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La II Conferencia del P. O. U. M. a Franca 

Comentan Metra deis compaoys de la preso de N... 
p L PERIODE de discutio tntorn áe la celebrado de la 
• • //Conferencia del Partit, /ontinua amh interés cada 
vegada mét a/iassionant La carta del cantarada K, i la 
resposta del Comité de Franca l'han avivat encara mes. 

Per altra part, les mformacitns que es donen en les 
asnemblees que teñen lloc a Franca sobre les activitats del 
Partit a Catalunya i les proposirions del C. de F. per tal 
dunificar la direccio del Partit i per una tincronitsacio 
poiitica total entre Franca » Catalunya, troben una acollida 
favorable entre els medís militants. 

Amb la normalittacio de la correspondencia amb América, 
s'hauria cf intensificar Vintercanvi de projectes i idees per 
tal que el nostre grup de ilcxic prengui una part activa en 
totes tes qüestions que interesten a la vida del Partit. Les 
difertnts posicions que avui es riisculeixen demostren que el 
Partit viu un mornent greu per al seu propi avenir. Es dones 
indispensable que tots pt/rtem la discusio amb ¡a máxima 
claredat i lleialiat ter tal darribar a demostrar qae dintreel 
nostre Partit totes ¡es opinions i son retpectades i que, 
democrálicament, tots acceptarem els acoras que per majoria 
s'adoptin. 

Kls que. pressat* per ambicions inconfessables, son respon
sables duna escistio, no teñen cabuda dintre un Partit tom 
el nostre en el qual la democracia interna no es pas un mot 
sense sentit. Els que leñen una mentalitat antidemocrática, 
staliniana o trotskista (la duet cares de la medalla bolxevic) 
s'han apartat voluntariamenl deis nostret rengles perqué 
smben que llur dictadura en la direccio del Partit no seria 
tolerada per cap auténtic militant del / ' . O. U. M. 

Que ningu es deixi tmpressionar per la campanya difama
toria que, per la manera désser portada a cap, marca 
¡'origen de ¡escola. 

El Partit es un i indivisible. Téelsseus Comités dirigenlt 
elegit* demtcráticament i cap autonominatio i usurpado del 
num del Partit (estil posat ja an practica amb poc éxit pels 
de la U. N. E.) poden preocupar-nos. 

Cata militant coiscient és responsable de¡ Partit, i el 
és Partit responsable de l'actuacio de ttts eis seus militants. 

N O T A : 
D'acord amb la peticio del C. E., la II Confe

rencia del Partit a Franca queda ajoraada par 
tal de dañar temps ais companys de Catalunya 
de discutir les proposicions del C. de F. 

Amb tot, el periode de discusio reata obert 
en el si del Partit . Per tant, tots els eompanys 
poden continuar enviant tots els treballs que, 
sobre qüestions tant politiquea com d'ordre 
organic, tinguín interés en que siguin publicáis 
en aquest Butlletí. 

Estimar* camarades : Voldria, abans de. prendre el to col.lectiu que 
ha de teñir aquesta lletra, saludar-vos, en nom roeu i en nom de tots 
els companys d'aqui. En nom meu, recordant les jornades que passárem 
plegáis, ara fa un any, amb motiu de la I Conferencia. I en nom de 
tots els companys que ens troben aquí, molts deis quals ni porten ja sis 
anys, voldria dir-vos també com esperem un felic resulta! d'aquesta 
segona Conferencia de la qual .lepen l'esdevenidor del partit i que ha 
de precisar i refermar les orientacions que daten del novembre de i'aay 
passat. 

Voldriem que tinguessiu ben presents, al eomencar les vostres discu
sión*, el fet de la desorientado que dereu subsanar, i que es nota. 
sobretot, quan s'ha viscut una mica penjim-penjam entre l'exili i Cata
lunya, i que. per tant, al precisar lea conclusions.clarifiquessin el nostre 
panorama intarn i fixessin la perspectiva que el partit a hranca pensa 
<|ue hem de seguir. Les vostres decisions tañen una importancia excep
cional Fa gairebé un any que gauJiu de plena llibertat palitica. Vivíu, 
en virtud d'aquest simple fet, un ritme de vida poiitica diferent del 
nostre Els mateixos problemes teñen dimensión» diferanti. Vosa trae 
sentiu ja el que nosaltres nomes pressentim com < per endavant » i, 
per tant. amb mes profunditat que nosaltres. Viviu i resoleu ja ara els 
problemes que aqui no es plantejaran finsquehagisaltat def nitivament 
el tap d'ampolla Ue la dictadura franquista A ixo explica, al nostre 
enttndre, les dificultáis d'entesa que, en alguns moments, poden haver 
sorgit entre l'exili i l'interior. l'er anosaltres, aqui el problema estriba 
sovint en evitar dificultáis. Pero, precisament la veritable activitat 
poiitica consisteix en plantejar-se dificultáis, quan existeixen realment, 
i on resoldre-les. 1 aci es merma, precisament. l'acrivitat dialéctica deis 
partits revolucionaris i en el ritme amb el qual per damu»t de les 
circunstancies, no temen enfrontar-se amb els problemes i enfocar-loa 
cap a una solucio Una política cómoda i fácil, fora ara polaritzar tota 
la noatra accio entorn d'aquesta simple « dimensio •• : l'antifeixisme, 
deixant per a demá els greus problemes orgánics i politics que teaim 
plantejats. Pero aixo risca de fer-nos perdre i de que" demá, quan en* 
decidim a ptantejar-nos les qüestionsexistenta, ja no hi siguem a temps. 
Es per aixo que creiem que és un simptoma de salut política ¡'enver
gadura que doneu a aquesta segona conferencia i que será necessária 
perqué el partit aqui, — els de fora i els de dintre — marxin al compás 
mes intens possible. Els esdeveniments que s'apropenhan de trobar-nos 
en una perfecta cohesio interior i amb un pía concrat i decidit deis 
nostres objectius. Per al grup que ens trobem aqui — i no sabem si 
la nostra apreciado coincideix amb la del C E . actual, pero ai sabem 
que expressa la de la immensa majoria del Partit a Catalunya — la 
rosa resulta ckara. Pensemque cal marxar.e! mes docididament possible 
pels camins esbossatsperla primera'"onferéndaídelsquals el.M. S.deC. 
n'ha exposat ja una bona part. Codsiderem just l'esquema tradicional 
de la revolucio hispánica : Un estat centralista parasitari que cal des
truir per a bast»r-hi les noves bases de consciéncia federal i socialista. 
Lesrealitats orgániques i politiques del momeat ímposen que el prole-
tariat cátala, del qual nosaltresjsom l'expressio «onscient, es llanci a 
aquesta empresa a través d'una forca política propia, profundament 
•atalana a través de la qual movilinri tot el poblé de Catalunya en la 
tasca d'intervencio peninsular. El partit socialista eatalá peí qual pro
pugnen! deu ésser profundament intervencionista en el tetreny penin
sular. Deu teñir una concepcio neta del que és Espanya, deis seus 
problemes revolucionaris, un deis quals utilitza immediatament per a 
radicalitzar i classificar les posidons de les altes posicions obreres, de 
oaaa a la totalitat del problema. Renunciem a l'expansio oigánica pe
ninsular, — és a dir, renunciem a un fracás que obeeix a causes beo 
objectives, — pero és per a plaatejar-nos d'una altra manera, amb 
idéntica ambicio, la missio revolucionaria peninsular deis treballadors 
de Catalunya. Aspiretn a crearon partit que tingui el poder a Cata-



luuya i a través del qual el nostre poblé plasmi institucionalmenl, en 
una nova ordenado ibérica. !a seva concepcio federal que, per \ltra  
banda, triorafa avui arreu del rnon. 

La llibertat de Catalunya la de tots els pobles híspanles, només la 
pot portar el moviment obreri pagés peninsular. Están iniissolublemen' 
lligats els problemes de la revolucio social i de la revolucio política. 
El nostre partit — el partit que naiXi.rá del nostre esforc — hauria 

f
dones de plantejar se laforma d'enllacar ambles organitzacions obreres 
del reste de la peninsula, d'acoid amb les posicions actuáis d'aquesta. 
No hi ha cap dubte que el nostre triofflf, la nostra influencia prepon-
derant a Catalunya, el dia que he sigui,modificará moltmés eficacment 
que qualsevol propaganda de captado divisionista i « expansionista » 
les concepcions ¿'aqüestes altres organitzacions crear.i nous problemes 
i noves relacions de forca en el seu interior. En aquell moment deci-
direm de nou les formes de contacte. Avui per avui,pensem que només 
poden ésser les del pacte obrer per a assolir objectius determinats, pero 
amb independencia orgánica del moviment cátala. 

En quant al problema internacional comprenem que ens manquen 
moltes dades per. a jutjar-!o. L'enllac amb organitzacions socialistes 
que a Europa malden per a edificar una nova forma d'existéncia social, 
ens apareix avui ja indispensable. Es en funcio d'aquest enllaf, que 
enfocariem el problema de la unitat marxista, el dia que es plantegi. 

Pero tot aixo és excessiu i depassa les ambicions de la nostra lletra 
que voldria només encoratjar-vos i precisar, a grans trets, el nostre 
punt de vista a la questio de la vida del Partit. 

En qnant a la protesta del C. deF. referent al trencament de la fusio, 
•em de dir que, per a jutjar-la, ho fem amb excessivament coques 
f >nts d'inforinacio recent ; el butlleti n' 6 ünicament, i que per a re" 
colzar-la ens basariem només amb la sevarelacioenvers aquest objectia 
essencial que hem detinit primerament. No era possible impulsar ¡ 
deseovolupar, bo i conservant, fins al moment de la fusio el nom de 
P.O.U.M , e lM.B. de C ? Els problemes interns defraccio es resolen 
amb la simple expulsio. En quant a les diferencies de mentalitat, de 
eoncepcio revolucionaria qne existien i han perdurat en el P. , entre el 
B.O.C. i l'E.C. podien resoldre's > través d'una linia majoritária 
segura i inflexible, que no perir. té» mes el destenyir d'aquesta fraccio 
en nosaltres i que no destorbés el nostre caminar. Diem aixo, sobretot, 
per Jes dificultats qus avui intei venen quan es tracta d'explicar al Partit 
el que s'ha acordat a Franca. Dificultats materials i aquesta diferencia 
de ritme politico-psicologic la causa del qual us déiem abans. Pero, 
com us déiem també, un partit deu ésser mes fort que les dificultats. 
L'objectiu. per nosaltres, és ciar. Si per arribar-hi millor és necessari 
passar per aquest trencament simbolic (el trencament politic real ja 
está fet al precisar les noves posicions) aixo ho heu de veure mes ciar 
vosaltres que nosaltres Fem confianza al C. de Franca i a la Confe
rencia, coneixedors també de circumstáncies politiques que nosaltres 
ignorem, per qué resolguin aquesta qüestio. 

El problema de la unitatantifeixista i de l'accio de resistencia a Cata
lunya el veiem, en el teneny teoric, en formaidéntica a les concepcions 
del- Partit a la 1 Conferencia i a les apreciacions del M. S. G. Blocs 
politics, recolzant les institucions fonamentals. Enteses d'aquests sobre 
la base de la constitucio del 31 i d'una revisío federal de la mateixa. 
Potser és difícil que aconseguim reeixir amb la nostra consigna. Si, 
per la forca deis tets, s'imposa la concepcio d'íi.D., la nostra tasca 
estreba en transformar de fet, ja que no de nom l'A.D , en un veritable 
bloc cátala amb tot l'ímpuls social i poiitic revolucionan i federalista 
que aquest deu teñir, i que adhuc té ara Catalunya, on estem dins 
l'A.D — ünic pacte que existeix — i on hem de treballar per a donar 
aquest sentit a l'Alunca, obligani-la a definirse entoin deis problemes 
gue successivament es van plantejant, en lloc de mantenir-la en un 
quietisme absurd. Oovern de Catalunya i ara ja. i onsell de Resistencia 
que dirigeixi l'acciodel nostre poblé i mantingui les reivindicacirjns 
minimes que Fantifeixisme vol conseguir, [.'envergadura de la resis
tencia depén evidentment de la forma en la qual tindra lloc — per 
voluntat de les puixances demociátiques — la caiguda definitiva de 
Franco. Sembla que, fins ara, aqüestes van essent parti.lárles de la 
* maniére-douce »i de iapressio diplomática. Pero aixo només produeix 
retirades < elástiques «delfranquisme.cap a segoneslinies estratégiques, 
com son ara el nou govern, el n Fuero » les eleccions municipals i 
orgániques, etc. etc Caldrá acorralar les forces reaccionarles, amb 
forta pressio interna que vagí accelerant a mesura, desallotjant-les de 
íes posicions successives que aniíá prenent, i preparant, al mateix 
temps, la transmissio del poder. Adhuc suposant la sortida que mes 
probablement recolzin, finalment, les puixancesdemocratiques —segóos 
el resultat de les eleccions añgleses, que desconeixem quan escrivim 
aixo — és a dir, govern neutral i eleccions lliures l'accio de la Resis
tencia es fa mes aecessária que maiper a garantir la llibertat d'aquesta 
consulta. En fi, noméscomprenem la passivitat deis homes, institucions 
i diners exiliats, de cara a aquesta qüestio per la covardia i l'ineptitud 
que teñen els darrers i representen les primeres, tement, precisamení 

aquesta accio de Resistencia Rao de mes, aquesta, per a qué e! nostre 
partit en sigui el campio, i que la desenvolnpi al máxim a través del 
Glorios Front de la Llibertat primerabanderadelluita alfada a lanostra 
térra. Resumint, dones, el nostre punt de vista, us diem que propttgnem 
per a : 

1. —- Orientar els nostres esforcos per a la constitucio del gran partit 
socialista obrer cátala que resolgui els problemes socials-politics de 
Catalunya d'acord amb els principis marxistes de la indissolubilitat 
deis problemes revolucionaris peninsulars. Treballar i desenvolupar el 
mes possible, la nostra accio. en aquest sentit, dins del M.S. de C 

2. — rer confianca a la Conferencia i al C. de F., per a resoldre 
sobre la proposta d'aquest darrer del trencament de la fusio, en el sentit 
de que l'esforc sjplementari que pot reclamar-nos. serábenvingut siés 
un pas endavant pera laconsecusio d'aquest objectiu primer. 

3 — Aprovar les mesures preses contra les activitats fraccionáis que 
només poden crear confusio i reclamar que es mantingui inflexiblement 
la linia majori'ária, assegurant el dret de ¡es minories a discutir-Íes i 
propugnar-Íes en els periodes de discusio * 

4. — Propugnar la Unitat Antifeixista, amb objectius concrefs, sota 
laforma de Pacte Peninsular i de Blocs Politics. Orientar l'A. D. de 
Catalunya en ;,quest sentit, si no reeixeix la consigna de Blec Cátala. 

5. — Alear l'envergadura de la Hutía antifranquista al nivell de les 
institucions governamentals i desenvoluparla en una accio intensa i 
decidida de Resistencia, a través d'unConsell Cátala de Resistencia que 
agrupi, amb el Front de la Llibertat, tot el Partit i organitzacions de 
resistencia interior. 

Res mes, camarades. Aquests son els nostrss punts de vista i peV a 
concebreís hem hagut de vencer les aaturals dificultats d'informacio 
Poden contenir errors pero son filis de la bona intencio d ajudar tots 
plegats a aquesta feinada immensa que ens espera si volem conquerir 
i consolidar les llibertats socials í poütiques del nostre poblé En nom 
deis que restem aqui esperant abracar-vos aviat, en nom també deis 
companys que en sortiren per a sempre amb el pensament fixe en els 
companys que restárem, us saludem i us encoratgem enla vostra tasca 
convencuts que els ideáis de la llibertat i del socialisme us guiaran en 
les vostres deliberacions. 

Ben vostres 

Entor-n del orejéele de Resoiucio que el c. de F. 
proDOsa a la l l conferencia del P. 0. U. ¡ti. 

En el numero 6 del Butlleti del Partit veiem el projecte de la resolu 
ció que el Comité de Franca proposa a la II Conferencia del P. O U. Al-
per a anar decididament al trencament de la fusio del B O. C. i l'Es-
querra Comunista. El projecte és d'una importancia extraordinaria que 
mereix no solament l'atencio, sino l'estudi consciencios per part de tots 
els militants que, agrupats fins avui sota la bandera del P. O U. M., 
tindrem mes que l'ocasio, el deure de pronunciar-nos. Es possible que, 
per alguns, se'ls fací difícil prendre una determinado de tanta enverga
dura. L'amor al Partit, repetides *ega«les posat de manifest en les 
lluites sostingudes contra els adversaris ; l'esperit de sacrifici incontes
table en els moments mésdificils de la nostra existéucia política ; l'ab-
séncia deis camarades que, a Espanya, el régim franquista mamé em-
presonats i, sobretot, el buit que en el si del Partit s'experimenta des 
del 1936 amb l'abséncia del seu disigent máxim, provocara indubtable-
ment un estat d'indecisio entre alguns deis militants Aixo que fins a 
cert punt és comprensible, no justifica en el fons la ¡ndecisío El mon 
marxa, els fets es produeixen continuantent, sense que depengui de 
nosaltres, i si volem continuar en tant que Partit. si volem existir en 
tant que classe organitzada tenim el deure impelios de pronunciar-nos. 

Trencar la fusio está en 1'ánim de tots. Es un fet que es demostrá 
en aquelles eleccions fetes en els camps de concentracio i amb la deci-
sio d'expulsio presa peí C. E. a Montauban mes tard. Els militants de 
l'E. C. no han sabut mai disciplinar-se a les normes oigániques esta-
blertes peí Partit Trencar dones la fusio, no cree que representi un 
problema de mal resoldre en la II Conferencia del P. O. U. M. 

Ara bé, « el trencament de la fusio dona per acabada tota actuado 
en nom del P. O. U. M. », diu l'acord numero 2 que el C. de F. pro
posa a la Conferencia. Es logic i natural que si estem d'acord amb 
el primer, o sigui el de trencar el pacte de fusio, es dongui per acaba
da tota actuacio en nom del P. O. U. M , ja que aquest noni és el re
sultat d'un pacte entre dos partits, un deis quals pren la decisio de 
trencar-lo. I en les mateixes condicions es trobaran els militants de 
l'Esquerra comunista que, per una ilei natural, no podran portar a cap 
llurs activitats amb un nom que de fet desapareix tant aviat com el 
B- O. C , anüc aliat seu, es desenrengui del pacte establert. Aquest 
és un deis punts en qué mes difícil se'ns fará identificar-nos malgrat 
qne tots reconegnem el resultat negatiu de la fusio. Mes qae tot és 
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nna qüestio de rentimentalisrae per la qual no podem deixar-nos in
fluenciar. 

El bon sentit deis railitants — que avui ja no son joves en la política, 
ans. alliconats per l'experiéncia, han arribat a la majoria d'edat— aca
bara per imposar-se per damunt de tots els prejudicis que aquest sen-
timentalisme pugui portar-nos. 

Jo no soc deis que creuen que la cotstitucio del P. O. U. M., fou 
un error. Pero el que si cree es qiíe seria un error mantenir-lo. El 
P. O. U. M., cora a resultat de la fusio del B. O. C. i l'E. C , naixia 
en uns moments en qué el moviment obrer espanyol presentava nnes 
caracteristiques molts distintes de les que viu actualment. Una escis-
sio dintre del P. S. O. E., es preveía l'any 1935, com a conseqiiéncia 
de les divergéncies politiques. sobradament posades de manifest en el 
si del mes fort partit obrer de la península. La influencia que el partit 
comunista exercia sobre les masses obreres del nostre pais. era, en 
aquella época, insígnificant. El proletariat espanyol no coneixia altre 
moviment obrer que el que dírigien els anarquistes a través de la 
0 . N. T. — F. A. I , i els socíalístes des del P. S. O. E. i U. G. T. 
Aqüestes foren les causes per les quals la majoria de bloquistes accep-
taren la fusio. Ens aliárem amb l'E. C , com ens hauriem aliat amb 
tot altre moviment revolucionan independent que hagués acceptat les 
notmes establertes peí marxisme revolucionari. La idea de dotar «1 
proletariat espanyol d'un fort partit revolucionari, amb disciplina pro
pia, ens Henea a la palestra convencuts que el nostre esforc donaria 
a l'avenir resultats positius. 

El 19 de juliol del 1936 feia fracassar els nostres plans d'expansi» 
peninsular. Des d'aquella data la historia del moviment obrer espanyol 
pren una altra direccio. La Uuita sostinguda durant tres anys contra 
els militirs feixistes, no fortifica el P. O. U. M. malgrat haver donat 
per la-causa .antifeixista el millor deis seus quadres i haver-se signifi-
cat com un leal combatent des del primer moment de la insurreccio 
feixista. Mancats d'experiéncía política i en particular desmoralitzats 
per la manca del nostre dirigent, en qui teniem dipositada tota la nos-
tra confianza, cometérem Terror de deixar que l'E. C. orientes el Par
tit davant d'uns esdeveniments en qué deviem haver mostrat la 
nostra rao d'existir, en tant que Partit revolucionari independent. 
Malhauradament no fou aixi. La premsa del P. O . U . M , i. en parti-
aular, el seu organ central « La Batalla », deixá de representar aquell 
gloríos movhnent iniciat amb tantes esperances, per a entregar-se a 
nna polémica continua i de desprestigi contra els dirigents de la 
U. R. S. B-, oblidant sovínt els rroblemes que tenia plantejats la revo-
lucio espanyola.. 

Poc a poc i sense que ens donessim compte, ens apartávem de les 
massesí La gent no ens comprenia i nosaltres no féiem res per a sortír 
d'aquella situado empalagosa- Es veritat que no saberem ni aprofitar 
l'ocasio que ens brinláelmalhaurat camaradaNln. per a sortír d'aquell 
« impasse ». Nosaltres, distanciats del comunisme oficial, precisament 
per esser ferms partidaris de la independencia del moviment obrer, 
várem trobar-nos orientats per un grup que «o arriba mal a indepen-
ditiar- se. Mantenir avui ¡a fusio seria un error, i l'existéncia del P. O U, M. 
com a partit peninsular, representaría la negacio de les realitats histo-
riques. De la mateixa manera que várem crear-lo en unes circunstan
cies mes o menys favorables, hem de saber sacrificar-lo quan no hi ha 
possibílitats politiques de mantenir-lo. La presencia d'un tercer partit 
obrer a la Península, quau aquest no pot presentar-se amb una perso-
nalitat reeoneguda, tot i haver donat proves d'heroisme, seria erroni i 
contraproduent en els moments que anem a víure. Repeteixo que, en 
tant que partit peninsular, no ciec que el P O. U M. hagi fracassat, 
sino que ha estat victima de les circumstáncies. El P. O U M no ha 
tingut temps de donarse a conéixer davant del proletariat espanyol i 
aixo és prou perquá avui, vulguem o no vulgnem, ems veiem obligats 
a limitar totes les nostres activitats a Catalunya, sense desentendre'ns, 
naturalment, deis problemes que planteja la revolucio a la resta de la 
Península. El fet de quedar-nos a Catalunya, no ha de situar-nos com 
a partit catalanista. Les nostres aspiracions, en tant que socíalístes, 

VIS ITA I REUNIONS 
D'UN A DELEGACiO DELC. E. AMB ELC. DE F. 

D'acord amb la peticio del C. de F. de celebrar reunions de conjunt, 
periodicament entre la direccio del Partit a Catalunya i la direccio del 
Partit a Franca, el C. E. enviá, fa uns dies, una Delegacio per tal de 
tractar totes les qüestions que interessen a la vida general del Partit. 

El nostre interés al celebrar aquests contactes és per creure'ls im
prescindibles per a arribar a la máxima sincronitzacio en la linea 

van méi lluny. Es logic que, desfeta la fusio, adoptem el nostre nom 
d'origen, és a dir, que dediquem totes les nostres activitats en nom del 
B. O. C. Ara bé, les activitats del B. O. C. hauran de caracterizar-se 
peí seu afany d'unitat socialista i peí seu propi apoi al Front de la 
Llibertat. 

Si considerem el P. O. U. M. superat, no oblidem que també el 
B. O C. significa un nom del passat. Un nom predestinat a deaapa-
réixer. Un nom sota el qual podem desenvolupar-nos provisionalment 
mentre el Moviment Socialista de.Catalunya, iniciat darrerament a 
l'exili, no esdevingui el veritable partit socialista que sápíga interpre
tar el desig deis treballadors catalans. El retorn a les nostres posicions 
d'origen no deu significar llur estabilitzacio permanent dintre l'área 
del B.O. C. Es d'una necessitat imperio a, peí bé d'un gran moviment 
socialista a Catalunya, saltar les barreres que ens encerclen i, en aquest 
sentit, estic es pronunciará la 11 Conferencia del P O. U. M., a l a 
qual no pot estar-ne absent cap militant deis que fins avui han accep
tat la disciplina del Partit. I. MORETA, 

Marsella agost del 1945. 

Bloc Obrer i Campero! o P. O. U. H. ? 
En aquests moments i d'acord amb la darrera reunió celebrad» 

a Toulouse peí Comité <le Franja Ampliat, es donacomengament 
al periodedediscussio del projecte de resol ucio sobre trencament . 
de la fusio entre el B.O.C. i la E C. de la que nasqué el P.O.U.M. 

A l'examinar la s i tuado interna del Partit, veiem que ditafusio 
no ha existlt, de fet, mal. Elsvells militants del B.O.C. ens donem 
•ompte que la fusio amb l 'E.C. ha donat resultats negatius.Que 
ens porta a dita fusio ? Al voler expassionar-se el nostre Partit 
mes enllá d'on tenia forja, com era Catalunya, Castello i Valen
cia, várem creure que al neixer el P .O.U.M. els '.petits nuclis 
que la E.C. tenia a la resta d'Espanya vindrien a enfortir els 
fonaments del B.O.C. a Catalunya i Llevant. Resulta tot el con-
trari, ja que aquells, en lloo de mantenir-se en les seves respec
tivas localitats i fer bon treball, vingutren a Catalunya y vam 
quedar com abans . 

Durant la guerra d'Espanya, l'accio política del nostre Partit, 
diriglt en gran part per companys de l ' E . C , dona, en part. el 
frult que tots sabem : la persecucio del P.O.U M. peí Partitcomu-
rrfsta espanyol, la campanya de difamacio, etc. etc. Pero no 
podem negar que la responsabilitat recauigualment ais militants 
procedents del B.O.C. per no haber sabut colocar-se en el lloc 
que els corresponia. 

Aquest malestar ha continnat, després de la nostra arribada a 
Franca, en els camps de coneentracio, i persisteix, encara, avni 
dia, que veim partit en dos el Partit. I han estat sempre les ma-
teixes causes lesqut han portataquest descontent dins del Farttt: 
el no acatar els acórds de la majoria ni la disciplina interna. I 
alio que es xocant és que, en una Conferencia on es plantegen 
tots els problemes, els Andrade, Solano i Bonet, (caps visibles 
de la fraecio), que assisteixen a dita Conferencia, no defensen 
llurs posicions i dluen que acaten alio que acorda la majoria. 
I després, a fora, actúen de la manera que els dona la gana, fora 
de la disciplinadel Partit. Per tant, no «'arribaré mai a unacord 
Ho hem vtst i t)o estem veient en aquests moments. Cal acabar-
amb aquesta sltuacíoi trencar amb els quesegueixentma aotuacio 
fraccionaria 

Quedar-nos amb lesnostres tresinicials : t B.O.C. »1 d'aqueata 
manera terá com el nostre Partit, que tants sacrificis ens costé 
a tóts fer-lo gran, es vegi altra vegada ai»b;i'auréoIa i al davaní 
de tots els partits proletaris. 

Recordemunes paraules delnostre mestre fundadordel B.O.C: 
t Bloquistes. a cavall » 

Vi°<-•» el B. O. C. M. GONZÁLEZ 
Orléans, lo - de Ju i o l del i!U5 

política general del Partit a Catalunya i a Franca Les converses no 
cal dir que giraren entorn deis tres punts essencials en que, d'una 
manera particular, la vida del Partit es desenrotlla. 

Peí que fa a l'adhesio col'lectiva del nostre Partit al M. S. de C , 
no hi hagué discussio. El C E. -está completament d'accord en aquesta 
adhesio al Moviment. 

En quant a l'activitat deis nostres militants en el F de la L., sarriba 
a un accord en el sentit de considerar aquest Front com un moviment 
d'opinioen el qual tot militant del Partit pot actuar-hi. 

T I D A i DE] ,VRT n 



Sobre aquesta dos aspectes, la stncromtiacio de posición» es comple
ta entre Franca t Catalunya 

Es parla exienaaraeat sobre el fet frsccionsl i escissionista produit 
ultim.iment i Franca per nn grup d ex-companys al no acatar els acords 
presos democraticament peí Partit. 

La delegado del C. E. tenia el proposit de fer d'árbrit per tal de res-
tablir la disciplina del Partir En aquest sentit ens (eu unes propoii-
cions que servisaia de pía d'en»esa erare els escissionute» i nosaltre». 
La posicio dcj C. de F. fou que. abans de discutir amb els que han 
trencat volunlariament la disciplina del I'aitit, cal que cesain tota tasca 
fracclonal i es reintegrin dintra la disciplina interna. 

Oesprés d'una amplia discussio, el C.de Y. presenta unes proposiciona 
per a ésser discutidís peí Partit a ("atalunva ¡ en cas d'esser «provaites, 
el Partit retrobara la seva unitatde pensament i d'accio indispensables 
per a portar a ternte amb éxit l'immeni trebal' de realitzacions que 
s'ha proposat. 

Heus aci les proposicions qne el C. de H presenta i que avui les 
discutelxen ja els companys de Catalunya. 

Proposición» del C. de F. 

Estudiades les prooosiewns del Comité de ' atalunva i del cantaradaX, 
i resumint les converses sostingudes entre el C. de F. i els dos membres 
del C. de Catalunya, proposem les següents bases d'acord : 

ler. — Tin sois un < 'ongrés del Partit, celebrat en conduions normáis, 
preeedit del correspcnent pertode de discussio i amb la intervtncio demo
crática de tots els settors, avui escampáis i impossibilitats .podrá preñare 
Fatord d'una fusio definitiva amb altre o altres nuclis, que impliqui la 
sera desapártelo. 

2on — Per a la millar sincronitzaciodel treball del Partit. a ¡'interior 
i a ¡'exterior, el C E. estará compost per tres membres del C. de i ata
lunva, pels 3 del C. de P. i el Delegad del C. E. en aquest país. Aquest, 
C. E, rrcortetxenique poden haver-hi modalitatstfapltcacio diferents entre 
Catalunya i Franca, practicará la política del Partit d'acord amb la si
tuado t amb les necessitats de cada lloc, procurant, a l'ensems, de donar 
hi progressivament una sineronitzacio total Aixofoque, mentrea Franca 
el Parttt s'mterpreta exteriorment a través del M S. de C. — tot con-
servant interiorment la seva estructura orgánica —, a Catalunya pot 
éster útil desenvolupar l'accio política en nom del Partit i a través ttor-
gans d'exjiressio oroiis. Es incumbencia del i'.E. el determinar-ne, a 
cada lloc i en cada cas, les necessitats tac tiques. 

3er. — < onsiderar un encert la constitucio de VA llanca Nacional de 
Forces Democrátiques de Catalunya, amb la participado del nostrePartit 
la qual cosa el prestigia. El partit procurará que l'A.N I'.D.C. pren-
gui el carácter de Bloc < atalá, per tal eom en té una concepao de pacte 
peninsular antifeixista que representi al mateix temps ¡esdiferentscarac-
teristiques nacionalitáries i instttuctonals. 

4t. — Considerar un encert la creado del « Moviment Socialista de 
Catalunya ', amb les farmespresentes enfada de constitucio que tingué 
lloc el 14 de gener daquest any a Tolosa (Franca). 

Sé. — L'esforc principal dforganitzacio será dirinit vers Catalunya, 
mantenint i vigoritzant, no obstani' els nuclis existents a fora, dlguns 
deis quals, com els de Castello i Valencia, dañen prova d'una vitalttat 
admirable. 

- Es mantindran les millors relación* de camaradería possibles 
amb els militants del P.S.O.E. i de la CN.T, la qual cosa facilita 
¡'existencia de /'« A.M. de F.D. de C. » 

Té. — Sobre la base del reconeixement de la personalitat de Catalunya 
i Euzkadi. el nostre l'artit ha d'esser el campio de ¡'estructurado federal 
de la Península Ibérica 

8é. — Les consignes • Socialísme • i • Lübertat • han d'esser l'eix al 
voltant del qual ha de girar la propaganda del nostre Partit. 

9e. — El Partit a F'ancu continuará prestant supoft al « Front de la 
Lübertat ». moviment d'opinio. 

ÍOé. — A peticto del < omite 'le ' atalunya.el Comité de Franca del 
Partit ajamará ¡a celebrado de ¡a segona < onferéncia, a ¡a qual hi 
presentava el projecte de resolucio sobre el trencament de la fusio del 
B.O.C. i de tE.t . qae dona naixenca al P.O C'.M. Aquest projecte, que 
respon a la necessttat d'establir ana completa diferenciado amb els ele-
ments indisciplináis interessats en crear el confusionisme i la disgre
gado — de conseqOéncies funestes pe' al Partit — es evidentque deixará 
d'esser aporta tan aviat com veritablement la unitat del Partit siguí res-
tablerta. El CE fará. a tal fi, una crida a la disciplina a tots els mi
litants. Els qae no s'hi reintegrin serán consiaerats exclosos. 

REUNIÓ 
DEL COMITÉ DE FRANCA A M P L I A T 

En d¡a 5 <1 agost <•» celebr* una reunió plenaria riel C. de F. 
Ampliat. fcn aquesta reunió el C. de F. feu una amplia informa
d o sobre la política general seguida. S'informá ampliament sobre 
la visita de la delagaoio del C. E. Es dona eompte duna reunto 
da deportáis del Partit. Després d'un ampli debat sobre tote» les 
qüestions, el Comité de Franca Ampliat acorda ¡ 

Aprovar la gestio dat C. de F \ tant peí que fa reféreneia a la 
política seguida eom peí pnnt de vista mantingut amb les con
verses amb la delegado del C. E. 

LaproposiciofetaalC. E. da Catalunyas aprová perunanimltat. 
S'acorda també : 

1. — (Jua els membrea del 0 . de F. A. leaaln asa-rtible-.» ¿ i n 
formado per tal de donar eompte ampliamenl de tot el tractat 

í . — No publicar la «arta del cantarada K. per considerar qse 
iasaumptes im.lt interna per a fer-Ia publica, l'e • • 

creu neceai . tots «la müitanta la canelxln t, per tant. que 
sigut liegida i discutida a totas les asaambleea iTflinilHlataalii 

3 — Que i*l Comité de Frasea respongués lal'ludida carta 
d'acord amb el eriteri exposat en el < del". Ampliat. 

*. — Saladar a tata ela militanta del Partit de i'a'aluaya, 
1 raiu a 1 Méxlc. al mateix tenipa ajas- a adverten a lothom da 
inantemr (actitud encrgiea pero aarena que la majoria del Partit 
té enlront de lescissio produida peí grop fracclonal. 

REUNIÓ DELS COMPANYS DEPORTATS 

A iniciativa d'un grup de eorapanya retarnata deis i-amps de 
deportado, es eelebra una reunió per tal de qu<- el C. de F. 
els fes un ampli informe de la vida del 1'. durant lltir atinencia. 

Assistiren ais companys Capella. Comabella, Pona, Sabadell, 
• eiiiis, Htiirii, Oaaanoves, Escapa. Pu!g I Iglesia». Enviaren llar 
adbesto ela raiapanys Tarafa. Jonama i Cascarra. 

Després de l'iotorme del C. de F. i de lea aalaracíons que da-
aaanaren galrebé tats els preaents. a'obrl un debat sobre lea 
posición» poli tiques aatnala dfl Partit. 

Per Batel tots ela departáis asslstenta, menjrs el coaapany 
Iglasias que BO es pronuncia, reconegueren la legalitat dema-
aratíca del C. de F com a unía responsable del H. a Franca. 

lo sela eorapanya deporta»» teñen una excel lent mará!. Están 
dtsposat» a treballar amb ¡'entusiasme de sempr» t ens pregueu 
de saludar dea de les pagines del Butlleti a tots els militanta del 
Partit. 

REUNIONS DIVERSES 

Touloua* 
DOBfl KKl MU.NS 

Amb asslslénala d'un delegat del C. de Y., tingué lloa a Tou-
louse una assemblea Departamental del Partit. El dalegat del 
C. de F. feu una extensa i detallada exposloio de la situada 
política general t de le» activttats que es porten a cap en tataela 
o 'dns . L'aMUtéacU fou molt nodrlda 1 en tot moment resta pa
las l'esperlt d'unitat i de traball que regna entre el» milítant». 

© 
El mateix diumenge, dia 19, tingué lloc a Tolosa una altra 

reunie departamental en l'ordre del dia de la qual destaquen! 
la lectura de la Metra de K 1 la resposta del C. de F. La coinci
dencia de pensament deis milítant» tolosencs • del departament 
de la Alta Garona amb el pensament deis militants -i'arreu de 
Franca, (ou evidencladauna vegada mes a través dele» nombróse» 
Intervendons deis companys que sukratllaren «I crlteri a-
lat peí C. de F. i Insistlren, sobretot, perqué »igul accel.lerada 
la celebrado de I'anunciada Coníen-ncía del Partit. 

Bordeaux 

El día 22 del passat tingué lloc a aquesta loealitat una 
reunió de militants del Partit en la qual el C. de F. Informa 
ampliament sobre la situado política general. 1,'entusiasme per 
un treball actiu i práctic déla companys de Bordeaux es mani-
festá una vegada mes en lea diferents Intervención» que ferenen 
el curs d aquesta reunió. 

Perpignan 
El passat día 19 del corrent tingué lloc a Ferpinyá nna reúna» 

Departemental del Partit. Entre altre» qúesaiona de remarcable 
importancia, es dona lectura a la ¡letra de K. adreeada al C. de 
F. i la reaposta d'aqueat. La lectura d'ambdo» documenta ans-
cita un vlu Interés I, a travé» d'ella 1 de les intervención» del» 
camarades que prengaereo la paraula, fau posat da mamfest 
l'enfortiment de la consciénda col lectiva del Partit entorn de 
les posídons que s'han adoptat. Aiximateix aessaltá linteres 
unanira de la baae del P. per a aceellerar la II Conferencia. 

Paris 
Ela diea 21 1 26 daquest mes d'agost ha tíngut lloc a 

Paris una assemblea per a tractar de les qüestions d'actualitat 
que té planaejades el Partit. En ambdues sessions assisti la 
totalitat del» militants. i el» acords presos, qua transcrivim a 
continuado, hu (oran per unanimitat en el curs duna cordial i 
entusiasta polémica. 

Heus. aci els acords : 
1 — Adherirse enterament a les proposición» fetea peí Comité 

de Franca al Comité de Catalunya. 
2. — Fer canstar la satisfácelo deis militants per la resposta 

del f omite de Franca a la lletra del company K. i maaifestar-ae 
totalment d'acord amb el seu contingnt. 

3. — Demanar qu» la Conferencia projeatáda ea celebrl com 
mé» aviat millar. 
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