«rcas$ona, dia 28 de gener 
S'aprová, per u na ni mit a t, l'informe i la gestió del C. deF. 

París, dia 2S de gener. 
S'acordá i 
I . —Aprovar l'informe del C. de F. i la seva gestió rela

tiva a Solidaritat Catalana i el Moviment Socialtsta de 
Catalunya. 

II . — Que el C. de F. prengui les mesures necessáries 
per a l'observáncia de la disciplina dintre el Partit, sancio-
nant amb l'expulsió els militants que la trenquin. 
Perpinyá, dia 4- de febrer. 

Després d'un Uarg i mogut debat s'aprová l'informe i la 
gestió del G. de F . per una gran majoria. 
Montpellier. 

En la visita que s'els féu darrerament, els companys de 
Montpellier han manifestat llur identificado amb la 'inea 
política del Partit i la gestió del C. de F. 
Orleans dia 11 de febrer, 

S'acordá ; 
I . — Que el Partit mantingui dins el M.S.deC.'eí criteri 

que aquest no entrará a formar part de S.C. sense que 
abans tots els components de la mateixa no aprovin an 
programa d'actuació política a realitzar després del nostre 
retorn a Catalunya. 

II. — Que el Partit exigeixi de tots els militants una dis
ciplina absoluta ; que busqui la forma mes encertada per 
acabar amb els treballs francionals i d'indisciplina existents 
en l'actualitat o que sorgeixin mes endavant, arribant a 
l'expulsió del Partit deis que no acatin les Resolucions lliu-
rament adoptades. 

III. — Que el C. de F. tingui ais militants informáis el 
mes ámpliament possible deis treballs que en tots els as-
pectes realitzi el Partit. 
Haute-Loire 

Els companys de Blesle manifesten llur acord absolut 
amb la linea políticalliuramentadoptada pelPartit i s'adhe-
reixen a les mesures d'energia que el C. de F. decideixi 
prendre per a fer prevaldré en el Partit l'ordre i la serietat 
que li corresponen. 

Assemblees d'informació a celebrar 
Dia 4 de marc : Chartres. 
Dia 11 de marc : Marsella, Burdeusi Nevera 

Reunió del C. de F. * 
i deis Secretaris politics departamentals • 

El C. de F. acorda convocar una reunid dele • 
Secretaris politice departamentals peí dia ¡ 
18 de marc wlnent a Tolosa (el local s'indi- i 
cara ulteriorment) per a discutir el següent ¡ 
ordre del dia : * 

I. — Informe del C. de F. i del" Delegat • 
del C E . "• 

I I . - Informe deis Secretaris politics dé- * 
partamentals. * 

I I I . — QUestions organiques- " 
•V. — QUestions administratives. • 
En aquesta reunió serán plantejats tots els ¡ 

problemes politics actuáis i sera estudiada * 
la forma de dotar el Partit a Franca d'un ¡ 
organ que exerceii les funcions de Comité J 
de Franca Ampliat. • 



NOTAIMPORTANT 

Es prega a tots els camarades del Partit que han per-
tene.scut a la Unió de Rabassaires e a la FS.A.C que comu-
niquin urgentment al C. de F. Ilurs noms, adreces i carrees 
ostentáis en aquelles organitzacions. La Comissió Agraria 
del Partit té necessitat urgent de posseir aqnestes dadesen 
vistes a una imminent Assemblea de rabassaires. Esperen) 
que tots els companys interessats ensles¡con!uniearan rápi-
dament a l'adreca del Comité de Franca. 

ALTRA 

Gridem l'atenció de tots els militants sobre el fet — que 
hauran remarcat — de la substitució, en. documents que 
publiquen) en aques' Butllelí, deis noms i cof?noms per les 
iniciáis deis camarades quo bi son al.ludits. Hem hagut de 
fer-ho per elemental mesura de precaució, car resulta que 
no tothom ha ben compres qué vol dir « Bu í lie ti Interior ». 
Es molt important que cap company DO oblidi que aque'sts 
Butlletins no hau d'ésscr divulgats, per cap motiu fora de 
l'área dpi Partit. 

« ENDAVANT » ¡I 
' Organ del Hoviment Socialista de Catalunya { 

El Moviment Socialista de Catalunya, delqualforma . 
part el nostre Partit, publica, com a órgan central 
seu a l'emigració, el setmanari « ENDAVANT ». El 

! C de F . del Partit recomana a tots els militants que I 
contribuexin a donar hi la máxima difusió i que i 

! tots els que puguin hi col.laborin amb articles o i 
' 'informaeió. 

EL PREV DEL BUTLLETIES E4XAT 

3 FRANCS UEXEMPLAR 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll 

La t questio » espanyola 
La • questió'i espanyola reté avui l'atenció de les cancelleries 

1 fina 1 tot — deia un dlarl f rancés— l'atenció general. D'nna 
banda l'actitnd de Franco en el problema europeu i, per l'altre 
costat, la desafeeció general deis pobles hispánica per un régim 
que repugna a llur mentalitat, sitúen el problema en un pía de 
viva actualitat. 

En realitat el régim c nacional-sindicalista » és sostingut, a 
l ' interior. per un ramat de rnaroifers alimentats per un esoan-
dalós pressupost de l'Estat, i, a l'exterior, per la precaució i el 
tacte del capItaUsme occidental que s'esforca en apuntalar un 
edifici que trontolla des de fa molts anys i que la batzegada 
enorme de la guerra actual podría enfonzar defiuitivament. 

Entre aquests dos elements permanents de la « qüestió espa
nyola • n'hi ha un tercer sotmés a influencies variables, pero 
que ha de jugar un paper determinan* en la liquidado leí fran-
quisme ; els partits i les personalitats a 1'emigració. 

Tothom está d'acord — ádhuc e's guertifleros i Uur Mecenes, 
el Parti t Comunista — en admetre que la balanza de les proba-
bilitats per l'enderrocament de Franco, es decanta del costat de 
rasfixia exterior. Per a aixó hi ha b»llugadissa « dans les cou-
lisses • 

La nota predominant en aqüestes darreres setmanes han estat 
les activitats de Negrín. Negriu vingu¿ a Franca abans de la 
eelebració de la Conferencia de Ialta. Hom dona a entendre que 
el notable doctor encarnava els desitjos de la U . R . S . S . amb 
relacló a la « qüestió » espanyola. El P . C. espanyol declara 
que 11 prestai ia sense regateig el seu suport. Els comunistes 
asseguráren qne el Govern Negrln era l'únlc valid i la fantástica 
J u n i o Suprema quedava postergada al dormitoridelaminyona. 

Negrin, pero, csníinuá les entrevistes i mentrestant sacaba la 
Conferencia de Ialta, on jtoren examináis els casos deis paissos 
neutres I, en particular, el l'Espanya, per váries raons ; I. — Kl 
carácter de no-bel ligerant que es dodá Franco. II . — L'atluén-
eia d'alemanys a la nostra térra i la vigilancia policiaca que hi 
exerceixen. III. — L'ajut que la industria espanyola aporta a 
VAIemanya periolitant. IV. — L'araeaa^a franquista que ,es féu 
sentir al Pirinea duran t els dles de l'ofensiva de venRundstedt . 

Després de Ialta, perdé verossimilitud la hipótesis segons la 
qual Negrin, peí fet d'ésser persona grata a la U . R . 8 . S . , seria 
l'immediat successor de Franco. 

En aquests darrers dies aquest fet ha estatconíirmat peípropl 
Negrin. En unes declaracions a un periodista francés, ha mani-
festat que des de Londres pensavá"embarca?"perMexíc. « Vaig 
allá baix,— ha dit — no pas per jugar un rol politic en el futur 
govern, sino per a aplanar eertes dificultats, nascudes durant 
la guerra chi] etpsnyola t que feien delicats, perillosos inclús, 
els contactes entre eerts grups politics. Aqueixes dificultats |no 
resistirán a les explicacions que em proposo donar, t Afegi 
que está persuadit que les Corts a Méxic el- legiran, r e r una 
molt forta majoria, President ríe la República el Kenyor Martí
nez Barrio i que és prtibable que el Govern s'instal-li a Franca. 
I acaba : « No desitjo jugar el rol que certs par í i is voldrien 
fer-me teñir. » Segons el comentarista francés, Negrin remetrá 
els seus « aoders • al President de la República i possiblement 
no será ell l'enoarregat de formar un govern i es retirará de la 
vida pública. 

Aquest* baixade puuts de Negriu prové també del resultat de 
les entrevistes que tingué amb els Partits i orginitzacions sin
dicáis espanyoles a l'emigració, els quals han mantingut una 
actitud irreductible davant la darrera combinado manobriera 
del P. C.; 

Per la aeva banda, Maura continua « fent Govern •. Segons es 
deia aquests darrers dies, Maura havla estat invitat a t r a s l a d a r 
se a Londres per a escoltar el pretendent Don Juan i els seus 
« menagers » López Olivan, Gil Robles i elcontrebandista March, 
el qual després d'haver sostingut Fianco, aravaient lacosa apu
rada, preté flnancar la res taurado monárquica. Si Maura acut a 
la cita, hom afirma que será per a dir al pretendent que no hade 
guardar cap esperanza de pujar al tron. 

Sha parlat insistentmentd'unaentrevista celebradaentreMaura 
i Negrin, en la qual aquest hauria reconegut, davant les proves 
aportades peí primei, que l'intent de Maura d» formar un Govern 
de transició per anar al restabliment de la República, comptavíi 
amb la conformitat del Partit Socialista, deis Republicana! de les 
dues Centráis Sindicáis. I que l'únlc que no l'apoiava era el 

.P.C. ; ajut, pero, que no havia demanat i que no necessitava. 
* * 

En un terreny mes vague, qeró sens dubte mes solemne i de 
repercusió mundial, hi ha la Conferencia Internacional de Sin
dicáis que acaba de teñir lloc a Londres. En nom de 50 milions 
d'obrers d'Europa i d'América representáis, la Conferencia acordá 
com a prindp* de política eomuna : l'eliminació completa de les 
potencies i de la ideologia feixistes en el món i deles dictadures 
deis paissos neutres. S'al.ludi concretament a Espanya i es pro
pugna la ruptura de relación? de les Nacions Unides amb l 'Es
panya franquista. 

L'acció de la classe treballadora interuacional en relació al 
nestre problema tindrá una influencia importantissima. A aquest 
historie comici sindical hi han assistit, préviament invitats, 
representants de la Convssió Executiva ds la TJ. G. T. i del 
Comité Nacional de la C. N. T. Sens dnbte Unr presencia haurá 
contribuit a posar de relleu la voluntad inequívoca de tot el 
poblé espanyol. 

Un altre simptome que la qües t ióespanyolahaarr iba taunpunt 
álgid, és l'intercanvi de lletres entre Mr. Churchill i Franco. 
L'incouseiénria d'aquestel dugué a fer-li proposaral « Premier • 
anglés la conclusió d'una alianca ánti-soviética i de demanarun 
lloc a la Conferencia de les Nacions Unides t a l a Conferencia 
de la Pau. La resposta de Churchill li ha fet comprendre sense . 
equivocs que la guerra actual té una lógica. La desaparicló del 
F'ührer i del Duce arrossega ineluctablement el Caudillo. Franco 
ha jugat la darrera carta. 1 l'ba perdtida. 

C. M. I. Montpellier N'1000 P. O. E 
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