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Joan COMORERA 

ESTUDI I ACCIO 

El Comité Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya ha 
resolt publicar una revista mensual d'orientacio, informacio i divul
gado teórica i « Quaderns del Comunisme ». La decisio del Comité 
Central no pot ésser mes justa. En prendre-la el Comité Central ha. 
tingut en compte la necessitat i l'oportunitat en l'eíapa que vivún 
i sofrim. combatent. Necessitávem un instrument d'ajut pels nos-
tres militar'.s, pels patríotes catalans progressius, per major eficacia 
en l'esforc que realitzen i han d'intensificar per tal d'assolir un mes 
alt nivel! poli'ic. Cal aprofitar les avinenteses que ens ofereix el 
combat contra el régim franquista en descomposicio, contra els 
bandits que conspiren per imposar-nos el fet consumat, un € fran-
quisme sense. Franco >, enfortmt els militants amb mes elements 
d'atac, de mes justa estimado i profunditzacio delsfets nacionals 
i internacionals, de mes rápida i constant superado. Es aixi com 
en el doble front del nostre treball aconseguirem els éxits cobe-
jables : ferir de mort els enemics, convencer els amics que no han 
compres encara la justesa de la nostra linía política, el nostre 
patriotisme constructiu i revolucionan. 

Estenv segurs que els objectius de! Comité Central serán co-
beris. . 

« Quaderns del Comunisme » acceleraran el procés de bofxe-
vitzacio del nostre P. S. U. de C. I en bolxevitzar-se i en la mesará 
que va reeixint, el nostre Partit serveix al nostre poblé, esdevé el 
seu Partit nacional. Per aixo tenim rao quan afirmem que Cata
lunya será, en definitiva, el que siguí el P. S. U. de C. 

Un cátala bolxevic és i será sempre el veritable patriota, car sap 
combatre i construir, copsar les perspectives de les lluites d'avui, 
Uigar-se al passat per crear un parvindre; car íreballa i es sacrifica 
per una Catalunya lliure de prejudicis socials i economics, nacio-
nalistes i pseudo-espirituals; car vol arrencar de la nostra térra les 
arrels del capitalisme monopolista, esbandir el domini esclavitzador 
i anti-nacional de la burgesia i de les castes feudals arrapades al 
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poder politic tant a Catalunya com a la resta deis pobles hispá-
nics; car basteix una auténtica ¡ dinámica democracia sense opres-
sio d'homes i de pobles. una democracia que consent i esperona 
els homes i els pobles hispánics federáis a marxar peí cami de la 
nova civilitzacio. 

Sovint hem dit ais nof.'.res militants que per servir a la classe 
obrera i al nostre poblé, hem de superar-nos politicamerrt en tant 
que afiliáis ¡ orgánicament en tant que Partit marxista-Ieninista-sta-
linista. La superacio política no és assolible per mitjans estríete» 
academics. La superacio orgánica no pot ésser el fruit d'interpreta-
cions i practiques rígides, esquematitxades. La superacio política i 
orgánica s'aconsegueix per l'estudi i per l'accio. indestriables, compíe-
tant-se. influint-se de manera constant. L'estudi sense l'accio degenera 
en academicisme, en inteljectualisme ressecai i. de vebades. malfator. 
L'accio sense l'estudi condaeix al putxisme. a l'eventurerisme, a 
la irresponsabllitat, tanca la perspectiva. Estudi i accio ens Uiguen 
a les masses i ens capaciten per dirigir-Íes i mobilitzar-les a l'hora 
deis combáis victoriosos. Estudi sense accio o accio sense estudi 
ens deslliguen de les masses, anuí.la la nostra missio d'avantguarda 
revofuiconaria. nega alio que som i voTem ¿sser cada dia amb mes 
vigoria : marxistes-leninistes-stalinistes. -

Som ríes en accions combatives, en quadres combatents. « Qua-
derns del Comunisme » venen a completar, per tant, la nostra for
mado Serán l'eina teórica, política, cultural, al coriat de l'eina 
practica. 

El moment escollit és precis. Els tres anys de guerra, els set 
anys de monstruos terror franquista, de guerra contra el nazi-fei-
xisrre-falangisme, han delmat els nostres rengles. Milers i muer» 
de companys han perdut la vida en terres hispániques, de la 
U. R. S. S., de Franca, d'Africa i d'Alemanya. Alilers i milers de 
companys s'esllangueixen en les presons del « . cristiá > Franco. 
Alilers i milers de companys son sbsorbits per la lluita clandestina, 
per les feixugues miséries d una vida regimentada pels monopolistes 
interiors venuts ais trusts, a la financa internacional. Aquesta rea-
litat a la vegada .trágica i gloriosa prs exigeix a tots un maxim 
estorc. A tots i a cadescú. E!s buits han d'ésser omplenats. Poden» 
fer-ho. perqué un allau de nous militants nodreix el Paríit Hem 
de fer-ho, perqué la classe obrera de Catalunya, deis pobles his
panics. tota la massa patriótica i progressiva hispánica ens no exi-
geix. Es just que sigui aixi, car som la seva avantguarda ardida, 
resolta a complir la seva missio histórica. 

Cada milltant ha de voler ésser, ha d'ésser un quadre dirigeni. 

Heus aci la consigna sagrada, c Quadems del Comunisme » 
ens ajudará a corrrpür-la. 



Wenceslau COLOMER 

Entorn de la Carta Oberta que 
el C.C. del P.S.U.C ha adregat 
a fots els catalans. * 

LA UNITAT NACIONAL. COMBATENT 

Dins del marc Su<: articl:. és del tot impossibl; glosar el trans
cendental document fet píiblic peí C. C. del Part:t Socialista Unificat 
de Catalunya el mes de Decembre propassat, document qu? indubta-
blement constitueix una decisiva contribucio a l'hero'ca Huirá que el 
nostr; poblé, colze a colze amb els altres (pobles hispanics, mena 
contra Franco, la Falange i els capituladors'. 

La situado que estem vivint presenta caractéristiques ben defi-
nides. Franco i la seva Falange assassinen, realitzen tota mena • 
d'esforcos per tal de p;rpetuar-se en el poder i, en el pitjor deis 
casos, tracten a tot pr;u de salvar les esséncies del régim i impedir 
el castig justicier de llurs miserables pistolers. I en aquesta Iinia 
anti-patriotica, ant-popular, Franco i la seva Falange es veuen aju-
dats per tota la caterva de reaccionáris, que, per por a la mani
festado democrática de la voluntat popular, arriben a ignominiosos 
compromisos per a situar el país davant de fets consumáis. Entre 
aquests capituladors tenim monárquics de les dues branques, alguns 
< patr otes republicans i socialistes », e!s faistes i trotsquistes, at 
s°rvei i recolzats actvament pels imperialismes estrangers, peí Va-
tica, per totes les despulles del feixisme internacional, que, amb 
l'afany de r-agrupar les seves torces, refer-se i preparar la revenja, 
s';sforcen per a impedir que Espanya esdevingui un ferm baluard 
dé la democracia i de la pau mundials. 

Pero, en la nostra lluita contra la dictadura terrorista franqu:sta,' 
hem estat mancats, fins ara, de la necessária unitat nacional com-
batent át totes les forces patriotiques, republicaines, pageses i obre-
res, unitat imprescindible per a la victoria, unitat s-ense la qual no 
pot ni somniar-se el recrobament de la democracia i de tes nostres 
üibertats nacionals. 



L'Aüunca Nacional d; Catalunya, integrada pH P. S. U. C, la 
L'. U. T., ;a L'nio di- Rabassaires, les J. S. ü . C , Jovcntut Com-
batent i la L'nio de Dones, encara que fou i és, indiscutiblement, 
una important contribucio a aqu.-sta unitat nacional combatent, no 
satisfá tolairr.ent les necessitats actuáis, perqué, al seu marge, es 
col.locaren furces tais com ¡'Esquerra Republicana i la C. N. T., 
entre altres. 

El pas mes decisiu donat fins ara, l'ha constitu t, indubtable-
m;nt, la formacio del üovern de Catalunya, sota la Presidencia dd 
Sr. Josep Iría. Malgrat tot, hem essenyalat des del primer moment, 
la seva compusic o excessivam;nt restringida, limitada a-algunes 
pereooa&tat* d indiscutible prestigi nacional, pero, on els Part ts i 
les Organitzac ons Sindicáis no son representáis, malgrat consti
tuir la base ionamental sobre la qua! ha d'apoiar-se el Govern per 
a conduir el nostr?, poblé en les batalles victorioses contra el fran-
quisme i la capitulacio. 

Conscient de les necessitats presents, I'Al anca Nacional de Ca
talunya sha manitestat continuament en el sentit que mai, en cap 
Ctt, no seria un obstacle en la realitzado de la unitat nacional com
batent. Per aixo hem aplaudit la declarado d;l Govern de Cata
lunya, feta i-n la seva primera nota oficiosa, quan diu : . 

c Cal que ?ls Part ts i ¡es Organitzacions fidels defen-
sors de la República i de les llibertats catalanes, crein -un 
organ d'unitat que pugui representar el Govern a finterior i 
rebre les seves directius >. 

I a aquesta tasca, el nostre Partit ha dedicat i dedica els seus 
rr¡O r> esíorcos. Per assolir-ho, el nostre Partit ha estat. és i será 
infatigable, perqué som consc ents de Ja responsabilitat que recau 
sobre nosaltress, responsabilitat que mai no hem defugit ni defu-
girem, s guin quines siguin tes dificultats, els obstacles, tes incom-
prensions, a les quels hágim de fer front 

A Catalunya mateix i des de fa mesos, »1 nostre Partit, jun-
tament amb la' U. G. T., ve discutint fraternalmenfamb els com-
panys de ¡a C. N. T., amb la fin litat d'arribar a una franca entesa. 
Comir.uament venim insistint davant deis organismes superiors de 
la C. N. T., a Catalunya, sobre la necessitat d; trencar dec'dida-
meñt amb els provocadors i delators trotsquistes, acabant d'una 
bona vegada amb I'equivoc de i'Alianca de tes Forces Democrán-
ques, que, a casa nostra, está integrada únicament per la C. N. T. 
i el P. O. U. M. Diu ¡a nostra carta-oberta : 

« De produir-se aquesta depurado, estem ben predispo-
sats a discutir fratemaiment la millor manara d'unir-nos, ja 
que per a nosaltres, el que determina no es la quest'o de 
norr.5, sino t\ contingut i el programa de combat. Aquesta 
depuracio no ens interessa so'ament a nosaltres, sino a ells 
particularment i a tots eis patriotes honrats. Admetr? o rela-
cionar-se amb els agents trotsquistes, anglesos o nord-ame-
ricans, és obrir la porta ais provocadors; és entregar lea 
organitzacions a la polica franquista >. 

• 



Aquesta unitat entre '.ts forces obreres de Catalunya, unitat de 
la qual scmpre hem estat els mes consequents defensors, és del tot 
necessária per a intensificar la Iluta nacional alliberadora contra 
Franco i la seva Falange, contra els capituladors, per una Cata
lunya recobrada, verament democrática, verament lüure. I és evi-
dent que, aquesta tasca h storka, solament podrá la classe obrera 
portar-la a bon terme, si consolida i referma la seva unitat com-
batent i orgánica, si enforteix els llacos d'alianca fraternal comba-
tent amb la nostra pagesia, si mobilitza, amb el seu exemple, el 
seu coratge i el seu clarivident patriot sitie, a totes les forces nacio-
nals de Catalunya en la Huita a mort contra Franco, la Falange i 
els capituladors. 

Noves converses están en curs entre el nostre Partjt, la U. G. T. 
•i la C. N. T. Esperem, que les magnifiques Ilicons, que dia á dia 
ens donen els obrers arreu de Catalunya i que demostren mes i mes 
l'efectivitat, la necessitat i la urgencia d'aquesta unió, serán necol-
l'des aquesta vegada pe¡s companys dirigents de la C. N. T. Siria 
un crim imperdonable perllongar un dia mes aquesta situado de 
divisio, de la qual s'aprofiten a bastament Franco, la Falange i els 
capituladors, desferres de la classe obrera i del poblé, servidors de 
la réaccio interor i deis imperialismes estrangers. 

Per altra banda, des de fa bastants mesos, els nostres com
panys del País venen sostenint també converses amb la represen
tado d'Esquerra-Republicana. Aloltes i variades han estat les inri-
déncies de les mateixes. am'bant finalement a l'^llaboracio d'un 
document que adrecáren conjuntament al nostre Comité Central i 
a! Directori d'Esquerra. Aci, les discussions» .entre aquests dos" orga-
nismes dirigents acabaren en un acord de prindpi. 

Ara bé, mentrestant aqüestes converses s'estáven desenvolu-
pant, es produi la constitucio sorprenent de l'anomenat « Conseil 
de la Democráda Catalana > on a part deis Partits Republicans 
Catalans figuren eis trotsquistes, camuflats amb els noms de « Front 
de la Llibertat > i c Moviment Socialista >, la partidpacio deis 
quals el caracteritza suficientment, puix llur carácter conspiratiu, 
divisionista, lluny de simplificar les coses no ha fet mes que com
plicar-Íes encara mes, fent-les mes confoses, donant nova bel ige
rancia a l'accio criminal deis delators i provocadors trotsquistes, que 
tracten a tot preu d'imped'r la unitat nacional combatent, ¡Iuitant 
contra el Govern de la Generalitat i el seu President, 4 Sr. Irla, 
malgrat que en ell participin organitzacions d'indiscutible prestigi 
i soüdesa republicana. 

MalgTat tot,. el Comité Central del Partit va fer arribar, amb 
data del 29 de Desembre proppassat, a la Unió de Partits Repu
blicans Catalans (Esquerra Republicana; Estat Cátala, Accio Cata
lana i nio Democrática) una proposicio, els termes de la qual 
queden ben sintetitzats en els seguents parágrafs de la mateixa : 

c El Comité Central del Partit Socialsta Unifkat de Cata
lunya en nom propi i en representado de les forces que 
constitueixen l'Al anca Nacional de Catalunya, tenint ^n compte 
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la situado interior, agravada per les maniobres de Franco i 
Falange per a manten r el seu régim de terror i el perill que 
per les llibrtats démocrátiques d'tspanya i per les llibertats 
nacional* de Catalunya suposen k* maniobres, molt avan^a-
des, de clnudicacio, "cons dera urgent i indispensable la unió 
o alianza de tots els Partits i Organitzacions que d'-fensaren 
la República. 

< Cons derem que la unió o alianca nacional ha de con-
cretar.se ais Partits i Organitzacions que var^n defensar la 
Reuública, perqué una unitat o abanta que no tingues en 
compte un prncipi de plena responsabilitat i d*historia con;-
guda en la vida del nostre Pais, obriria les portes a tota 
mena de grups i grup-;ts, iniciara un procés de descompo-
sicio de les forces fonamentals de Catalunya que afebliria la 
Iluta que junts hem d? menar i acabaría per paralitzar i 
perdre de nou ia democracia catalana ». 

Sembla tantmatjix. que, malgrat les al.ludides i ben lamenta
bles íncidéncies, fules de la provocado trotsquista, i'acord sera ben 
aviat una r^alitat entre aquesta Unió de Partits Republcans Cata-
lans i l'Alian?a Nacional de Catalunya, acord que fará deis dos un 
sol organlsme. 

Com diu la carta oberta del nostre C. C. : 

< Afirmen la nostra creenca que l°s gestions en curs per 
a fusionar en un sol organisme l'Alianca Nacional de Cata
lunya i la Unió de Partits Republicans Catalán, acabaran 
pro'mpte satisfactoriament. Críiem que la fusio d'aquests dos 
grans nuclis nacionals, prec pitará la incorporado de la C.N.T., 
la neteja definitiva en el nostre camp de tota mina de grups 
i grupets aventurers i provocadora >. 

Nosaltres no hem de regatejar cap nou esforc. per tal d'arribar 
ben av'at a un acord general, «1 mes complert i positiu possible, 
acord que vigoritzaria extraordináriament la lluita i assegurarla la 
victoria anhelada. 

En aquesta direccio i mentristant aixo no siguí possible, no 
d'sminuirem, ans el contrari, intensíficarem els treballs per tal que 
sobre la base d'accions del volum que siguín, parcials i generáis i 
de recoizament al Govern Irla, ens unim, acabant amb la perju
dicial divisio de les nostres forces, dívislo que perilonga rra-
glcamint el domini falangista. 

A tot arreu, a I'exterior i fonamentalment a l'ínterior del Pais, 
concentrarem les nostres millors ••jnergies per tal d'assol'r una 
máxima unitat nacional combatent, que encara que essencialmnet 
integrada per les forces d'esquerra, posterlorment s'eixampli vers 
les capes conservadores anti-franquistes. 

Avui com ahir, el Partit Social sta Unificat de Catalunya pro
pugnará, défenserá i recolzará, totes aquelles proposicions que faci-
Jit n <H reagrupament de les. forces démocrátiques anti-franquistes 

http://cretar.se
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de fora i de dins .de Catalunya i d'Espanya. per una mes 
efectiva mobilitzacio de la democrác a mundial i de!s govers que 
la representen. 

D'ac: que hágim també aplaudit la segona nota oficiosa del 
üovern de Catalunya, quan afirma que : 

« ferm en la conviccio que la resistencia catalana no 
s'ha d'organitzar parcialment i ha d'estar articulada a ia 
autoritat del Govern de Catalunya, reitera el seu decidit pro-
posit d'arribar a i'estructurac o eficac. de l'organ interior de 
resistencia ». 

i quand ratifica les declaracions del Presiden! Irla amb mot'u de 
la constitucio de Tactual Govern, fetes el 14 de Setembre del 1945, 

« e"s Consellers declaren llur plena aquiescencia al pro-
pos't del President d'ampliar el Govern a fi de reforgar el 
seu carácter d'unio nacional >. 

Si som conscients deis moments que vivim, s! cadascü sospesa 
la seva prop a responsabiditat, si tots posem el major interés, 
coUocant la causa sagrada de la República i de Catalunya per 
damunt de tot interés partidista, per damunt de tot egoisme i amor 
prop', si tots i cadascü de nosaltres ens posem a treballar amb 
entusiasme, els obstacles, les dificultats i les ¡ncomprensions que 
avui s'oposen a la unitat nacional combatent de tots els patr'otes 
anti-franquistes catalans, serán superades i el Govern de Cata
lunya, reforcat, vigoritzat amb la incorporado de totes les forces 
pol tiques i sindicáis, netes deis grups i grupets de delatora i pro
vocadora trotsquistes, unides fortament en els combats diaris, tin-
drá Teina decisiva per a conduir el nostre poblé, sota la seva di-
recc o patriótica, al triomf deis ideáis democrátics, republicans ' ¡ 
nacionals. 

I si, per a realitzar aquesta unitat nacional combatent contra 
Franco i la Falange, se'ns demana la riostra aprovacio per tal d'efec-
tuar una consulta al poblé, verament democrática, a f¡ que aquest 
pugui expressar amb plena Ilibertat com vol veure regida la vida 
del Pais, nosaltres no ens hi oposarem. Com ha dit el nostre Secre
tan Genera!, company Joan Comorera : 

« El problema no está que s'gui consultada l'opinio po
pular, sino en saber si aquesta opinio será LLIURAMENT 
consultada >. • 

Heus aci sintetitzat el nostre pensament. La veu vigorosa del 
P. S. U. de Catalunya, a través de la carta-oberta del seu Com té 
Centrar, ha cridat novament al combat unit deis catalans contra 
Franco, la Falange i els capituladors, peí recobrament de la Repú
blica i de les llibertats catalanes. Expresem la nostra creenca qué" 
aquesta vegada la crida no caurá en el buit. Catalunya ho demana 1 
Catalunya ens ho exigeix I • . 



Rofe l VIDIELLA 

FRANCO I LA FALANGE 
lacais hitlerians ¡ fomentadors 

d'una nova guerra mundial 

La reaccio internacional mostra un gran interés en limitar la 
guerra d'Espanya a', sol aspecte de guerra civil. Naturalment. amb 
aquesta limitacio vol reduir la responsabilitat internacional de Franco 
i els falangistes. que foren els primers « Quislings >, encara que 
seria mes just d:r que Quisling fou el segon c Franco >. 

Realmení. nir.-': po» negar que la guerra desencadenada per 
Franco i ?'.; !::'.angistes contra la República va enfrentar amb les 
armes .: •:. má a uns i nanyols contra aitres espanyols. Es sufi-
cient- ,..:o. aquest íet peí n concloure que la guerra d'Espanya fou 
sois i exclusivament una guerra civil t . '.-'• 

No. La guerra d'Espanya fou una guerra fonamentalment d'in-
dependéncia nacionai contra ¡.-. intervencio i la invasio italo-alema-
nya. i el carácter secundan de guerra civil li van donar Franco i 
la Falange, posats ja d'antuvi :! servei deis afanys imperialistes 
d'ltália i d'Alemanya. 

1 aquest carácter secundan ressa'ita mes encara si es té en 
tompte que no fou Espanya l'ünic país d'Europa on va arrelar 
l'herba deis < Quislings >, qu? posa aiguns naturals de cada país 
i fins i tot les institucions estafáis al servei de l'Alemanya hitleriana. 
Per exemple. Petain i Laval a Franca i Quisling a Noruega han 
estat tls Franco hitlerians de llurs paisos. Per qué, dones, ningú 
sosté ía teoría que Franca i Noruega han fet una guerra « civil > 
contra Alemanya ? Será perqué es considera que la segona guerra 
mundial comencá el día 3 de setembre del 1939? 

Que ho considerin aixi Franco i els feixistes i reaccionaris de' 
tot el món. tots ells compücats mes o menys en preparar-li a Hitler / 
les caramboles a l'Occident d'Europa. és explicable. Amb aquesta 
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« teoría > no fan mes que escabullir llur responsabilitat en la 
gestado de la tragedia hitleriana. El que no s'explica es 
que hi hagi homes, p;riodícs. fins i tot partits avancats i progres-
sius que quan fan csment de la guerra d'independéncia d'Espanya 
no li saben veur; mes que l'aspecte « secundan » de guerra civil 
que lí imposaren Franco i els falangistes, lacais hitlerians. 

Les apeténcies imperialistas d'AIemanya sobre Españya — si 
mes no per tal de barrar les rutes maritimes a Franca i a Angla-
terra — son ja velles. Les formula sintéticament Bismarck molt 
abans de la guerra franco-prussiana en la segúent frase : « la 
mosca espanyola posada al clatdl de Franca >. D'aleshores enea 
Timperialisme alemany va emprar tots els mitjans per tal de comp-
tar a -Madrid amb governs dócils a la seva política expansionista i 
d'agressio contra els seus rival d'Occident. L'imperialisme alemany, 
pero, no vegé « plenament > assolits liurs esforcos fins que no 
trobá els seus lacais Franco i la Falange. 

Hem dít < plenament >, perqué malgrat que d'una manera 
c oficial > I'Espat espanyol, abans de Franco, en els conflictes entre 
els imperialismes central i occidental sempre ha seguit una política 
« neutral ». d'una manera « práctica > les castes reaccionáries terre-
tinents, militaristes i els grans jerarques de l'Església han ajudat 
Timperialisme alemany inclús des els alts llocs que han ocupat a 
l'Estat. Per aixo no poden acceptar que la sublevado de Franco i 
els falangistes — encarnado deis al.Iudits terratinents, militaristes i 
jerarques edesiástics — contra la República fós solament un afer 
d; régim interior deis espanyols, sino que fou l'inconfessable desi-
gni de la reaccio — seguint la seva linia política tradicional — de 
posar l'Estat espanyol al servei d'AIemanya. 

Ja l'any 1911. amb motiu d'unes fortes contradiccions impe-
rialistes hagudes entre Franca i Espanya respecte ja l'ocupacio de 
determinades places marroquíes manca poc per a que s'anticípés 
tres anys la primera guerra mundial a l'acudir Alemanya — amb 
els aplaudiments de tota la reaccio espanyola — en auxili d'Es
panya, «nviant a Agadir un vaixell de guerra amb tropes de de-
sembarc. » 

Bé és veritat que Franca i Alemanya s'entengueren de moment, 
pero a aquesta entesa hi contribuí en gran part el que Timperia
lisme alemany — que cobejava Tamistat d'Espanya per a millor 
atacar Franca en la guerra que preparava — va veure que el poblé 
•spanyol. amb vagues generáis, manifestacions publiques i subleva-
eions com la del vaixell de guerra. « Numáncia >, nostrava una 
vegada mes a les reaccionáries i militaristes la impopularitat de les 
aventures imperialistes. 

Aquesta treva dura poc, i desencadenada la guerra mundial el 
1914, les mateixes castes de terratin-ints, militaristes i eclesiastiques 
que avui, capitanejades per Franco, han estat al servei de TAlema-
nya hitleriana, es posaren aleshores ais peus de TAlemanya Kai-

^ - . -
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seriaría. Una cínica frase d'Alfons X1I1 ho confirma. < En España 
— digué — todo el mundo es germanofiio m-jnos la canalla >. 

La « canalla > per a i'ültim Borbó d'Espanya era el poblé que, 
en la seva gran majoria, dehnsava la neutralitat contra els bán-
dols — aliadofii i g?rmanofil — que el voüen arrastrar a la guerra 
imperialista. 

Melchor Fernandez Almagro, un historiador d*idees reaccionaries, 
avui al servei de Franco, escriu en la pagina 256 de la seva < His
toria del reinado d» Alfonso XIII > : « Es evidente que en la Corte, 
como en la aristocracia y el ejéscito, predominaba la germanofilia ». 
Aquesta es una altra prova btn palesa que ;ls franquistes d'avui ja 
hnvien mamat Ket alemanya. Perexemple, -íl capitá de la guardia 
civil. Bravo Montero, un deis falángistes que actualm^nt a Catalu
nya i altres pobles d'Espanya mes s'ha distingit apallissant i assas-
sinant patriotes, és e! digne fill d'aquell altre botxi d?l poblé cátala, 
que s'anomená Manuel Bravo Portillo, protegit del rei i qu? en 
funcions de comissari de Policía fou el cap de respíonatg? alemany 
a Catalunya i el que ¡nformava els submarins del Kaiser.— perqué 
fossin bombard°jats — la sortida deis vaixells espanyols que fe*n 
comer? amb les nacions alíades. 

Un deis homes mes r-accíonaTÍs d'aquella época. Vázquez de 
Mella, la memoria i les opinions politiques del qual han exaltat 
constantment els falángistes ~n llurs discursos, periodics ¡ llibres 
durant la segona guerra mundial, era també un rabiós germanofil. La 
seva enemiga contra Franca i Anglaterra. compartida p?ls pares 
deis falángistes actuáis i pels mateixos falángistes d'avui, la con
densa en aquíst parágraf d'un article seu publicaf al c Correo Es
pañol > del 7 de set?mbre del 1914 i que fou el guió de tota la 
propaganda g^rmanófila ulterior : 

« Enfrente de Inglaterra y de Francia, que son nuestras natu
rales enemigas, no encontramos otro apoyo qu? el de Alemania. 
Esta nació podía habernos dado la fuerza que a" nosotros nos fal
taba... Yo he preconizado la utilidad y la conveniencia d» con
certar un tratado de alianza con Alemania que fuera la base de 
nuestra soberanía, sin la cual no pueden existir los .Estados. Y 
me he fundado para ello en lo que llano c autonomía geográfica >, 
de la que actualment carece España porqué no domina »n el Estre-
cho ». 

Com es veu. la germanofilia deis aventurers falangistas i d° les 
castes de teiratinents, militaristes i «clesiástiques que apoien Franco 
no és un afer espontanú nascut a l'escalf de l'ajut que Hitler els 
dona contra la República, sino que és una passio amorosa, tradi
cional en ells. vers I'A^manya ferotge deis bandits creuats, de 
Caries V. de Bismarck, de Guillen II i d'Hitler. Aquesta vella passio 
amorosa de les castes reaccionaries espanyoles per a Ahmanys és 
una prova mes que la sublevado de Franco contra la República no 
fou un afer purament interior d'Espanya. sino el primer acte d? la 
tragedia que. d'acord amb el < caudillo » i la Falange, com;ncava 
Hitler contra hs democracies occidentals primer i contra la patria 
del proletariat mundial després; 

• 
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Sempre. pero, l'abrandada germanofilia de les castes fíudals 
espanyoles ha estat influenciada p?r fossilitzats somnis « imp<*-
rials >, alimentats amb odis contra les potencies ímperialistes d'Oc-
cident. Aixi s'explica que quan la República de Weimar no era 
apta per a satisfer eis al.ludits somnis « imperials > d° la reaccio 
espanyolá, la seva criatura, Primo de Rivera — pare del fundalor 
del falangism? — cerques l'ajut de" I-'ltalia feixista. intentant fer 
amb aquesta, l'any 1923, el que tretze anys mes tard ha fet Franco 
amb I'Alemanya hitleriana . fer d'Espanya — com digué Bismarck — 
•c la mosca al clatell d? Franca ». 

Primo de Rivera i Alfons XIII anaren a Roma en viatge ofi
cial, i després de presentar per tot arreu el reí al « dictator > com 
« el seu Mussolini * i de fer Alfons XIII al Papa la ridicula ofrena 
d'un c imperio católico » per al que c no regatearían-sacrificios los 
españoles > — si fa o no fa igual que Franco promete a Hitler < si 
•el camino de Berlín se viera amenazado » — Primo de. Rivera i 
Mussolini van signar un tractat secret d'ajuda militar contra Franca 
i Anglaterra. 

Aquests tractat, entre altres clausules, estipulava : Primer. A 
Italia se li reconeixia el dret, en cas de guerra, d'establir i mante-
nir una base militar a les Ules Batears. 2. Espanya es comprome
tía, en cas de guerra, a privar a les tropes franceses el passatgí 
peí seu terrítori. 3. Que en cas de guerra la marin-a italiana podría 
utilitzar els ports del Mediterrani. 

Tota aquesta maniobra de la reaccio espanyolá per a prepa
rar la segona guerra mundial, que comencava a provocar el iti-
xísme naíxent, va estavellar-se, de moment, amb la vinguda de la 
República. Pero les castes terratinents,^ militaristes i eclesíástiques 
del nostr; país no renunciaren a posar-la en práctica, i aquest i no 
altr? és el móbil antípatriotic de Hur sublevacio contra la Repú
blica. 

Primo de Rivera (pare) va posar Espanya ais peus de Mus
solini. Primo de Rivera (filí), fundador de Falange, i Franco, han 
posat Espanya ais peus de Mussolini i d'Hitter, Primo de Rivera 
.<pare), va anar a Roma a estipular el preu de I'ocupocio italiana de 
les Balears i altres indríts del Mediterrani. Primo de Rivera (fill). 
d'acord amb Franco, va anar l'any J934 a Roma i a Berlín a esti
pular el preu de la sublevacio contra la República i de I'ocupacio 
d'Espanya per les tropes italo-alemanyes. L'estipulacio del preu 
era sempre la mateixa : el somni « imperial * : Gíbraltar, Alger, 
el Rosselló, Tánger, i fins i tot Cuba i Filipines, com hem llegit 
quan ais falangístes se'ls disparava Ilur tartarinesca imaginado du
rant Jes momentáníes victories hitlirianes. 

A la Ilum d'aquests fets histories — millor diriem antihistorics — 
es compren amb claredat de traidio contra la Patria de Franco, la 
Falange i les capes reaccionáries espanyoles des d'abans mateix 
del 18 de Juliol del 1936. Es compren també abastament el gran 
ajut que aquests mals espanyols donaren a Hitler durant tota la 
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guerra, i -s compren encara mes llur perversa posicio actual de 
busca-raons i de provocadora duna nova matanca mundial. 

Franco i la Falange, mal^rat haver-se ara canviat la casaca» 
fent-se lacais de rimperialisrr.e am-ricá- en el fons segueixen 
essent fidels a la causa hitleriana. No hi ha mes que llegir liur 
premsa i escoltar llur radio per a constatar que es encara Goebbels 
qui els inspira : pagines i mes pagines dedicades a l'antisovie-
tisme i columnes i mes columnes hi-.-cjnt plca-baralles i tres p?us 
al gat cada vegada que la U. R. S. S.. Anglaterra i els EE. UU. es 
reuneixen per a estructurar la pau democrática. 

L'Estat hitleríá de Franco i la Falange és el reducte que té 
encara a Europa l'Alemanya tradicionalment reaccionaria i agres-
siva. Franca s'lia vist invalida tres vegades des del 1870, i la dar-
rera d'aquestes invasions l'ha sentida totalment. en gran part, per
qué aquesta vegada ha tingut c la mosca d'Espanya al seu cla-
tell >. Churchül ha tingut que reconeixer al Parlament que una 
actitud hostil d'Espanya hagués posat en greu perill l'existéncia 
d'Anglaterra. El que no ha dit Churchül és que aquesta actitud 
hostil Franco no l'ha presa perqué li han impedit els guerri'.lers i el 
poblé espanyol o.u° estaven i están disposats sempre a emprar les 
armes contra l'Éstat hitleriá-falangista. Els pobles d'América han. 
hagut d; reconeixer també que el régim falangista, per damunt de 
l'Atlantic, els ha exportat tota mena d'espies i provocadors feixistes 
i d; nazis amb ciutadania espanyola. 1 per ultim la U. R. S. S. 
ha conegut els assassinats i robatoris deis bandits de la < Divi
sión Azul >. 

El regim de Franco i de Falange ha estat, dones, un gran peo 
de brega *n favor de l'Alemanya hitleriana i resta encara fidel a la 
mateixa causa. Es, per tant, un perill per a la pau i per a la de
mocracia. 

Vet aci com la guerra d'Espanya no ha estat essencialment 
una guerra civil, sino que de manera fonamental ha estat el primer 
act? de la segona guerra mundial. Vet aci com Franco i la Fa
lange han estat els agents que han posat en prática la politica tra
dicional de les castes reaccionarles espanyales d'entrega absoluta a 
l'Alemanya agressora i d'enemistat contra les potencies occkJíntals." 
I vet aci com Franco i la Falange, malgrat haver-se canviat la ca
saca deis lacais, segueixen essent hitlerians i tormenten una nova 
guerra mundial. 

Per tot aixo tots els pobles Iliures del mon ten?n el deure. en-
vers els pobles hispánics. d'ajudar-los en la Iluita contra el régim 
estranger de Franco i la Falange. Aquest régim cau de pié dintre 
fls acords de lalta, Moscú i Postdam. 

Els pobles hispánics. pero, no toleraran mai que l'ajut que es 
mereixen de la part deis pobles democratics es converteixi en un 
afer térbol d? cancilleres i de Hurs agents que li volen imposar ré-
gims i govern a •espatlles llurs. Els pobles hispánics han lluitat i 
liuiten encara contra -un poder hitleríá i- teñen el dret ben guanyat 
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d'ésser ells qui LLIUREMENT es donin Ilur régim ¡ üur govern. 
Els pobles hispánics no admetran mai la infecta maniobra de com-
promis <jue determináis liders republicans i obrers intenten amb el 
franquisme i el falangisme. 

En aquest sentit, sortosament per a Catalunya, ja s'ha pro-
nunciat clarament el govern de la Generalitat. i d nostre poblé, unit 
al seu govern i a tots els pobles d'Espanya, lluitará contra Franco 
i la Falange i per una Federacio democrática di pobles hispánics. 

Restabliment provisional de la Constitucio del 1931 i deis 
Estatuís una vegada conegula la votuntat republicana del 
poblé; creacio d'una Federacio democrática deis pobles his
pánics. amb drets jguals i cadascu deis quals conservi les 
m¿s amplíes facúltate politiques, economiques, culturáis i d'al-
tre ordre per a reconstruir, sobre noves bases, la seva vida 
nacional, per a contribuir amb el propí renaixament a la crea-
ció d'un Estat espanyol poderos i indestructible en tant que 
fill de Ilur voluntat Kiurement expresada, reforma agraria se-
guint les Hnies generáis de les Ueis aprovades els enys 1934-
36-37 i 38; nacionalitzacio deis monopolis, de les grans ban-
ques | de les assegurances, de les mines i de les industries 
básiques, deis servéis publics del transport i de J'energía eléc
trica i del gas; organitzacio de les assegurances socials en 
forma tal que els trebaTladors estíguin garantitzats contra tota 
mena de contingéncies, et.levació del nivell de vida mitjan-
cant una legislacio que assugurí ais catalans una remunerado 
justa i el dret al treball, al repos i a la cultura; organitzacio 
cooperativa del consum, de la produccio i operacions de com
pra i venda agrades de la menestralía i petit corriere; lliber-
tats d'organitzacio i expressio pels creients 0 els no creiente; 
indemnitzacio justes en tots els casos de nacionalització; con-
fiscació deis béns deis falangistes i de tots aquells que amb 
la seva compücitat han contríbuít a allargassar aquest régim 
criminal i deis que actuafanent recoixin la maniobra de capi-
tulacio. 

(Carta Oberta del Comité Central del Partit Sodalista 
Uníficat de Catalunya a tots els catalans !) 



Elisa URIZ 

Herois del PaHif Socialista Unificat 

Josep MIRET 
Membre del C. C. del P. S. U. G. ' i 

Conseller del Govern de Catalunya 

Comissari de Forces Blindades de la República 

Espanyola, morí gloriosament per Franca 

Dos anys s'han complert ja desde que la ma crim'nal d'un nazi 
cns assassiná el notre inobldable camarada. I avui la forta per-
sonalitat anihlada en plena joyentud. en pie rendiment, -en plena 
maduresa política del gran dirigent, de l'heroi de Catalunya que ha 
estat .MIRET. s'engrandeix adqu rint el fort relleú deis va'ors auten-
tics que la lluita antifeixista ens ha arrebassat. 

La rnort de MIRET ha constituit una gran pérdua per -al Partit 
Socialista Unificat de Catalunya que comptaba en ell un" quadre 
dirigent d'extraordinari tremp combatiu, d'increbantable fenñesa í 
amor al seu Partit. Ha constituit, tambe, una gran pédua per ¡^ 
Catalunya. Perqué MIRET era. no solament el patriota ardínt qufc 
sap Iluitar sense repos durant 7 anys donant generosament la vida 
p-.r ralüberament de la seva Patria estimada, sino el cátala, que 
en moments molt delicats assumi la direccio d'una de Jes Conselle-
ries aleshores mes dificls del Govern de la Generalitat. deíxant in-
contestablement demostrada la seva capacitat de govemant 

Vida magnifica de Uuitador la de MIRET! Trajectoria recta, 
segura, fermament orientada vers la vida veritablement revolucio
naria. Djnfre el camp marxista de Catalunya, tant fracconat, tant 
complexe i tant confus abans del 36, .MIRET, tot jove. marxa amb 
decissio. sempre a l'avanguarda de les orientacions a les quals per-
tanyia. guiat certerament peí seu instint de classe, pe! seu amor 
a Catalunya, peí seu tremp d'incomparable Uuitador. 
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A la Secretaria de les Joventuts de l'Unio Socialista de Cata
lunya, arrivá ja prestigat per les seves activitats a I'Escola del Tre
ball, entre els alumne», que ais 17 anys el consideraren com el seu 
dirigent. per la seva superioritat politca ¡ perqué, a mes, sabia 
conduir-los, en aquells temps de la dictadura de Primo de Rivera. 
a les manifestación* defensant-se de la policía i la Guardia Civil 
arab la única arma de la quai podia servir-se : els manees deis 
malls. 

Com responsable de la Joventut de 1'Unio Socialsta de Cata
lunya, el gran problema de la unificado per la qual treballá des del 
32. el mantingué en permanent contacte amb Lina ODENA, 1'aJtra 
heroine ¡noblidable. Fou un gran realitzador de la unitat de les Jo
ventuts Socialistes Unifica'des de Catalunya, essent membre del 
Comité Exécutiu de les mateixes. 

En el 34 esdevé Secretar; particulier del nostre Secretan Ge
neral. Joan COMÜRERA. El 6 d'octubre e! trobá en primer lloc de 
¡a lluita. Tot dinamisme, actúa ¡ncansablement. després, per a reor
ganizar les forces i ampliar els rengles. I quan el camarada COMO-
RERA es empresonat amb tot el Govern de la Generalltat. el visita 
en el penal i tramet a tots, al seu retorn, consignes de lluita, d'or-
ganitzacio i paraules d'encoratjament. 

Dintre de la Unió Socialista de Catalunya. lluita implacabk-
ment contra els corrents reformistes, comodistes, de l'intekctua-
lisme inoperant i del xarlatanisme exhibicionista. MIRET cerca afer-
rissadament l'eficiencia revolucionaria i responsable, l'acord entre la 
doctrina i i'accio. 

Es compren el que per a un home de la honradesa, de la sen-
sibilitat de la clarividencia política de MIRET, significa el fet 
historie de la unificado deis quatre Partits marxistes de Catalunya. 
Es compren també el que significa per a ell. des abans, l'aíxeca-
ment feixista del 19 de juliol. Perqué en MIRET es complementava 
sempre, com ja bem dit, la seva caparitat política amb una extraor
dinaria combativitat. . . . . 

MIRET, el 19 de juliol. esdevlngué un Íleo. Defensant-se furio-
sament, tot sol, amb un fusell metrallador dins de la Telefónica; 
atacant el 20 amb un coratge inaudit l'ultím reducte deis traidora. 
Jlencant-se, el primer, dns les Drassanes, MIRET es bate en heroi 
íins l'esclafament deis sublevats, fins que signa com testimoni ofi
cial, l'acta d i l'afusellament de Godet, el general traidor. 

El Partit li dona la seva representado al Comité de Milicies. 
Tots els complicáis problemes d'aquells primers temps absorbeboin 
a MIRET que actúa sense repos, freturos sobretot d'anar al front. 
Abans, pero, ha de donar una proba mes de la seva capacitat. El 
problema de l'abasteixement passa per un moment deücad'-ssrn. 
Cal, al front de la Conselleria, un home intel.ligent i responsab>. 
•enérgic. d'una infat gable capacitat de treball. perqué els probleme» 
plantejats han de superar-se rápidament. El Partit designa a MIRET. 
1 al front de la Conselleria al Govern, al servei de Catalunya, MIRET 
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demostró una vedada mes. la seva alcária i el seu patriotísme ar-
d?nt. El primer en arribar a la Cont iena i l'ultim en sortir-ne, 
donant exempie, com sernpre- endititsant-se en els problemes per 
trobar-los-h! sol.lucio. .MIRET acons-jui assegurar la repartido d'aj-
guns: queviures i mil orar les n>ccion> d'altres. El problema del pá era 
agudissim. No hi ha. ¡a manera de estab litzar les raccions. MIRET 
convoca una reunió deis Sindicáis que interven en i tancant-se amb 
ells a la Conselleria. els .digué que no s'acabaria la reunió sense 
haver trobat un mitjá per poguir r.rranjar la distribucio de la 
fariña ais foms. Uns dies mes tard. la poblado de Barcelona tenia 
una quantitat fixa de pá que era repartida nurmalment 

El seu pas per la Conselleria es un model de tasca ' responsable 
de veritable governant i aixi fou reconégut per tots els catalans. 

El pustch de maig el sorprén a ¡a General tat reunit en Con-
se!l amb tot el Govern. Se li encomaná la defensa del Palau i car-
rers deis voltants. Organitzada aquesta, .MIRET volgué temeraria-
ment ambar-se al Part t i fou un miracle, en bona part degut a un 
derrotxe de coratge i audacia, que hi arribes amb vida. 

De la Conselleria. MIRET passa al front, com Comissari de-
Divisio primer, com Comissari General de Tañes fins a I'ex li. . 

Comissari. el trebalT no fou tasca plañera per MIRET. Hav a 
de fer soldats d'uns homes, que per circumstáancies que no expli-
carem aci. mancaben per complert de discipl na. MIRET a forca 
d'exemplaritat, d'intel.iigéncia i coratge. arrvá a transformar-los i 
formar amb ells una Divisio que no desmerexia de cap altra. De 
la <juantitat i qualitat d'accio permanent, tena? i intel.ligent que 
MIRET va dedicar-hi és una demostTacio la exposcio deis trebails 
de la seva Divisio a Barcelona. 

Amb aquells soldats plens de combativitat, MIRET va prendre 
part en els combats del Velado de Suera. Belch'te, Mediana, Mon
dón. Torrasca d'Osca. 

Posteriorement, delegat peí Comissari Gen-eral de I'Exércit de 
l'Est ha anal en nom seu prop de l'Estat Major a les operacions 
del pas de i'Ebre. MIRET derrotxa una vegada mes, coratge i va 
lor temerán. 

Per ultim fou nomenat Com'ssari General de les Fortes BKn-
dades de I'Exércit de la República, que rebéren amb ell una injec-
cio d'optimisme i coratge. , . 

Les seves forces foren en la ret.'rada les ultimes que abando
naren Barcelona, i ell, l'ultim de les seves forces. Aixi s'el vege 
dintre de l'ultim-tanc que passa els Pirineus. 

Després. la dura etapa de l'ex'li. etapa decisiva per al nostre 
jove Partit, durant la qual han de quedar contrastats els veritables 
comunistes, els veritables valors i s'ha d'enfonsar tot el que hi ha 
de falf. de térbol. de covard i d'ambic os. Durant aquesta etapa 
s'ha de demostrar si s'está al servei del Partit i de la classe obrera, 
de la lluita contra Franco i de l'alliberament deis pobles hispanics. 
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o s'está al servei de mesquines i miserables ambicions personáis, 
z\ servei el divisionisme de l'anticomunisrr.e. deis enemics de la 
classe obrera. Etapa, en fi. en la que s'agiutinará a l'entorn de la 
üireccio del Partit. compacta, tota la massa sana que conserva el 
seu instint de classe i el seu tremp combatiu i és separaran els 
detritus politics que tot procés d'unificac o arrastra en si. 

I és en aquesta etapa on és demostré tot l'immens amor, tot l'or-
£ul! de MIRET peí seu Partit c primer exemple al mon d'unificacio 
marxista ». On és demostra, a mes la seva magnifica capacitat de 
superado politica, el seu entusiasme, el seu heroisme. 

MIRET es troba a Paris quan el alemanys envaheixen la capital 
<le Franca. Aquest fet ha de determinar noves formes de treball. La 
liuita a la reraguarda de l'enemic, dintre de la mes escrupulosa 
dandestinitat, será el nou camp d'accio dintre el qual ha de posar
se a prova, des deis primers moments, la capacitat dirigent de 
.MIRET. 

A Paris és trovaba conectat solament un petit grup de cama
rades en els primers dies de l'ocupacio. En aquest petit gnrp és 
produex cert desconcert davant la gran maniobra confusionista amb 
Ja qual comencen els alemanys, a través de la prempsa, la seva 
accio, dosifiant saviament la demagogia mes canica i la correccio 
de ^'lenguatge envere els común stes. Ágil i enérgic, MIRET atura 
la desviado i. calibrant el perill de que pugui estendre's prepara 
l'arma~ que contrarresti entre els nostres companys la propaganda 
nazi. 1 ¡enea setmanalment el « Butlleti d'informacio radiada ». El 
seu contingut, escropulosament seleccionat, extret de les divsrees 
emissions extrangeres, d'Espanya i sobretot de Moscú, procura, en 
afecte, un material molt necessari per a tothom en aquells mo
ments. La seva justesa politica i el buit que omp'.ia el va fer de ma
nar per a ésser regularment traduit per diversos grups de les emi-
gracions politiques extrangeres. 

La necessitat d'organitzar la Tluita, de cercar els apparells que 
permet'n 1'ampliacio i intensificado d'aqueixa, el fan cercar obsses-
sivament el contacte amb la resistencia francesa, que queda, ben 
aviat, establert. ' 

Es aleshores que comenta el treball intens, sense treva, atenent 
a tots els sectors de la vida orgánica i combativa. Escriu en cátala 
í en casteilá. gaírebé tot sol, la prempsa clandestina del Partit que 
acusa el seu nervi, el seu tremp, la seva capacitat politica i orgá
nica. Perqué MIRET, entre les seves qualitat enestimables, poseeix 
la d'ésser, a mes, un excelent escriptor. « L'escriptor de pluma mes 
fácil que -h» conegut >, deia un periodista cátala. I al costat del 
periodc de masses on és planteja permanentment el problema i la 
situado de Catalunya," la necessitat de la unitat i de la Huita contra 
franco, apareix. contra l'enemic mes proxim < SABOTAGE >, tras-
misor de conselis técnics per a - incrementar la Iluita contra la pro
dúcelo de 1'enemic, plantejant el deure de produir menys i pitjor i 
sabotejar cada día mes i mlllor. Apare'x c Carnet del Partit >, on 
és plantejen els probleme orgánes i és dicten insistentment les nor-

/ 



á 
— 2 0 -

mes de clandestinitat, fent-se la critica de les infraccions a aquesta. 
Es transforma l'anterior butlbti en un recuil de les notes interna
cional* mes ¡mportants. comentados poticament. La prempsa. en 
mans de MIRET, és un arma múltiple que apunta a lots els fronte. 

En el trvball organic de ia clandestin tat. A1IRET és per a tote 
els companys que col.laboren amb eil. un formidable exemple, una 
inestimable i p-írmanent llico. Luco d'ordre. de métode, de respoi-
sab litat. de dinamisme, d'audácia. 

.MIRET és tant ciar i precis a l'hora de plantejar els trchalls* 
com a la de d?manar-r.e compte. Amb .MIRET ni hi ha el b!uf — 
que I'indigna com una ofensa al P.irt t, — ni l'excusa. EH és Tull 
que observa i penetra. que anaiitza i calibra. I que vigila. Que h» 
vigila tot. des de un contacte delicat, fins les accions contra Tene
rme. I aixi, per ex;mp'.e. quan un company l'informa soba un tre-
bal! d'imponáncia realitzat. eil somriu i afegeix un detall. oElidat 
per l'altre. No és que eil endevini. es que ha presenciat el treball, 
dissimulat en una cantonada. O bé en vigilia d'un dia d'accio con
tra l'enemic. és presenta en una capital mportant demanant al res
ponsable el plá corresponent. I examinant-Io i discutint-lo a fons, 
com el! acostumava. li demostra la seva irresponsabilitat al des-
preocupar-se deis petits detalls d'organitzacio i execucio. que son 
els que haurien de garantir les propies accions i la seguretat per
sonal deis companys que les reaützen. 

Malgrat la seva enorme superioritat sobre no importa qui ílels 
seus col.laboradors fmmediats. Á11RET és sempre el camarada sen-
z:l!. cordial, el comunista exemplar que sab llígar-se ais quadres 
conectats amb eil. informant-los i discutint tote els problemes. I 
aixo. no salament perqué defuig escrupulosament un treball per
sona; per la seva part, sino perqué vol aujdar-los en la seva for-
macio. en el seu desenvolupament politic. I perqué vol, a mes, co-
neixer-Ios a fons. La política de quadres era per a MIRET quelcom 
substancial que cal aplicar amb tota ¡'extrema atencio que exigeir 
una de les funcions vitáis del Partit i que eil aplicaba amb una 
perfecta ¡ absoluta objectivitat, a travers de la qual és traslluhia 
tota I'estimacio al Partit. tota la confianca en el seu esdevenidor. 

I aquest dirigent que és revela a la mateixa alearía en agi-pro 
i org ; en treball politic i en quadres, té encara, una preocupado 
fonamental : la de portar cops a l'enemic. la de intensificar la i'uita. 

Sense la responsabüitat que el Partit 1! ha encomanat. quan la 
resistencia francesa li demana un lluitador per a compartir la Direc-
cio deis primers grups d'accio, MIRET s'hauria ofert eil mate'x. 
lmpossibiíitat de fer-ho. proposa el seu germá. Te plena conciénc'a 
del periil que suposen els primers passos de I'organitzacio, en térra 
estrangera i en la zona mes perillosa, deis grups d'accio. La hon-
radesa revolucionaria de MIRET, pero, triomfa de tot. Eli sab que 
Conrad és un digne germá seu, de la mateixa extraordinaria conv 
bativat, d'una enorme audác'a i capacitat d'accio. Conrad, que sent 
envers < Pep > una admiracio sense limits, devocio mes avíat, que 
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és mataría per ell, accepta amb estuss'asme la tasca que se li 
ofereix. I li fa honor. En el 1941, Conrad és elevat a cap deis 
grups d'accio estrangers. Totes les accions, tots els plans, son co-
municats a « Fep >. que els estudia i d scuteix amb ell i que de 
vegades. amaga momentaniament a casa seva unes armes, uns 
explosius. un6 liquids inflamables. Qu:n exemple el d'aquests ger-
mans ! Quin record inesborrable el de llurs vides desbordants d'e-
nergia, de torca, de voluntat de vencer, entregades totalment, amb 
tota la seva magn fica vitalitat. a la lluita ardent contra I'enemic ! 

I- mentrestant. MIRET havia de viure a salt de mata, donant 
bots d'un cau a I'altre, perqué ja des deis primers dies de l'ocu-
pacio la policía el cercaba obstinadament. En un moment donat 
arriba a prcparar-li un « guet a pens > que fou immediatement 
advertit. MIRET estudia fredament i audac el cas i organ/tzá la 
contrapartida. A la sortida del metro de 1'Opera, MIRET havia de 
caure, acompanyant a un-camarada. en la trampa. Quan molt abans 
de l'hora prefixada els « flics > és s'tuaven estratégicament, no sos-
pitáven que camarades nostres observaven la maniobra i que. a la 
mateixa placa i a pocs metres d'ells, el propi MIRET sobriament 
camuflat i simulant llegir un diari, assistia al iracas del plá i acon-
seguia el que e'.\ és proposava : conéixer personalment els encar-
regats de la seva « filature >. 

Tots aquests accidents eren considerats per ell fredament, com 
naturals a la lluita i quedaven solament subratilats, peí que tenien 
d'obstaculitzadors del treball. amb una pluja de parau'es grosses 
ded cades ais « ilics > í a les seves mares. 

Peí demos, quedáven amplament compensats quan arrivaba l'in-
forme d'accions importants portades a cap amb éxit. I la satisfaccio 
reflexava en un somriure jnaiicios quan les accions realitzades asso-
lien veritable importancia, com, per exemple, a Bordeaux, on els 
alemanys imposaren un « Couvre-feu » I'exagerat, obligant •els bor-
delesos durant una setmana a entrar a casa a les 5 de la tarda com 
represalia deis atemptats anti-alemanys que havien estat integralment 
realitzats per espanyols. 

L'any 1942 havia de posar-se a prova, mes que mai, iel tremp 
de MIRET. Peí gener, cau Conrad. Ningu és fa il.lusions. La bes
tial Brigada especial coneix les seves activitats. 

Un camarada. amb el cor a la gorja, comun'ca a MIRET, que 
és troba treballant a casa, la novetat. Amb un domini de si mateíx, 
serenam?nt, demana detalls que el camarada no pot donar-H. Deixá 
els papers en ordre i surt a cercar-ne ell mateix. Quan torna, molt 
mes pal t, acaba de posar >en ordre fot. 

Es multiplica per saber que fan amb el seu germá ; pero con
tinua amb absoluta normaütat i amb una absoluta serenitat, el tre
ball. Cap company li va veurer el mes petit signe de feblesa. Se 
sabia, n'obstant, que cada dia, amb tota la bestialitat, amb tota 
la selvatgeria de la € Gestapo >, Conrad era horrorosament tor
turar. < Sembla insensible, pero jo sentó que pateix horrblement ». 

r 
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*ns dc:a la seva companya. Mes tard. algu li va enviar d'Espanya 
una foto deis íil^ts de Conrad! Contempla Ilargement la del nano 
de 5 anys. murmurant : c Es pastat el Conrad ! >. Amb el mateix 
somriure obert. De petit reía com un boig. Me l'-.-mportaré amb mi, 
m'els tmponaré tots dos amb els meus. Els pujaré i «!< -educaré jo a 
tots >. Sentint-li dir aixo greument i gairebé dolcament. es presentía 
que .MIRET era capac. d'admirar-nos a tots com educador. I és que 
sota la seva duresa de lluitador és descobria aviat, quan és pro-
íunditzava e! tráete amb «II. una sensibilitat d'home veritabhment 
géneros i bo. 

A fináis de juny. una rafia fa caure ais principáis quadres díls 
nparclls centráis. El cop ha estat veritablement dur. MIRET és mul-
lip'.ica. Ho vigila tot. ho controla tot. Vol. obsessivament. axecar 
ñpkUrmcfil e!s aparells. recuperar el ritme de la liuita. posar rápi-
dam-nt en marxa el Panit. I quan un companv li comunica la seva 
inquietut per tí!, per la seva seguretat. 1; respon lentament : « No 
hem d;ixaré prendre » ; a mes. tinc bona estrella. No. ja en sor-
Jirem ! >. . 

« LE MINISTRE DE LA CATALOGNE » 

El 30 de Novembre del mateix 1942, pero. MIRET fou detin-
gut. La Prefecture s'ompli de l'éxit de', cop. Mes de 40 espanyols. 
r-eriilosos resist;nts. havicn caigut en la redada, fácil tada per un 
miserable. La importancia excepc onal del cas consistía, pero, en 
que en:r_' els detinguts, hi havia e'. seu cap. « le ministre de la 
Catalogne >. Aquell M nistre. aquell < chef > perillos, aquell home 
audac que d ;s de' JO perseguien tan tenacment i que sempre s'els 
hi havia es fu-^at estava- per fi, a les seves mans. Al cap de dos 
anys i mig de recerqu.-s jjwrrterrompudes. després de uno filatura 
de 6 r~?-"o» curosament treballada. la best a podia apuntar-se la 
partida. El nostre MIRET ins havia estat, p?r sempre arrabassat. 

< Le ministre de la Catalogne est pris >. La importancia que 
la poücia concedía al cas é s derivava no solament del fet en si, 
sino de la impres o que MIRET ~ls havia produit i que els permeté 
calibrar la poderosa personaiitat del detingut. 

< Un tipe formidable, ce Min'stre át la Catalogne ! Tres inteli-
gent. II tient magnifiquement le coup >. Comenta un inspector d° la 
Resistencia. Un altre d gué a '.a seva companya. també detinguda : 
< El vostr- companv és un home de cap a peus >. 

I aquesta dignitat, aquest coratge. aquesta hombría i inteli-
génc a de MIRET, que s'imposaven en no importa quin medí, segui
rán, amb mes forca si cap, a través de la Santé. Fresnes, Mathau-
sen. conquístant-li la simpatía, el respecte, l'admiracio de tots ejs 
camarades espanyols o extrangers. A Mathausen. davant ei seu 
eos Ir.ánim. aqueils deportats. acostumats en la seva propia carn 
a tots els horrors. sentiren tota la immínsa bestialitat del crim que 
els privaba del camarada mes estímat i mes adm rat. del que amb 
mes capacítat i mes coratge havia contribuit a forjar, magn Tica, la 
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moral de tots. I, tots ploraven. Espanyols i estrangers. Era un com-
batent txec qui ens relataba a xo i exaltaba tota la immensa estima 
que ais deportats deis tres comandos que dirigía politicamente els 
inspraba aquel! cátala que honoraba el seu poblé i el seu Partit. 

Aixi fou, en efecte. Per allá on va passar MIRET, va honorar 
Catalunya i e¡ Partit al qual pertanyia, aplicant la seva pol tica amb 
tot el vigor, mb tota la clarividénc a, amb tota la austeritat, patrio-
tisme i coratge de la seva personalitat extraordinár a. Des del co~ 
mencament de la lluita. Dintre i fora de Catalunya. A Barcelona, 
a Proveiments, com a l'Arago, entre els camperols — aquella dona 
que va íer 7 quilometres a ptu i quatre en matxo per a demostrar 
al « Comissario Sr. MIRET ». l'agraiment per la devolucio escrupu
losa del caball i la petita propietat requisada. — al front, entre 
els homes de la seva unitat. MIRET deíxaya danera d'ell admirado 
i respecte i també, el que mes fondament els sat sfeia : el reco-
neixement tácit de la justesa política de la seva obra. 

Admirac'o i respecte l'envoltáren igualment a Franca, al ringles 
de la Resistencia, on. en contacte amb homes de tots els paisos, 
curtits en la Ihiita i en el sacrlfíci. responsables polítics destacats, 
MIRET era objecte de la. mes alta estima. Demostrado d'aquesta, 
fou l'estudi, quan és tinguéren notcies de MIRET, de les possibi-
litats que podía oferir el lloc on és trovaba per tal d'organitzar 
la seva evassio. Aquells ilu tadors calibraven en AlIRET la seva 
personalitat vigorosa de politic, de patriota i d'heroi. 

Aixi demostré MIRET I'amor al seu Partit, a la seva Patria i 
ais pobles oprimits peí feixisme. Pocs camarades extrangers deis que 
varen tindre contacte amb ell de'xáren de conéixer -el procés de 
l'unificac'o. la constitucio de! P. S. U. C. a l'endemá de l'aixeca-
ment. I'influénda determinant que aquest fet produi en el desenvo-
lupament d; la lluita a Catalunya i, per tant, a Espanya, i la que 
produiria en el pervindre, A I'orguli d'haver contribuit a la seva for
mado, s'hi ajuntava la ferrenya voluntat de contribuir a enfortir-lo 
cada dia, cada hora, un xic mes. 

Orgull que no era sino fexpressio de la seva arrelada concien
cia de classe que cerca i vegé forjada amb la unitat, la millor arma, 
com la seva voluntat ho era de la confianca absoluta en l'esdeve
nidor del seu Partvt. en el paper dirigent que li corresponia en 
l'alliberament i en la reconstruccio de Catalunya. Per aixo, quan 
és conegué el miserable i triple atac contra la unitat interna dd 
nostre P. S. U. C., contra la germanor amb el Partir d'Espanya, 
contra Stalin i ía Ü. R. S. S.. deis elements que havien estat expuL 
sats. la reaccio de MIRET es raanifestát en una de hs diatrbes 
mes violentes i mes plenes de just menyspreu que s'han escrit. 

• I és que el sentiment unitari de classe, despert en ell ja en el 
1932, s'hi havia ja arrelat i aixamplat. Cátala enamorat de la seva 
Patria, defensor indomptable de les seves II bertats nacionals, tenia, 
peía un ampli i just concepte de l'esdevenidor multinacional d'Es
panya, la base del qual, com ciment incommovible, havia .d'ésser 
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la mes absoluta comprenetracio. la germanor indestructible entre 
<••'. P. C. d'Espanya i el P. S. U: de Catalunya. I considerava ab
surda i provocadora tota divergencia en aquest punt. EI1 va arribar 
a esser a la Zona Nord. responsable de tots els quadres que hi 
res:dien. del P. C. i del P. S. U, O , i envers tots dirgia la seva 
atencio per igual, veient en la comprenso d'uns i d*a'tres, la garan
tía mes solida del nostre mutu esdevenidor. 

Aquest ha esta Josep MIRET. el camarada que el P. S. U. 
de C. ha donat a la Iluita per l'alliberament de Catalunya. Aquest 
home que entrega a la seva classe. al seu Partlt i a l'alliberament 
de ia seva Patria, en inteligencia, en obres, en accio. en heroisme:, 
tota la gran riquesa de la seva extraordinár a personalrtat. 

Aquest és l'home que ha mort també per l'alliberament de 
Franca. . —— 

E!l esdevé des d'ara. un deis mes alts exemples ¡ la seva vida 
una de les mes preuades ensenyasés. Seguint el seu exemple cada 
milltant del nostre Partt. redoblara els esforcos per arribar a 
ésser. com el!, un model de combatents. de comunistes i de pa-
triotes.  

La classe obrera unida és la columna vertebral de 
la nació. Damunt de la classe obrera unida recau la 
responsabilitat histórica de preparar, d'organitzar, de 
desícrmar la Iluita nacional alliberadora, dé crear les 
condicions per a construir una Catalunya veritable-
ment democrática. Aquesta responsabilitat histórica 
només podrá portar-la a bon terme refermant la seva 
unitat combatent i orgánica, estrenyent els Ilacos d 'a-
Iian<;a fraternal combatent amb la nostra pagesia, mo-
bilitzant, peí seu exemple, peí seu coratge i peí seu 
claravident patriotisme a totes les capes nacionals de! 
nostre País en a Iluita despietada contra Franco, la 
Falange i els capituladors. 

(Carta Oberta del Comité Central del PartH Socialista 
Uruficat de Catalunya a tots els catalans !) 



A. POMERANTSEV 

Les eleccions a lugoeslávia 

El dia 11 de novembre. Iugoslávia elegía la scva Constituint. 
El resultat d'aquestes eleccions ha ?stat un nou gran exit deis po-
bles iugoslaus en la Iluita p;r la independencia de llur patria. L'es-
clatant victoria de; Front Popular ens presenta un quadre eloquent ~ 
del raport de forces socáis en J a nova Iugoslávia. 

Heus aci les primeres dades : A Serbia 86-3 % deis votants 
han donat llurs sufragis al Front Popular; a Macedonia, 96 % ; 
a Bosnia i Herzegovina, 95.2 % ; A Monten?gre, a Croacia i a 

r Eslovenía no és pas menys brillant la victoria del Front Popular. 
En algumes circumscripcions, e!s electors s'han presentant a les 
•urnes i han donat al Front Popular la quasi totalitat de llurs sufragis. 

Foren les primeras eleccions veritablement democrátiques en 
la h storia de Iugoslávia. El dret de vot ha estat concedrt a tots 
els ciutadans majors de 18 anys (excepcio feta deis traidors que 
han collaborat amb els alemanys). Tots els partits i grups polí-
lics tingueren una entera Ilibertat d? propaganda, ádhuc la pro-_ 
paganda de l'abstencio. L'escrut.ni va ésser estrictament secret. Es 
la primera vegada que el poblé iugoslají vota en un régim de veri-
table sobirania, car els objectius i els actés del govern concorden 
amb la voluntat i les aspiracions de la immensa majoria de la po
blado. I és un fet que ha deixat una empremta profunda sobre la 
marxa i el carácter de la campanya electoral. 

A la veilla de rescrutini, foren celebráis grans mitíngs en els 
quals prengueren part desenes i centenes de milers d'electors. 

Cops destacáis del moviment d'allíberacio nacional, soldats, ofi
ciáis i generáis de l'exércit iugoslau. Ieaders deis partits politics del 
Front Popular, representants del Front Antifeixista de dones, sin-
dicats unics de Iugoslávia, jovíntut antifeixista i d'altres organitza-
eions populare, van prendre la paraula en aquests mirings. Els 
obrers, els pagesos i els intel.lectuals h¡ aportaran I'expressio de 
llurs anhels i esperances. 

En el curs d i les reunions electorals celebrades en l'antiga 
iugoslávia, els candidats no mancaven de prodigar generoses pro-
meses que mai no corrrpliren. -

Els candidats d?l Front Popular han parlat obertament de les 
enormes dfficultats que el poblé pot i deu vencer per a recons-
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truir i desenvoiupar ('economía nacional i han assenyalat les me
sures adunts per a supcrar-k-s. Sempre han subratllat la necessitat 
deconsoüdar mes encara la unitat moral i po'.itica del poblé iugos-
lau forjada en el curs de la lluita alliberadora. Aixi. la campa-
nya electoral ha suscitat una intensa activitaf de la massa deis 
eíectors. 

El poblé iugoslau es dona perfectament comple que la victoria 
del Front Popular anava a consolidar les conquestes democrátiques 
obtmgudes en eLs quatre anys de guerra contra els ocupants fe¡-
xistes i llurs complicas. Pertot arreu. la nació ha vist en la causa 
del Frunt Popular la seva propia causa. A Serbia solament, 1.300.000 
e'.ectors han prés parí a les reunions electorals. on foren deba-
tuts els programes de! Front Popular i les mesures economiques i 
poütiques que el govern hauria de realitzar immediatament. Els 
obrers i els pagesos iugoslaus saben que la reconstruccio, econó
mica es la garantía de ¡lur benestar material i de llur desenvolu-
pament intelectual, la garantía deis nous progressos en el regim 
democrátic. Durant el curs de la campanya electoral, la poblacio 
ha haguí de fer un gran esforc de reconstruccio i ha organitzat 
una vasta emulacio a la qual han pres part obrers de nombrases 
industries.. Els pagesos serbis del distriets de Vranja han fet. de 
cara a la sembra de tardor, una crida per a lextensio de la su
perficie bladera. Amb el concurs deis obrers. els pagesos esclovens . 
ja han reconstruit la meitat deis pob.ets de l'Eslovenia Nórdica -
aestruits pels alemanys. La reconstruccio deis pobles de Lika, de 
Kordim i de Macedo.iia es continua amb éxit. Els obrers de les 
mines de carbo de t Trbolje-Zagorje-Hrastnik. de les mines de 
Bor. de Trepe?, de Vrdnik i d'altres s'han quasi posat al nivell 
d'avants-guerra per a l'extraccio de la hulla i deis minerals. A 
Kreka (Bosnia), una gran, hidrocentral ha estat reconstruida en • N 

vint dies. Rendeix actualmen tel 80 % d'avant-guerra. 
Sois un pobie convencut que el desti del seu pais es troba entre 

les seves mans, pot aixi preparar-se per per a les eleccions. • 
A l'antiga lugoslávia. el pob'.e que ha elegit la Constituent, 

espera endebades que es dones satisfaccio a 'es seves aspiracions 
i que hom s-'oecupés deis seus interessos vitáis. Avui, ha votat per 
•un poder que ja ha realitzat una part important deis seus anhels. 
prova palpable del seu carácter veritablement democrátic. 

N'hi ha prou amb donar un cop d'ull sobre alio que el non 
Estat democrátic. sortit del moviment d'alüberacio nacional, ha fet 
durant ia guerra i en els primers mesos que han seguit la victoria. 
per a comprendre el perqué la poblacio iugoslava ha votat unáni-
mement per ais candidats del Front Popular. 

En el mes d'agost de 1945, la Skoupchtchina nacional provi
sional ha votat la reforma agraria i. mes tard. una llei sobre I'anul. 
lacio deis deutes camperols. A tenor d'aquestes liéis, la térra 
esdevé la proprietat deis que la conreen. La classe obrera, privada 
dé drets en l'antiga lugoslávia. gaudeix avui de la plenitud deis 
seus drets economics i politics. Els pobles iugolaus, abans dividits 
i oprimits. s'han unit en un Estat democrátic federal cimentat en 
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testera reconeixenca de la legalitat de toles les nacionaütats. Els 
pobles esloven i macedonics han conquerit el dret de possessio d'un 
Estat-nacional dins la Iugoslávia federal; ^ls pobles serbi. croata, 
i montenegri han obtingut la reunió completa de llurs territoris 
nacionals dintre d'unitats federadas úniqHes. La Bosnia i i'Her-
zégovina gaudeixen d'uns estatuís d'unitats federades autonomes; 
ja no son una poma de discordia entre els imperialistes de Serbia 
i d^Croácia. com en l'antiga Iugoslávia. Font de discordia nacio
nal, Bosnia i Herzegovina, han esdevingut un lligam que reforca 
la unió de dos pobles germans, els Serbis i els Croates. Es aixi 
que s'han creat les condicions necessáries a I'esplendor de la vida 
económica i intellectual de les nacionalitats iugoslaves sobre una 
base democrática. El govern del Front Popular defensa el dret del 
poblé esloveni per a efectuar la reunió de les parts del seu territori 
nacional que 1¡ han estat arrencades per la pau imperialista de 
1918-1920 i que foren durant vint anys sota el jou esrranger. Eí 
govern del Front Popular apoia els anhels deis Croates d'lstria d'u-
nir-se a la Croacia federada. 

Des del punt de vista de la política exterior, el govern popular 
del mariscal Tito ha seguit el cami de les aspiracions del poblé 
iugoslau. Es el cami de la unitat i de la fraternitat de tots els po
bles iugoslaus, i també de tots els pobles balcánics. el cami d'una 
cooperado estreta amb tots els pobles eslaus i. abans que tot. amb 
el gran poblé rus, amb la gran potencia soviética. Aquest cami con-
dueix també a estretes relacions cordials amb les potencies demo- . 
crátiques occidentals. — Anglaterra. Estats Utiits, Franca. Con-
dueix a l'amistat amb tots els que respecten la Ilibertat i la inde
pendencia de Iugoslávia, els drets democrátics d'aquets pobles. Els 
pobles de Iugoslávia sostenen amb totes Ilurs. forces el govern del 
Front Popular perqué arrenca de la térra llur totes les deixalles del 
feixisme i lluita amb perseveranca contra els autors de les calami-
tats sofertes peí poblé durant els anys de l'occupacio feixiste. 

Un exércit iugoslau. fort, veritablement popular, ha nascut i 
crescut en la lluita heroica contra el feixisme allemany i els trai-
dors. Aquest exércit está disposat a combatre tot atemptat ais inte-
ressos vitáis i á la independencia deis iugoslaus. Iugoslávia, que 

- era un Estat débil i que servia de joguina a rimperialisme inter
nacional, gaudeix avui día de l'estimacio profunda de totes les na-
cions amants de Ilibertat. 

Aquests son ers factors que han assegurat al Front Popular 
una victoria completa en les eleccions de la Constituent. 

Lareaccio interior i exterior ha multiplicat els intents de sabo-
tatge de les eleccions; volia provocar una intervencio estrangera 
en els afers interiore de Iugoslávia. Mentre el rei Pere II amb el 
seu clan d'emigrats filo-feixistes es lliurava a les manifestacions 
que hom coneix, els elements reaccionaris dirigits par Grol i Tri-
funovic a l'interior del pais augmentaven llurs esforcos. Han usat 
i abusat de l'entera Ilibertat de propaganda i de premsa que els 
fou acordada, llencant contra el govern democrátic una campanya. 
de mentides, de calumnies i d'actes de provocacio. Recordem només 
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qut encoratjaven obertament en liurs diaris el Urrorisme deis « tchet-
niks » contra »!i dirigents del Front Popular. Els individus com 
Grol s'al.legraven de la inexperiencia d?ls joves organismes del go-
vern popular. Volien provar que res no es podia fer sense els vells 
dirigents reaccionar;*. No han mancat d'expiotar l?s dificullats deis 
proveiments i de la desorganitzacio económica que ba resuitat de 
la guerra. Feien responsable de la panosa situacio económica al 
Front Popular, car volien encarar les masses de la pobiacio contra 
el govern. Volien fer revlure l'hostilitat nacionalista entre els. Ser-
bis i eis Croates. i afirmaven que els socors de la UNRRA per a 
lugoslávia eren enviats, de preferencia, a Croacia. 

En negarse a prendre part a les eleccions de la Constituent 
preüicant l'abstencio. 1' < oposicio >. Grol. sobretot, no sois volia 
sabotejar l'escrutini. sino que eil i els seus amics a I'intenor del 
pais i a I'estranger. esperaven que aquest boicot donaría a algunes 
potencies estrangeres el pretext d'una intervencio. sota una forma 
quaisevol. en els afers de lugoslávia. Comptaven que aqüestes po
tencies declararien que el govern del Mariscal Tito c no representa 
lugoslávia > i trencarien amb ell les relacions diplomátiques. La 
presidencia de ia Skoupchtchina nacional provisional va decidir, 
el dia 26 d'octubre. instituir una € urna sense Mistes », i aixi les 
intrigues de la reaccio foren en gran part defraudades. Els electors 
que no estaven d'accord amb el programa del Front Popular, po-
dien dipositar, en aquesta urna, les boles que. a lugoslávia, ser-
veixen de butlleti. Aquesta mesura, que assegurava enterament 
e! secret de l'escrutini. permuté votar a tots els que no sostenien 
el Front Popular. Priva ais reaccionaris tota possibilitat d'apropiar-
se els vots deis que, malalts. politicament passius. etc.. no partici
pa v. - a les eleccions. Grácies a aquest recurs. el mon enter • ha 
vist quant infims eren els efectius i la influencia del clan que apro-
fitava la mes minima ocasio per a provocar desordres. 

Per la seva activitat reaccionaria i antipopular, Y « oposicio » 
de Grol ha encarnat. en part, l'antiga lugoslávia. 

La dimissio de Subassis i de Sutej fou un nou atemptat a les 
eleccions. Aquests dos homes no representaven mes que algunes 
desenes de financiers de Zagreb. Si es trobaven -en el govern 
democrátic lugoslau. no era pas a causa de l'.urs mérits personáis 
o per la voluntat del poblé. A la sessio del mes d'agost dairer. 
de la Skoupchychina. votaren tots els projectes de llei del Front 
Pcnu!ar. Pero, encoratjats peí iracas de la conferencia deis cinc 
ministres, a Londres, proclamaren que aquests projectes de llei 
violaven ia lletra i l'esperit de l'accord Tito-Subasic. i donaren llur 
dimissio. Les masses acolliren amb indignado aquesta temptativa 
inhábil, suggerida de fora, i per mitjá de la qual. horrr volia pro
vocar una crisi governamental. Avui. els que animaren aquesta ma
niobra, volen desoiidaritzar-se'n. 

Pertorbadors mes hábiis organizaren una conferencia de bisbes 
iugoslaus. Aquests bisbes havien d'adoptar i difondre un missatge 
adrecat a Uurs feligreses i dirigit contra ia pretesa persecucio de 
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la religio i de l'Esglesia. Aquesta crida havia d'ocasionar un pre-
text a la intervencio estrangera, i provocar una diversio destinada 
a amagar els crimináis de "guerra hitlerians o altres. Pero els au-
tors d'aquesta maniobra calumniosa no obtingueren mes que un 
resultat : la influencia que exercien sobre la poblacio católica ha 
estat-encara mes excitant Cada ciutadá iugoslau ha pogut cons
tatar que la religio i l'Església no son perseguides. Tothom veu 
que els governs federáis com, per exemple, el d'Est'ovénia, contri-1 

bueixen activament a la reconstruccío de les esglésies i deis con-
vents destruits durant la guerra. 

El missatge deis bisbes catolics ha provocat una gran indlgnocio 
perqué condemna també la reforma agraria, une de la mes gran adqui-
sicions de!s pagesos iugoslaus. Notem que l'organitzacio de la 
conferencia deis bisbes fou confiada al bisbe de Zagreb. Stepinac, 
personatge que col.labora activament i obertament amb Pavelic, 50 
que no impedeix que continui en Ilibertat. 

Nombrosos sacerdots ¿"Herzegovina, de Dalmácia, d'Eslovénia 
5 de Croacia, el doctor Niko'a Dobrecic, arquibisbe de Bar, es ne
garen a donar lectura d'aquest document provocador. Han publi-
cament declarat que aquest missatge tenia carácter antipopular. 

Els resultats dr les eleccions demostren la ¡luita que els po
bles iugoslaus sotingueren durant quatre anys contra -els invasors 
feixistes i Ilurs botxins per a l'alliberacio i la unitat de llur pá-
1ria. Aquests resultats reforcaren les posicions internacionals de la 
lugoslávia democrática. Foren un cop sensible per els que compta- . 
ven fer avortar les eleccions apoiant-se <;n l'ajut de les forces exte-
riors. pr ais que volien Testablir el poder indesitjable d'un grapat 
de politics reaccionaris que tantes vegades han trait i venut els 
interessos del poblé. 

La victoria electoral del Front Popular ha estat tan impoivent, 
ha demostrat que els pobles iugoslaus tenien una tal confíanca en 
«el govern del mariscal Tito, que fins els enemics mes acarnissats de 
la lugoslávia democrática han callat durant algún temps. I no obs-
tant, recentmant encara, aquests homes deien que el govern actual 
* no era represéntate >. 

Seria difícil, avui, d'afirmar que les eleccions no han «estat 
fetes a lugoslávia sobra una amplia .base democrática i que els 
pobles iugoslaus no han gaudit enterament del dret d'expressar 
llur voluntat d'una manera lliure i completa. Tota temptativa 
de desacreditar aqüestes «eleccions obtindrá un fracás ver-
gonyos. Tots eis testimonis oculars, els corresponsals deis diaris 
«estrangers, els homes politics estrangers que actualment es troben 
a lugoslávia. reconeixen unánimement que aquest escrutini ha estat 
una lliure manifestado de la voluntat popular. El < Chicago Sun > 
declara que aqüestes eleccions han estat les mes liiures en la his
toria de lugoslávia >. El New-York-Times constata que l'escrutini 
ha estat estrictament secret, que no hi hagué cap temptativa d'in-
timidacio o violencia a Belgrad ni enlloc i que han estat les -elección** 
mes lleials de la Historia de lugoslávia >. Una opinio idéntica fas 
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cstat donada p-r un politic trcbalista concgut, Zilliacus. en nonr 
d*un grup de parlamentara anglesos. Ha declarat : 

« La seria actitud deis electors i mimbres de les comissions 
electoral*, ha cstat sorprenent. L'escrutini fou absolutament guardat 
secr.'t. He vist la gran animado deiipoblé, he vist les danses i les 
manif:stacions d'ak'gria >. 

Un altre membre d'aquest grup. el treballista Norman Dodd, ha 
declarat a un redactor de l'agenria Tanjgg : 

< Sobre les eleccions d'ahir. he de subratllar que han estat fe-
tes tan correctament i ¡mparcialment com es pot desitjar. He estat 
impr.-ssionat par i'amor fanátic del Front nacional manifestat per la 
immensa majoria de! rastre poblé a Croacia i a Serbia ». 

El < Times d; Londres ha confirmat el iracas complet de 
1'« oposicio > : 

< Ja abans de l'escrutini, l'oposicio dispersada que no havia 
presentat cap candidat i no tenia cap programa ciar, susceptible de 
donar satisfaccio ais electors. es va desacreditar... Evidentment, 
l'important percentatge de votants no s'explica sois per la propa
ganda, sino també peí sincer entusiasme popular. El métode de re
gistre deis vots está par damunt de tota sospita. S'anuncia que els 
comités locáis encarregats de controlar les eleccions han exercit 
Don funcions amb una imparcialitat que contrasta amb els pro-
cedíments emprats anteriorment en aquest país. 

L'oposicio predicava el boicot de les eleccions ; el, percentatge 
elevat deis votants ha donat una resposta clara a les seves ma
niobres. No disposem pas encara de les xifres de tot el país, pero 
els resultáis obtinguts en les diferents circumscripcions dona tina 
idea suggestiva del p!a general. A Belgrad, 91 % deis electors 
han votat ; a Zagred. 92.6 % ; a Spalato. capital de la Dama.* 
cía, 961 % ; a Sarajevo. 96-4 % ; en la regio autónoma de Kos-
sovo i Metchia mes del 93 % ; en la regio autónoma de Voivo-
dia, 923 %. 

La victoria del Front Popular fou aco"Iida amb joia per tota 
la poblado. Pertot arreu. aixi que es conegueren els resultats de 
l'escrutini, grans manifestacions populars foren celebrades espon-
tániament. Uns 50.000 habitants de Sarajevo es Iienfaren al car-
rer. el 12 de novembre, per tal de festejar la victoria del Front 
Popular. Aquesta gran festa, es perllongá fins altes hores de Ta nit. 
En ia ciutat de Lexkovac. 10.000 ciutadans prengueren part a la 
manifestado. Altres festes populars tingueren lloc, també a Nich, a 
Cacak i en nombrases ciutats i pobles. 

Els elegits del poblé que es reunirán el 29 de novembre per a 
la premiéra sessio de la Constituent. serán, per primera vegada en 
la historia de higOsUrvtlk e!s interprets fidels de la voluntat popular. 
En nom deis potHei de lugoslávia. adoptaran decisions definitK-es, 
sobra les formes d'organitzacio de l'Estat que s'avenen millor a les 
grans reformes democrátiques reaützades en aquest pais després 
de la guerra d'alliberacio nacional contra els ocupants feixistes í 
illurs agents. 



Amadeu BERNADO 

Contribució a la Historia de! Proletaria} Híspame 

Josep BARCELO 
El primer mártir de la classe obrera catalana 

Amb aquest treball, el nostre company Bernado co
menta una serie d'estidis dedicats a fer conéixer la 
historia de les lluites principáis del proletan'at híspa
nte la qual, per la brutalitat amb qué ha estat perse
guí; el proletaria! de casa nostra, podría qualiíicar-se 
d'historia de les seves persecucions. En aquests estodis, 
el proletariaí de Catalunya ocupa un lloc de primer 
pía, la qual cosa no exclou, pero; que l'accio i els 
sacrifícis deis treballadors de totes les ierres d'Espa-

1 nya vagin figuran! en aqüestes pagines (N. de la R.). 

Els que est'meu la classe obrera i sou joves us haureu escruódt 
de l'assassinat de Sacco i Vanzetti, assassinat legalitzat par uns 
magistrats al servei del capitalsme americá. Si sou mes vetís, us 
recordareu deis horrors que culminaren, per exemple a casa nos
tra, en ei monstruos procés dit de Montjuic l'any 1894. D'altres 
recordeu encara les litografíes que representaven els penjats de 
Chicago el 1886. també mártirs de la classe obrera internacional... 

D'aquell del qual pocs son els que en saben el sacrifici és del 
cata.á Josep Barcelo, executat al pati de la Gardunya de la preso 
vella de Barcelona fa una nvea mes de noranta anys. 

Qui era Josep Barcelo ? 
Era el president de la societat de filadors de Barcelona en el 

moment que Espartero esdevenia per segona vegada l'idol de la 
democracia espanyola, grades a la revolucio tr omfant del juliol 
del 1854, la qual amb ¡a caíguda del ministeri del despotic comte 
de San Lu s, acaba amb la nefasta influencia política de María 
Cristina i del seu marit, el duc de Riánzares, damunt el partit mo
dera! del cafre Narváez, . - . * 
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No cal dir que els treballadors de Barcelona van prendre una 
part activa en la construcc o ¡ defensa de les barricades que van 
fer triomfar el moviment ¡niciat amb el iracas de Vicálvaro. El 
premi que els treballadors dí Barcelona esperaven de Ilur conducta 
patr ótica era el de veure reconegut »1 dret d'associacio que els 
era sistematicament discutit d'enca qu? el teixidor Josep Munts va 
fundar la primera societat de res sténcia d'Espanya el 1840. 

• 

UNA MICA DHISTORIA 

Aquest dret no fou respecta! per cap ministeri d'encá que 
Josep Munts havia creat la <: Asociación .Mutua de Obreros de )• 
Industria Algodonera >, posada sota l'advocacio de Sant Paneras, 
la qual cosa Tecordava. encara la tradicio deis gT^mis definitiva-
ment abolits el 6 de desembre dc'l 1836. Encara no havien passat 
sis m»sos de ¡a fundaco de la societat, que el govemador civrl 
disposava que sense el seu permis n ngü no podia formar cap mena 
d'associacio. Era el primer atac a una organ.tzacio, els afiüats a la 
qual, sens; encara ideal poütic de classe determinat, i no raes 
guiats per un instint d; defensa, es comprometieñ a qué si e's 
patrons rebaixaven els jomáis, els obrers es declararien en vaga; 
que seria expulsat de l'Associacio I'afiliat <)ue no complis íls acords 
de Jentítat i que els que seguissin treballant cotitzarien per ais 
parats. El Reglam^nt afeg a que cap obrer :io podría txeballar en 
cap fabrica el patro de la qual no hagués acceptat les bases pre
sentada pels associats. -

Aquesta Associacio fou dissoita per primera vegada per un 
decret de la Regenc'a del 6 dí gener del 1841 i substituida per 
comissions mixtes d'obrers i patrons. La resistencia deis teix'dors 
en raant;n r-Ia fa que el govemador civii la torni a dissoldre el 
desembre del mateix any. De res no havia servit que haguessin 
canviat •-;! nom peí de < Sociedad de Protección Mutua de Barce
lona >. La Junta de la socetat, en consulta feta a l'Ajuntament, va 
veure acceptats els seus punts de vista i ¡'Associacio fou auto
rizada altra vegada, encara que amb moltes restriccions. 

L'any 1842, la 4 Sociedad de Protección Mutua » es va fer 
sespitosa d'havar intervingut en convulsio dita de la Jamancia i que 
va mot var el barbar bombardejam^nt de Barcelona per les forces 
de! Uovern reíugiades a Montjuic i a la Ciutadel.la. La derrota de 
la Junta Centra! i el s^tge sofert per Barcelona van teñir males 
consequencia per a l'organitzacio obrera. Ei cap politic es va vín-
jar d'elía d'una forma despietada. A partir, dones, de la capitulado de 
la ciutat davant les tropes del general Sanz el dia 20 de novembre, 
les associacions obreres foren amenacades amb l'aplicac'o de les 
liéis 12 i 13 di la < Novísima Recopilación > si les reclamacions 
no eren fetts d rectament davant l'autoritat governathra. 

l is obrers eren, p°ro, tossuts i l'Associacio seguí actuant. Una 
•egona instánca elevada -al govemador civil fou defensada per 
l'Ajuntament i p?r l'opinio pública de tota la ciutat, que protestava 

* 
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de l'atropellamtnt comes contra J'organitzac o deis teixidors, pro
pietaria d'una fábrica a Sant Marti de 200 operaris i un miler de 
vrJls i parats socorreguts. EJ cap politic va haver de cedir, amb 
(a condicio expressa, pero, que no figures el tito! de « Sociedad 
de Tejedores > i amb unes facultats extremadament resrringides. 

A xo dura fins al « pronunciamiento > del 1843. El general 
Prim — l'home d'accio de la burgesia industrial i bancária di 
Catalunya — va d ssoldre definitivament i sense apel.lacio la so-
cietat deis teixidor{;, amb la qual cosa donava satisfaccio ais fabri-
cants catalans, pels quals es va Sublevar tantes vegades al llarg 
de la seva vida, tan plena d'incidents. 

Després, son nou anys de vegetar fins a! triomf del moviment 
de! julio! del 1854, grades al qual i a despit de les res'sténcies 
d'O'Donnell els treballadors de Barcelona donen un nou impuls a 
llurs organitzacions. Fou durant el segon semestre del 1854 que 
Barcelona va veure com era creada la primera Federado de socie-
tats de resistencia d'Espanya sota el nom d' « Union de Clases », 
a base múltiple i defensant, ultra els interessos economics deis 
assoc ats, la creacio de centres d'instruccio i cultura i d'aquest 
espcrit han estat filis l'Ateneu Obrer de Barcelona i el Centre de 
Lectura de Reus, 

Aquesta -empenta de l'organitzacio obrera barcelonina va venir 
contrarestada aviat per la classe conservadores i industriáis, les 
quals, sostingudes per la política moderadora que portava d'ntre 
el "ministeri e¡ comte de Lucena, van adoptar una actitud de franca 
ofensiva contra el desenvolupament de les assoc acions obreres. 
El darrer trimestre del 1854 i el primer del 1855 foren testimonis 
de les negatives mes absolutes deis fabrlcants a fer cap concessio 
a les reivindicacions de flurs obrers associats. 

El clima soc'al de Catalunya es feia insuportable i en cómencar 
l'any 1855 tot feia preveure una tragedia amb carácters -de ca-, 
tástrofe. 

LES PESSIAIES CONDICIONS DE VIDA DELS TREBALLADORS 

A Catalunya, fa cent anys, els teixidors, — el nudi industrial 
mes infportant d'Espanya, — vivien en unes, condicions lamenta
bles. La jordana era extenuadora i no era igual en totes les fabri
ques. Eren a milers els homes, dones i infants — n'hi havja de 
6 anys ! — que treballaven dotze, catorze i fins setze hores el dia. 
Les colonies fabrils que a tot el Harg del Llobregat i el Cardoner 
han estat, ultra fabriques de fer fortunes enormes de la burgesia 
catalana veritables colonies penitenciáries per a milers de treballa
dors, son testimonis d'una época en la qual els sentiments d'huma-
nitat eren completament inexistents. 

A ¡a capital, els filadors que portaven maquines de 240 á 300 
pues guanyaven escassament nou rals daris per onze i dotze hores • 
de treball. Aquests eren, pero, els menys; puix que la majoria no-
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mes portaven filadores d i 120 pues, amb la qual cosa el jornal no 
possava de set rals. Fora de Barcelona i a la muntanva els salans 
estaven for?a per sota del nivel! de la capital. A Igualada, per 
exemple, on ets filadors for?n els pr mers a rebel.lar-se d'un tal 
estat de coses, eren molts els que no passav?n de quatre rals diaris. 

Els altres oficis no estaven mes ben pagats que els teixidors o 
filadors. El nivell de vida era 1)aix, pobre, miserable. Alio que 
l'estupidesa humana o l'interés de matar l'esperit de protesta e n . 
els que moren lentament de gana ha fet la base de la credulitat 
popular segons la qual els temps passats eren millors que no pas 
els actuáis, no podtn desfigurar l'estat de m'séria en que vrvien 
els trebaliadors de mitjan segle passat. Quatre, sis i vuits rals del 
1850 estaven ben lluny de permetre la vida d'un treballador del 
1936. Hom hab:tava, en general, en pitjors habitacons, podía por
tar només espardenyes, no sabia que era abrigar-se a 1 hivern, la 
mortaiitat era superior a Tactual. 

Un deis prnwrs socialistes espanyols contemporanis — Sixto 
Cámara — en un article publicat a « La Soberabia Nacional > el 
mes d'abril del 1S55, estableix, amb molt d'optimism?, en deu rals 
diar s el tipus del jornal d'un obrer de la industria fabril catalana i 
limitats a sis. en el mi'.lor deis casos, un cop deduits els dos rals 
pagats a l'ajudant i el cost de I'oli, la cera i el sabo del taller i 
el fons de la mutualitat. Aixo treballant seguit, la qual cosa no era 
ma! segura. Amb sis rals calia pagar el pis"— el qual no baixava 
de dos rals diaris — i mantenir la familia si era casat. Sixto Cámara 
arrlbava a la concluso que per a mantenir la dona i dos filis no 
restaven mes enllá de quatre quartos per individu. I acabava aixi : 

c Ahora, no hay que s?r muy docto en materia de eco-
nomia para comprend que con cuatro no ocho cuartos, no s* 
subviene a las necesidades de nuestra exstencia; que siem
pre había de resultar un déficit desesperante que solo podrán 
colmarlo las lágrimas de la inocencia a los arbitros de la 
prostitución. He aquí, pues, explicada, en su horrible desnu
dez, la honda crisis o llámese insurrección de los obrero» 
catalanes ». 

CAMPANYES CONTRA L'ORGANITZACIO OBRERA 

Davant unes condicions d'-íxisténc'a tan dures és natural que. 
els trebaliadors del 1855 oposessin una forta resistencia a I'ofenstva 
patronal sobretot la dí la industria téxt 1 la qual operava en la 
doble direccio de negar-se a cap conversa amb les associocions 
obreres i les presentava com c antros del crimen y de la ilegalidad 
más horrenda », 

Els fabricants, amb amics polit'cs ais principáis diaris de Bar
celona i Madrid, van presentar l'organitzacio obrera com i!.legal 
sota el punt de vista const tucionaJ, com a atemptatoria al dret 
individual, com a ingerencia intolerable en la vida part cular i en la 
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prop'etat privada deis fabricants. La maniobra, ultra recolzar en 
la interpretacio capciosa deis textos constitucionals, recolzava en 
la propaganda barroera i criminal de presentar els dirigents socia-
taris com uns vividors venuts a l'absolutisme. Aixo ha estat sem-
pre a xo. Quan Pablo Iglesias va comencar la seva propaganda so
cialista, fins i tot José Nakens va caure a la trampa. Des del 
< Motín » s'acusava Iglísias de cobrar deis jesuites per tal de 
neutralitzar els republicans i els menja-capellans. AI mate'x iemps 
que qualificava ha associacions obreres de societats secretes i d' ns-
piracio satánica. Les Injuries de qué lian estat victimes sempre 
els dirigents de la classe obrera, a Espanya teñen llur antecedents 
mes autoritzat en les calumnies que la burgesia va fer propal.Iar 
aquell any per tal de preparar I'ambent i .'es condicions de plantar 
cara a la puixanca de l'organitzacio obrera. 

•Si els treballadors no sabien en aquella época massa coses en 
l'art de la maniobra política, si polít cament estaven a les beceroles 
i no havien encara ni somiat en una política propa i independent 
de classe, llurs enemics eren ja mestres en aquest aspecte. Abans 
de d cidir-se a l'atac, la patronal va comencar per denigrar I'ad-
versari per tal d'impopular tzar-lo i prensentar-lo com a faocios. 
Tingui's en compte que aquells dies Espartero era al Poder i que 
hom vivia en plena eufor a progressista, la qual cosa obligeva ':ls 
enemics deis treballadors a guardar les formes, sobretot quans les 
faccions carlines estaven a l'aguait i aixecaven la bandera de la 
rebel.l o una mica pertot el país. 

Les calumnies i la campanya de descrédit que els fabricants 
feien fer contra els dirigents de la classe obrera no tena alfre 
objecte que prívar-los de l'assisténcia d'una veu amiga o d'una per
sona que se'ls nostrés sol dária a l'hora de l'arbitrarietat que hom 
preparava contra la classe obrera. 

Un fet vulgar i repugnant, sense cap relacio amb el moviment 
obrer, va serv r d'alló mes bé — almenys aixi ho van creure, — 
els fabricants escanyapobres de Barcelona^ de l'any de miseria mes 
«espantosa del segle dinou barceloní. 

EL CRIA1 DEL MAS DE SANT JAUME < 

El dijous 29 de mar?, vuit homes disfressats de mossos d'es-
quadra es van presentar al mas de Sant Jaure, entre Terrassa i 
ülesa. L'oficial va dir a Tamo que tenia confidéncies que la casa 
anava ésser atacada aquella nit per una banda de lladres,' forca 
nombrosos en aquella época. Un cop van entrar a la casa, els fal
sos mossos d'esquadra van declarar que no eren lladres alió que 
cercaven, sino armes que la masia guardava per els cari ns. L'amo 
i la seva familia van protestar de llur innocencia i van donar totes 
les fac litats perqué es regirés la casa de dalt a baix. 

Els bandits no volien aJtra cosa. Un cop van entrar al men-
jador van lugar els homes al peu de la llar de foc i les dones 
foren tancades al corra!. Les unces, pero ; estaven tan entafurades 

r 
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que no les trobaven enlloc. Llavors els bandits van acudir a l'hor-
nble proccd mt-nt de cremar els pcus deis dos homes de la casa, 
de la qual cosa va morir el fill. 

Un cop operat el robatori, els Madres van sortir par on havian 
entrat. Tant a Ülesa com a Barceana, toíhom estava d'acord que 
el fet era d'una crucltat que mereixia la pena de mort. N ngú no 
podía esperar, pero, que un crim duna tal repugnancia podía bar-
rejar-se amb les passions pofit ques d'aquells dies, sobretot atesa 
la poca informado que en va donar la premsa ais primers moments. 

Abans d'acabar el mes d'abril havien estat detinguts Joan Poyo, 
acusat d'ésser el cap tá ; Matías Valldeperes, lamo del carro que 
havia portat les armes i els uniformes ; Josep Durar., proprietari de 
la vinya on els bandits s'havien d sfressat; Francesc Arquer, lli-
cenciat de presidí; Antoni Aguilo. vei de Barcelona; Jaume Tor
res, vei de Gracia, acusat d'haver guardat les armes a casa seva; 
i el filador Antoni Geis, també de Barcelona. Tres deis detinguts 
diuen que van dcclarar-se tot seguit convides de l'assalt de! mas 
de Sant Jaume. 

Al diari « El Parlamento >, de-Madrid, corresponent al 23 d'a
bril, trobem el detail seguent : 

c E! jefe de la partida fué conducido desde la cárcel a 
la presencia del exelentisimo señor cap tan general. Iba -«a 
coche, atado de pies y brazos, y bien custodiado. Parece ser 
hombre de 32 anos, de regular estatura. Viste de levita, teñe 
un porte algo distinguido y aparenta bastante despejo y 
serenidad >. 

Per qué el capitá general interrogava un delinquent de dret 
comu que depenia d'un jutge ? 

Els detinguts foren jutjats en Consell de guerra el dia 20 d'a
bril i el fiscal va demanar 7 penes de mort. El tribunal dicta sen--
téncia d'acord amb les conciusions del fiscal. 

El dia 23, foren executats a Barcelona els quatre reus Poyo, 
Torres, Arquer i Aguilo. L'endemá, eren garrotats a Olesa els con-
demnats Duran, VaUdeperes i Geis. 

EL PROCES € BARCELO » 

Mentre era instru't el suman contra els processats anteriora, fou 
detingut el vei de Molins de Reí, Pau Melís. Contra alio que tothon 
creia, Meiis no figura al matex 6Ümari, sino que se li segui causa 
especial. Per qué ? 

Ara ho veuren. El divendres 27 d'abril, va caure com una 
bomba la detencio d'un sospitos amb el qual ningu no comptava. 
Era e! president de la Societat de filadors de Barcelona, Josep BAR-
CELO. 

La sensacio fou enorme i malgrat el secret amb que és va portar 
aquesta causa, el cas Barcelo va apassionar de segu da tots els med> 
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febrils. Com passa sempre que hom provoca el dubte, les opinions 
eren contradictorics. 1 els que mes és varen aprofitar de la causa 
oren, indiscutiblement, aquells que havien contribuit a muntar-la 
per tal de tacar i desprestigiar l'organitzacio obrera. 

En Consell de guerra celebrat el primer de ma g, Pau Melis 
fou condemnat a la pena de garrot. Estant en capella, el dia 12, 
Melis féu una declarado sensacional. Veient que Chista perdut, 
hom diu que va confessar haver particpat a l'atracaiient d'Olesa a 
instigacio de Josep Barcelo, el qual li havia restat presentat peí 
cap de la banda, Joan Poyo. 

El pres'dent deis filadors, |osep Barcelo, fou acarat amb Pau 
Me lis. Un diari de Barcelona pretén saber que l'escepa fou doloro-
sissima i que els dos homes es van insultar molt violentament. 

Davant la gravetat de l'acusac'o, Josep Barcelo v:: caure es-
glaiat a térra. Estava perdut davant la justicia histórica I'home que 
durant el mes que li quedava de martiri va negar sempre — fins i 
tot a I'hora de la mort '•— haver participat com a inductor d'un 
delicte repugnant del que ell era el primer a condemnar-ne la mons
truos tai. 

No era aquesta la veritat oficial. El capitá geneial de Cata
lunya, general Zapatero, enemic deciarat de la classe obrera, deia; 
en comunicado telefónica del d'a 6 de jimy al ministre de la 
Guerra : . - . 

« A las 7 de la mañana de hoy ha sido ejecutado José 
Barcelo, jefe de la Asociación de hiladores de esta capital, 
que, según decia a V. E. en mi communicado de ayer, había 
sido puesto en capilla para sufrir la sentencia a que le 
condenara el Consejo de guerra que le juzgo con arreglo 
a la ley de 25 de abril (1) por su. complicación en el robo 
de la masia de San Jame de 29 de ma'rzo ultimo y por el 
que sufrieron la ultima pena los otros ladrones que asalta
ron la casa de campo. 

Barcelo quedo convencido de ser autor del robo por 
haberlo dirigido, induciendo a que lo ejecutaran los que 
martirizaron a los desvalidos labradores, empezando a que
marlos vivos, de cuyas resultats murió el hijo primogénito, 
y se ha producido el mas severo y merecido escarmiento, 
castigando cual correspondía a. los criminales con los sat's-. 
factorios resultados que son de esperar para la conserva
ción del orden y de que por todos se respete la ley, los 
culpables, que durante los proced'mientos no confesaban su 
delito, al estar en capilla lo han reconocido, sirviendo todo 
para patentizar la procedencia y justicia del fallo que unáni
memente ha sido bien recibido. — Zapatero ». 

(1) La famosa i terrble llel del 25_d'abril del 1821, votada 
trenta anys abans per parar els crims dds absolutistes i general-
ment aplicada en sentit unilateral contra els elements mes avan-
cats de la burgesia urbana i els treballadors de les ciutats que 
desorbaven els plans del conspirador Ferran VII. . 
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Un diari de Barcelona * La Corona de Aragón >, dírigit per 
Víctor Balaguer, donava aquest detaíl de l'assassinat de Josep Bar-
celo : 

c A las siete y veinte minutos de la mañana ha sufrido 
José Barcelo la pena de muerte en garrote. Ha cam nado al 
suplicio con pié firme y con serenidad que causaban penoso 
eíecto, pues si bien de vez en cuando atendía a los sacer
dotes, llevada-un puro en la boca, miraba a todo el mundo y 
hasta saludaba a ios conoc dos que encontraba al paso. 

En la ejecución se ha desplegado un imponente aparato 
militar. Ademas de la fuerzas que formaban el cuadro, habia 
fuertes retenes de caballería situados en los puntos designados 
en la orden de la plaza >. 

El pob'.e hav'a acudit en massa a l'acte de veure com era 
executat un deis seus dirigents i malgrat que va haver de reprimir 
el crit de protesta per l'execucio d'un home que va morir al pat bul 
sense altra acusacio que la suposada de Pau Melis, va endur-se la 
impressio que havia estat test moni d'un assassinat legal d'un ino-
cent sacrifícat a l'odi de la reaccio. 

El Record de Barcelo va perdurar molt de temps entre la ma-
jcria deis obrers de la ciutat í de Catalunya entera.- Els fabricanrs 
també el van recordar sovint per tal de treure tot el profit possible 
de la maniobra de descreditar l'organ tzacio obrera. A l'e'.iminacio 
d'un dirigsnt societari era afegida la deshonrra en complicar-lo en 
un crim execrable. Els capítalistes d'aquell temps pract caven-per 
primera vegada el principi segons el qual un, adversan deshonorat 
constituía un enemic doblement ven^ut. 

Les associacions obreres estaven farc'des de « delinquents » de 
la categoría de Josep Barcelo, segons la tesi deis enemics de la 
c!as>e obrera sataiana, al punt que mesos després, el propi general 
O'Uonnell. en una intervencio parlamentara responent a l'interpel.-
lacio ieta peí. diputat per Barcelona senyor Franco sobre la disso-
lucio de quatre bataüons de la Milíc a, acusats de simpatía amb 
els tíixídors que van declarar la primera vaga general d'Espanya el 
2 de julio! de 1855, contestava la tarda del 10 de novembre amb 
una intemperánc a com aquesta : ~ 

c ...!a Milicia Nacional, formada en medio de circunstan
cias azarosas, no pudo reparar en los hombres que acogia en 
su seno, y asi fué que se dio garrote a uno — que fuer ele
gido capitán de una compañía — por los crímenes de incen-
d o, de asesinato y robo, llamado José Barcelo >. 

El cas Barcelo va produir-se en un període molt interessant 
tíels inicis deí moviment del proletariat organ'tzat de Catalunya, 
l'estudi deis quals ens donaran materia per a d'altres arricies. El 
cas Barcelo es una peca que no pot separar-se de la h storia de 
les iluites i deis sacrificís d'una classe obrera tan combativa com 
la catalana. 
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Josíp Barcelo inaugura una llista de mártirs, que passant pels 
de Montjuic, Francesc Lairet i Salvador Segui, s'encadena amb els 
que Franco ha fet aquests anys espantosos en la térra xopa de 
sang de Catalunya i Espanya, els mes representatius deis quals en 
tant quí catalans, és diuen Jaume Graells, Jové Brufau; Vilado-
mat, Floresvi, Girabau; Ascaso, Peiro... 

Josep Barcelo no ha estat mai un condemnat de dret comu, 
sino el primer assassinat politic que registra la classe obrera ca
talana. 

Catalans! En nosaltres viu mes intensament que 
mai, el record inesborrable deis nostres gloriosos cai-
guts, deis martirs i herois de Catalunya : Mates, Sesé. 
Josep Miret, Arlandis, Sobrino, Perramon. Cusso, Tor-
rents, Lina Odena, Fusimanya, Girabau, Barbera, Con-
rad Miret, Jaume Graells, Serveto, Pinos, Serros, Llo-
ret, Valldeperes, Boixo, Rogeli Soler, Desideri Trilles, 
Roldan Cortada, Mancilla, Jové Brufau, Poca, Navarro, 
Viladomat, Bernal, Pere Altes, Xanco, Petchamé, Ga-
sulla, Macaya, Torelló, Oller, Floresvi, Pujades, Sales, 
Picanyol, Pintat, i d'altres membres del Comité cen
tral, quadres i militants del nostre partit, de Francesc 
Ascaso, Durruti, Pe"iro, Fontbernat, Colldeforns, Rahola, 
Battestini, Garrasco Formiguera i el que a tots ens 
ha representat i representa .en la lluita i el sacrfici per 
la Patria, el président-mártir LLUIS COMPANYS, pa-
triotes excelsos que simbolitzen els mílers i milers de 
companyes i companys, de catalans caiguts al llarg de 
la nostra gloriosa guerra, ert la lluita implacable con
tra el régim terrorista franquista a l'interior, ais camps 
de concentracio i d'extermini nazis i a l'exili, en les ; 
batalles he' oiques deis pobles soviétics i francés, de 
totes les Nacions Unides, contra el nazi-feixisme i els 
seus Quislings. Exemples i estimul, sennyera de com- | 
bat per a tots els catalans, sang generosament vessada 
que ha de fructificar en la victoria definitiva de la nos
tra causa. T1NGUEM-L0S BEN PRESENTS, CATA
LANS ! 

(Carta Oberta del Comité Centra] del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya a tots els catalans !) 



3osep RAVENTOS 

El franquisme no ha donat solució 

a cap deis 

problemes deis pobles hispánics 

S?mpre hem dit que el nazi-feixisme era la guerra, la miseria, 
l'esclavatge, la mort, la forma d'opressio mes cruel i sanguinaria, 
«1 sistema que castrava i anihilara tots els valora moráis i intel.-
lectuals de cada pobh. Un régim que felá recordar els temps de 
l'Edat Mitjana. 

Ha estat aixi a Alemanya. Ha eslat -aixi a Italia. Ha estat 
aixi en tots els paisos on el nazi-feixisme. d'una manera transí 
toria, ha pogut exerrir el seu brutal i bestia] domini... 

I ha estat aixi, i ho és encara", a casa nostra. El régim franco-
falangista — edicio espanyols del nazi-feixisme — és el darra bastió 
d'un sistema militarment esclafat. Encara que trontollant, en evi-
dent descomposirio, és la forca estatal organitzada que subiste'x 
a Europa després de 1'ensorrament militar deis qui l'ajudaren, deis 
qui l'al mentaren. 

Sota el franquisme, els pobles hispánics travessen la situacio 
mes difícil que mai no hagin cor.egut. Ha reculat Ilur desenvolupa-
ment economic, social i cultural a désenos i desenes d'anyades. En 
la nit franquista cap perspectiva de pau. de felicitat i de llibertat 
no esta oberta. Res de progr?ssiu no pot besllumar. un poblé que 
viu oprimit, corsecat per les privacions. els dolors; les vexacions 
mes terribles. Ruines, miseria, terror ! Heus acl el que Franco i 
el seu régim rnaleit haú oxnat ais pobles d'Espanya. 

Els pobles hispan es que comencaven a mancar per camins át-
mocratics i progressius, que havien iniciat, encara que poc a poc, 
el procés del desenvolupament de la revoluc o democrática burgesa 
després del triomf popular del 16 de Febrer i que s'accentuá, pre-
nc-nt major amplitud, durant la nostra guerra d'independéncia, es 
troben, avui, amb un retard considerable; 6-ense precedente. 



Després de la guerra que vegé la victoria momentánia deí 
franquisme, aquest no ha donat solucio a cap deis múltiples pro-
blemes que el poblé tenia plantejats. Cap de]s interessos di la 
classe obrara, deis camperols, deis joves, de les dones, no han 
estat defensats. L]urs probkmes no han estat solucionáis, ans el 
contrari, el franqu sme eis ha aguditzat •extraordináriament, els ha 
agreujat profundament. 

Ais set anys de domini franquista en uns llocs, i prop de deu 
anys en altres, quina és, en linies generáis, |a situado que tra-
vessen els nostres germans a l'interior del país ? 

SITUACIO ECONÓMICA 
FRANCO ENTREGA LES RIQUESES DEL PAÍS. 

i 

Durant la guerra contra el nazi-feixísme, Franco es posa sense 
reserves al costat d'H tjer, el seu amo, que l'havia ajudat a ins-
taljar-se en el Poder. 

I no tan sólament estigué al seu costat en l'aspecte politic, 
essent en tot moment un peo que podria fer jugar en el moment 
oportu, — recordem com el franco-faiangisme volia estendre el seu 
« imperio > a Gibraltar, África, Francesa, etc., etc. — sino que 
d'una menera constant li presta un ajut material considerable. La 
banda d'assassins de Ja « Div'sion Azul > que Kuitá i que fou liqui
dada en e! front de l'Est, que combate contra el poblé francés en 
els dies de la seva alliberacio, n'és una prova ben palesa. 

Pero el franqu'sme féu mes. Entrega les riqueses del país a 
l'hitjerisme mentre el nostre poblé moria de fam. Les fabriques de 
Catalunya, del Nord,' e's tallers de construccions navals del Ferrol 
i de Llevant, -el carbo d'Astüries, el mercuri d'Almaden; etc., etc., 
passaren sota el control deis nazis. 

Volem remarcar, par exemple, ¡'amplitud que prengué, durant 
la guerra mundial, l'exportacio de wolfram, mineral de tungstén; 
métall semblant aparenrment al ferro i que aliat amb altres metalls 
té múlt'ples aplicacions. 

L'extraccio del wo'hram era insignificant abans de la guerra. 
Pero després s'intensificá davant les necessitats que tensen els bel— 
ligerants, d'una manera concreta i essehcial d'Alemanya hitleriana. 
El wolfram esdevingué una de les exportacions mes importants del 
país. Ho prova el fet que durant els onze primers mesos de l'any 
1943, i segons una publicado oficial del Ministeri d'Indústria i 
Comerc, sortiren d'Espanya 2.530 tones de wolfram. L'any anterior 
n'havien sortit, en el mateix periode de temps, 150 tones. 

L'Espanya franquista es convertí en un actiu arsenal de l'Ale-
manya hitleriana. I a xo a costa de la fam i de la miseria mes 
espantosa que mai no havia sofert el nostre poblé. Era natural que 
aixi fos ! Franco i Falange, lacais repugnants deis cercles mes reac
cionan.', del capitaüsme financer, deis cercles que organitzen, finan-
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cvn i d r.ptixtn eis movimtntt* i organitzacions fejxistes, no po
dían fer res menys que ajudar liurs amos en llurs plans de dominar 
el món, d'esclav>tzar-Io. 

Havent-se acabat la guerra, eb mercats alemanys han cstat per-
duts. Per altra pan, ¡ ja en els darrers mesos de la potencia mili
tar h tiorinna. el frnnquisme anava ork-ntant-se vers altres horit-
zons que li pvnuetessin sortir de la crisi poética que havia de 
provocar, inev tab'ement. la caiguda del régim que ell havia apoiat 
i amb el qua! estava estretament vinculat per interessos i objectius 
cornuns. 

Al mateix temps que veiem fer al franqu sme una gran quan-
titat de gira-vo'tes. de prendre posicions contradictories, de voler 
tnganyar el poblé i el mon sencer amb una pretesa « democrátit-
zacio > de! seu reg m i insritucions; Franco busca en els mercats 
anglo-nord-americans — sobretot en aquesta darrers volent apro-
fitar-se. aix', deis propis antagonismes i contradiccions deis grups 
imperialistes d"ambdos paisos per a treure millor profit — una sor-
tida a la situado. 

Aixi, poc a poc, la penetTacio econom'ca nord-americana s'ha 
ana: accentuant d'una manena considerable. Son els propis franquis
tas, llurs organs d'expressio mes caracteritzats. els qui ho posen de 
man fest continuament. 

No fa mo'.ts dies « La Vanguardia > de Barcelona anunciava 
que mclt aviat els avions nord-americans de les companyies « Pa-
namerican Ayrwais > i « Transcontinental » farien escala al nou 
aeropor: transocéanic del Prat. Convé assenyalar que en la cons-
trucrio del susdit aeroport han estat emprats capitals nord-ameri
cans. francesos i suissos. 

Un deis periodics que representa els cercles tnfs alts de la 
finani;a. de '.a industria i de l'economia francesa, € L'Economie >» 
ha puM cat en el seu número 3, un extens i detallat artide sobre 
« La Posicio internacional d'Espanya ». D'aquest arricie n'extraiem 
els paragrafs seguents, indubtab'.ement, molt sign ficatius : 

< Un acord conceríat entre el c Banco Hispano-Ameri-
cano > i el « Urquijo Vascongado >" ha fet passar sota el 
control amtricá una part de la gran industria espanyola, 
entre altres, la < Sociedad de Construcciones Navales » amb 
un capría; de 150 millions de pessetes. Peí mateix acord la 
Standard Oil, que s'ha convertit en propietaria de les firmes 
a'.ernanyes, exerceix el seu control damunt la < Compañía 
Española de Petróleos >. Enfi, shan establert contractes amb 
les fabriques de te xits de Catalunya per al suministre de 
tnateries primes pels Estats Units. Les autoritats franquistes i 
les miss ons -americanes han acabat un programa estabürrt : 

1. El reequipament i l'eiectr'ficacio deis fen-ocarrils es-
panyols. 

• 2. L'extensio de les xarxes telefoniques. 
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3. El desenvolupament de l'aviacio i ia preparado d» 
nous terrenys d'aterrssatge. 

4. El millorament de hs instal.lacions portuáries i de Ilurs 
vies d'acccs. 

5. La renovacio de maquinara i utensilis de la industria 
extractiva i la partcipacio en certes explotacions (especial-
ment les potasses de la regio de Barcelona). 

Es tracta d'empreses de gran alcanc i que per llur impor
tancia depassen el quadre de la vida •económica : elles com
prometen i orienten per molts anys la política exterior del 
país, ja que el fan tributan d'AmérJca- >. 

L'articb de « l'Economie > acaba amb el segúent para-
graf : . 

< ...La questio está »n saber s' els americans serán els 
únics que treguin profit de la situacio creada a Espanya per 
la victoria comuna ». 

Amb I'entrega de les riquíses nac'onals a l'estranger, el regiti 
de franco no ha donat solucio, ni molt menys, ais problerr.es que 
el nostre pobh té plantejats. 

-

FAM, MISERIA, RUINES 

Els obrers viuen en les pitjors de les miséries. Passen fam. 
Están constantment agobiats p?r la necess tat de donar solucio a 
J'.urs problemes materials : la preocupado d'assegurar llur subsis
tencia diaria! . 

Els « S'ndicatos Verticales > han estat i son uns ¡nstruments 
mes del régim franquista. Un cau de delators; de desclassats, d'a-
gents al servei de l'alta burgesia que ha trait la Patria. La poética 
< obrera » del franquisme, el c nacional-sindicalismo », s'ha 4imi-
tat — no podia fer altra cosa ! — a Henear formules i mes for
mules demagogiques qu? res no han resolt ni resoldrant. Elements 
Tenegats del camp obrer com Vallejo, Fornells, Plans, s'han posat 
a les ordres deis < Sindicatos », pero ni a xí els treballadors han 
caigut en el parany. Hor?s extraord náries si volen menjar, i mal 

• menjar ! Els jornals no corresponen, ni de molt ! al cost, cada dia 
creixent, de la vida. A Catalynya, par exemple, on un ajustador d* 
primera categoría guanya 20 pessetes diáries, el preu d'un quilo de 
conill val 20 pessetes, i un litre d'oli 5'20 ptes. Una dona treballant 
a ia industria textil guanya 12 pessetes d áries m entre un quilo 
de sucre val 5 ptes. i un quilo de pasta de sopa 4'50 ptes. 

Amb motiu de la crisi d'eiectr'citat les fabriques han hagut de 
paralitzar, en llur gran raajoria, llur activitat. Res no ha estat fet per 
afrontar aquesta situado provocada, en gran part, per la inca-
pacitat i manca de previsio deis < governants » franquistes. Errfloc 
d'indemnitzar els obrers, els obl'guen a fer jornades de recupera-

http://problerr.es
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cío, pero sens; que cls siguin abonades les hores suplementáries a 
prt-u> que e¡s permeti sortir de la trág ca situacio de miseria en 
qué desínvolupen liur existencia. 

Al camp la situacio esdevé cada dia mes angoixosa. A la manca 
d'adobs, cal ajuntar les expol acions arbritaries, les requises, els 
lladronicis executats pcls estraperl stes de les c Hermandades Agra
rias >. I en aquesf clima els obrers del» camp no obliden la Repú
blica, la Reforma Agraria, les ileis tan posirives del camarada Urbe. 
Els rabassaires catalans recorden els beneficis de la Llei de Con
tráete* de Conreu, a l'ensens que ilurs S ndicats Agricoles, els 
Ccllcrs Cooperatius. tot el que en materia agraria s'havia legistat. 

Els petits propietaris i comerciants, la menestralía catalana, es 
debaten també enmig de les mes grans dificultats. Tots ells es 
veuen absorbits. senten l'oprcssio deis grossos tiburons de la in
dustria i de la tíñanla. Son victimes de les arbritaretats deis estra-
perlistes protegits peí falangisme. 

Les dones, les heroiques dones deis pobles híspanles, el mar--
tiri de les quate s'ha vist aguditzat amb l'arribada del franqu'sme, 
viuen en les pitjors condic ons. han de trebaüar per salaris de fam. 
Eranco, que ha destrocat la Patria, ha destrocat també la familia 
com ho demostren els milers d'empresonts, d'exil ats, d'afuseilats. 
Les dones sofreixen terriblement sota lopressio franco-falangista 
que les obliga ais rreballs mes feixucs i menys remunerats. 

La joventut espanyola, la-nova generacio, travessa la situacio 
mes cruel de la seva vida. Cap perspectiva, ni una ! devant seu, 
en l'Espanya franqu sta. Casernes, campaments miiitars per embrutir-
los. Organitzacions com el « Frente de Juventudes >. Res que H 
permeti albírar una vida millor, un esdevenidor liiure i feli?. El 
franquisme ha volgut fer deis nostres joves una generacio ú'tm-
brutits, de degenerats, d*estraperl stes, per assolir que les virtuts 
jovenivoles manífestades progressívament amb mes potencia, Uuis 
anhels consiants de superacio, quedessín estancáis, redosos en la 
negra i criminal nit franquista. Els joves estudiants no poden pros-
seguir IIUTS estudis. Valors cientifics, literaris, de tota classe, es per-
den perqué el franquisme els condemna a una vida sense perspec-
tives, sense possibilítats per poder desenvo'.upar-se Iliurement. Les 
Universitats son per ais « senyorels », per ais qui guanyen « car-
reres r amb la influencia o amb els diners. Per ais joves, solaroent, 
la vida militar, aquesta vida militar franquista que en Uoc d'ajudar 
a forjar hornes, d'ehvar-los en tots els aspectes, en fá automates; 
joves incapagos de marxar vers la vida plens d'entusiasme i con
fianza. 

La miseria a Espanya, provocada peí franco-falangisme, ha fet 
que es desenvolupessin les pitjors lacres socials. El mercat negre, 
restraperlisme que desclassa, que embrutex, que estanca les qua-
1 tats moráis de 1'individu. La prostitucio en les nostres noies, ~en 
Íes noies obreres que no poden cobrir llurs necessitats maferials 
perqué el franquisme les obliga a escarressar-se treballant guanyant 
salaris hrsoris, miserables. 

/ 
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Els nostres infants, la mes bella ¡ gran esperanca de tots els 
pobles, está minada per la tuberculosi, com ho están els nostres 
obrers, les dones, tots aquells que penosament han d'esforcar-se per 
a mal viure. 

Els pobles hispánics, pJens de riqueses, de possibilitats; avui 
son un camp mort. Son un eos rosegat peí franquisme. Tots Hurs 
filis teñen d-ariament davant l'espectre punyent de la fam, d'un 
pervindre trágic, doioros. 

Es veritat, en les botigues, en els magatzems; nom contempla 
coses bones. Pero per a qui son ? Els salaris deis obrers no poden 
arribar-h:. Son els grans traficants, els estraperiistes de marca, els 
jerarques falangistes, tota la llopada franquista, els qui en profften 
burlant-se, així, de l'afrosa miseria del nostre poWe. 

Les maláltles mes greus campen per viles i ciutats. L'estat sa-
nitari en l'Espanya de Franco és deficient. No fa molts dies < La 
Vangardia » de Barcelona anunciava la prompta construccio d'un 
edifici destinat a l'estudi i assisténcia clínica de les enfermetats tro
peáis. Heus aci una altra de les lacres que el. franco-falangisrae 
haura llegat ais pobles hispánics. 

I son els propis falangistes, Hurs representants en la premsa, 
els qui no poden amagar la crítica situac'o, la fam, la miseria, que 
es viu en el < paradis franquista >. En « La Vangardia > del dia 
3 de Novembre hom podia llegh* : 

« Las autoridades de Barcelona y los barceloneses todos 
debemos aunar nuestros respectivos esfuerzos, debemos mul
tiplicar los que ya se hayan realizado debemos compeler a 
los remisos al cumplimiento de una obl¡gacion\social y hu
manitaria. Lo que no debemos permitir es que1 pueda de
cirse con la autoridad que atribuye el cargo de director, que 
el Hospital Oinico de Barcelona, en un momento de ple'.a 
normalidad, se haya visto obligado a atender enfermos habi
litándoles camas en el suelo y pasado por el doloroso trance 
de pedir a algunos enfermos se procuren por sí mismos ven
das de gasa y yeso para sus curas. Y que muchos días 
tenga que prescindirse de la fruta como postre, necesaria 
como complemento a la alimentación suministrada, a pesar 
de haber dedicado todos los esfuerzos para que ésta* sea en 
todo momento tan eficiente como los medios lo permitan ». 

Per altra part, el bisbe de Cañarles, Pildain, en una pastoral 
dirigida ais seus fidels, ha dit : 

< Centenares de padres de familia no pueden trabajar y 
están, a tal efecto, desprovistos de todo salario para subvenir 
la»' necesidades de los suyos. Centenares de madres, empu
jadas por la necessidad, se han visto obligadas a vender sus 
ropas. Millares de niños, están sin calzado, sin ropa, fal
tados de alimentos, hambrientos, y son; en su mayoría, can
didatos a la tuberculosis, que se propaga entre nosotros en 
proporciones espantosas ». 
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LOPRESSIO DELS POBLES HISPAN1CS 

E: franqu sme i-s l'ínemic irreductible de les llibertats nacio-
na!s deis pobUs hispánics. 

Purant els primers anvs, fins fa poc encara, tota manifestado 
nacional era reprimida amb salvatgisme falangista. L'accio vigo
rosa del poblé ha fet que a Catalunya, par exemp/?, es podessin 
bailar sardanes. que ia patriotca entitat de l'Orfeo Cata á dones 
una represCBtaC o, que es pariés d? Jocs Floráis, etc. No ha estat 
a pratcient Que s'ha fet aixo. Ha estat la pressio popular, el des-
bordanunt del sentrment nacional profundam-nt arrelat en el si 
del poblé cátala. _ 

Els crotoras, la llengua, la cultura de les nacionaütats hispani-
ques han estat crimmatmen; vexades. La personalitat nacional de 
Catalunya, d'Euzcad. i de Galicia rrepitjades. Aixo ha fet que el 
r?ssorgimcnt nacional d'aquests pobles es manifestés progressiva-
nunt i que arreu, sobretut a Catalunya, fos el motiu, e! motor 
impulsor d'accions de masses importants ¿el nostrí poblé. 

TERRORISME FALANGISTA 

Franco es riu de la miseria del pob'.e. L'essencial per a ell es 
mantenir-se al Poder f.-nt no importa qu na canallada. La terrible 
situado en qué viucn els pob'es hispánics fa que el descontent 
siga: cada dia mes patent. Que ¡a lluita s'accentui. 

Per a manten r el seu régim Franco s'ha vist obligat a emprar 
els méiodes de terror mes saivatges. El sostenim?nt d'aquest térro-
risme demostra la incapacitat d'un régim que na d'aguantar-se em-
prant -ls crims mes crapulosos. Franco ha transportat a Espanya 
tota mena d'experiéncies fetes per la Gestapo hitleriana. Sádica-
ment, criminaiment, el franqu sme ha organitzat el terror mes cruel. 
Désenos de milers de patriotes han estat afusellats les presons s'han 
orr.pler.at, els camps de concentrado, els batallons de rrebails for-
cats. s'han vist nodrits de centenes de milers de patriotes, d'obrers 
i d; campero'.s ant franquistes. 

I avui que el poKe marxa a la lluita amb mes décisio que 
mai ; el terror augmenta. Les tortures mes cruels son inflig'des a 
'.es presons. Les represálies continúen. I darrerament, encara, el 
íranquisme ha publicat un decret per a fer establir un cens amb 
el f¡ dé conéixer i controlar tots aquells que puguin semblar-Jos 
sosptosos. Una nova mesura inspirada en els mes refinats méto
des gestapistes. 

NO SHA RECONSTRUIT RES 

Franco no ha reconstruit res. Dtsprés de set anys les traces 
de la guerra encara es coneixen i molt. Solament les esglésiís i les 
cásenles de ks forces repressAes han estat reconstruides o se n'han 
fet d'altres. 

http://orr.pler.at
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L'únic qu? ha fet el franquismo ha eslat muntar un enorme apa-
rell de repressio per a millor subjugar el poblé; un grandios apartli 
militar per a i-.r de l'Exercit un instrument de dominado, d'opressio. 

Examinant els pressupostos del 1946 veiem, per exemple, com 
mentre al d'Agricultura ii son assignats 100 milions de pessetes, — 
i a xo en un país essencialment agrícola! — a l'Exercit de Terra, 
Mar i Aire li assignen 2.936.200.000 pessetes ! 65 milions mes que 
l'any passat ! 

A Governacio se i donen 1.573 millions mentre que al mínis-
teri de Treball amb 193 milions en té prou ! A Falange — i aixo 
será segurament en nom de la « democratitzacio » del régim — se 
Ii han assignat 36 millions di pessetes. Pero no especifiquen que 
e!s 300 miüons que es donen a la seccio de < Educación Nacional » 
van destináis a la propaganda falangista. 

Sense cap mena de dubte hi ha una evident contradiccio entre 
la realitat de TEspanya franquista i les paraules del « Caudillo >. 
Es aixo, almenys, el que demostren les deciaracions suara fetes peí 
mes gran criminal del país : 

. _. < Por ser Espanya eminentemente campesina son los pro
blemas rurales los que requieren una mayor urgencia ; ni las 
condiciones sanitarias de los burgos y caseríos, ni los pro
blemas <Je la enseñanza, del crédito, de las simientes y d e . 
las especies pecuar as están debida y firmemente encauzados >. 

Tot aixo no cqrrespon pas ais 100 milions des tina ts a Agri
cultura ni ais 193 milions assignats a Treball, 

EL POBLÉ LLUITA CONTRA AQUESTA SITUACIO 

Totes les calam'tats inherents al franquismo no han abatut, 
ni molt menys, el nostre poblé. Ha escollit l'únic camí que ha d'a-
cabar amb la fam, el terror, la ruina, la miseria : el camí del com-
ba t ! I, a la capdavanters del mateix, marxa la gloriosa i indómita 
classe obrera, la classe que no ha trait mai els interessos del poblé. 
La classe que mes sofreix, que mes sent les urpes franco-falangis-
tes clavar-se en les seves carns. Es per aixo que és la classe mes 
conseqüent, la mes combativa. Ha esdevingut el nervi de la na
c o , ia dipositária incontestable de les millors virtuts de tot el poblé. 

Per valls i muntanyes, en les viles i ciutats, les guerrilles es 
multipliquen i recorden l'hero sme, el patriotisme dels_ legendaris 
Pere Joan Sala, < Bach de Roda » i del « Timbaler del Bruch >, 
recorden les gestes de « Empecinado », Espoz, Mina, del capeliá 
Merino, deis combatents del 1808. Les milors virtuts,, les mes 
excelses, deis pob'es d'Espanya es manifesten, de nou, potents, 
mes vigoritzades, en la üuita a mort; implacable, contra el fran-
quisrae. 

I a les accions de guerr Tes, responen ja les accions de masses. 
Les accions de masses que determinaran, fonamentalment, Tensor-
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ramrnt de Tactual situacio franco-falangista. Les vagues politiques 
i re vinúicatives. Les maniíestacions de dones contra el racionament. 
k-s acción* estudiantil contra Taugment d? preus en els transports, 
la Quita dtls pagesos contra els requisadors i « Juntas de Abastos ». 
Tot el poblé vol desf.-r-se de la sagnant tirana que l'oprimeix. 
que Tendogala. que el manté en les condicions mes terribles. 

L'-spent cpmbatiu s'accentua a mesura que les accions es mul
tipliquen. En la mesura que es demostra, malgrat la ttrrble repres-
s;o. que es poss;ble Tuítar i derrotar els falang stes i llurs agents. 

PERSPECTIVAS DALLIBERACIO. DE DEMOCRACIA 
DE REPÚBLICA 

I en la negra nit franquista el pob'e que lluita. els patriotes qu* 
mai no han perdut la confianca en llur propia capacitat i forca. -
atb'ren el far üuminos d? la prompta aciberado, del recobrament 
de Unes Ilibertats nacionais i democrátiques. de la reconquesta de 
la República. 

Dintre el pais son les forces comunistes les que marxen amb 
mes decis o a i'avantguarda en aquesta creuada alliberadora. EL 
PARTIT SOCIALISTA UMFICAT a Catalunya i el PARTIT COMU
NISTA a Espanya. han dit des del primer día ais pobles hispanice 
que la victor a d?l franquisme era transitoria, que es podía sortir de 
Tactual situacio, que es podía vencer ei franco-falangisrr.e. Pero, els 
han dit també qu? la victoria, que la pau- ia tranquillitat. la fefci-
tat. no víndrien sois. Que era necessari guanyar-les amb el nostre 
prop esfor?. Unint-nos i combatent! 

Ha estat una gran sort per a Catalunya i per a Espanya l'havér 
compta amb dos Partits com el P. S. U. de C. i el P. C. d'E: Mtnb 
dos Partits marxistes-len nistes-staiinistís que malgrat la repressio-
s'han fet mes forts. han madurat politicament, s'han enfortit com 
Tacer en la forja de la dura batalla clandestina, han refermat llut 
uniíat po'itica entorn d'una Di'ecc o prestigiosa combatent. amb 
tr-mp bolxevic- han consolidat llur '.initat agermanats fraternalnient. 
en la iluita per enderrocar el franquisme. recobrar les ilibertats na
cionais deis pobh-s hispámes. reconquerir la República i assegurar 
un esdevenidor de progrés i c'e democracia ais nostres obrers. a 
ia pagesia. a tot el pobh. 

1 a:xo ha estat possible perqué mai, ni el PARTIT SOCIA
LISTA UMFICAT DE CATALUNYA, ni el PARTIT COMUNISTA 
D'ESPANYA han perdut la perspectiva del país, no s'han consi-
dtrat mai Partits d'emigracio. Parque en cap moment no han per
dut ¡a confianta en les masses. en la classe obrera, en els campe
ro^, en la capacitat combativa de! pobh, perqué sempre han estat 
estretament vinculats a ells. Perqué quan d'altres — aventurers "del 
mov m~nt obrer, traidors al nostre poblé i a la nostra classe — 
deien que tot estava perdut. els militants del P. S. U. de C. i <W 
P. C. d'E. demostraven. prácticam^nt. que la derrota havia estat 
momentánia i que la batalla definitiva la guanyariem. 
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CRÓNICA INTERNACIONAL 

Eleccions a Portugal 

El 18 de novembre s'han cclebrat les eleccions parlamentáries a Portugal. 
El führer Salazar havia anunciat al mon aquesta comedia amb gran reforc de 
propaganda. Salazar (ou prodig en promeses demagógiques: promete «1 restabli-
ment de totes les Uibertats chiques i manifestava la seva satisfácelo per la par
ticipado deis adversaris del Govern en la campanya electoral. Llibertat de prem
ia, supressio deis tribunals de guerra, limitado de l'activitat de la policía se
creta... 

Pero, en realitat, él govern ha agreujat encara la censura i les persecución!. 
Conscientment ha fixat un termini curt —quinze dies— per a la presentado de 
candidatures i ha rebutjat d'ajornar les eleccions com li demanava l'oposicio. 

L'oposicio decidí, aleshores, boicotejar les eleccions. No obstant, no renun
cia a la lluita electoral. Pero el coronel Moniz, ministre de ¡'Interior i amic de 
Salazar, declara peremptóríament: 

«Nosaltres comencem a estar cansats de totes aqüestes campanyes de pro
paganda... Estic dis~pbsat, si el cas arriba, a emprar la íorca». 

Eli conmina els electors a eagrupar-se entorn del govern, a les untes». 
Moniz anuncia també que el govern concentrava tropes per a «vigilar les manió- . 
bres de l'adversarí». 

1, en efecte, els corresponsals estrange.-s telegrafiaren des de Lisboa asse-
nyalant que I'exércit portugués havia estat mobiützat i que la policia estava en -
guardia. Els estudiants d'Oporto, havent volgut manifestar-se per l'ajornament 
de les eleccions, la policia obrl foc havent-hi molts ferits. 

La gran rnajoría deis electors boicotejaren les eleccions malgrat les amena
ces i el régjm de terror. Segons el corresponsal del «News Chronicle» a Lisboa, 
la xifra veritable deis votants correspon a 20-25 per cent del nombre d'electors 
en les grans ciutats I del 6-12 per cent en moltes viles de provincia. 

El diari «Reynolds News» del 18 de novembre ha analitzat en el seu just 
valor aquesta comedia electoral: 

"Avui, el vetera deis feixlstcs europeus encara vius, fa a la democracia 
un gest d'apaivagament. Fingeix marxar al pas amb l'Europa nova, demo
crática, organitzant falses eleccions... Nosaltres hem sentit molts atacs 
contra l'anomenada violado de la democracia dintre deis palsos alllberats 
de l'Europa oriental... Per contra, hom manté un silencl total sobre aques
ta parodia de la democracia portuguesa.» 
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No obstant hi ha gent oue arr.i-i a establir un paral.leí entre la impudea! 
comedia de S i t u a r i les elección» democratiques de Bulgaria. El «Manchesttr 
Guardian» dlu: 

«Les elección» portugueses i huleares son una mascarada que imita la 
democracia...» 

Que pot haver-hi de comü entre les eleccions de Bulgaria i de Portugal? La 
data, ja que s'han celebrat en el maten dia? Pero és que ano pot autoritzar al 
«Manchester Guardian» a treure una conclusio tan ardida, sense dir res mes? 
De totes maneres, el que diu el periAdic ancles la pensar que esta mes lligat ais 
interessos comerciáis de la seva clientela que ais principia democritics-

Gests democrát.cs i progroms feixistes 

Els dies 4 i 5 de desembre a Estambul i altres viles de Turquía han tingut 
lloc diíerents manilestacions leiiistes. Bandes d'energúmens recorrien els car-
rers Uancant crits antidemocrátics. Saquejaven els despatxos deis diaria demo-
crates i apallissaven a llurs redactor:. Les autoritats no ieien re* per acabar 
aquests actes violents; i la policia dcixava íer, impassible... 

Aquests progroms feixistes han cridat, una vegada mis, l'atencio de l'opinio 
mundial sobre el régim politic esistent actualment a Turquía. En el seu temps, 
el diplomitic-proyjjcador von Papen estava molt satisfet ¿: la policia turca, de 
la justicia turca, deis diaria olicials tures. Desnré* de l'enfonsamrnt de l'hitle-
risme, els gove'rnants tures anunciaren «reforn .» . .roocr¿tiq.¿« .•»—:L'_':S». 

Els ciernents progressius del poblé ture h ui v'st en aquelles promeses una 
tendencia, per cert molt modesta, de l'afebliment del régim policiac. A partir 
del ler de desembre el periftdic «leni Dünya» i la revista "Gírucjer" , de ten
dencia democrática, van comentar a puMiC4.:-«e a Estambul. El periodic «Tan» 
es permelia criticar els projectes de Bal del fUÚ I assrnralant Uur insuficien
cia per a una democratitzacio N A 

MaJgrat aixO, hom no ha tardz* en iff li W compte que si els medís £0-
vernamentals tures parlaven de i c i . m e s democratiques ho feien per les neces-
sitats de propaganda exterior. Aixt ho han compres «Is estudiants feixistes, els 
alumnes feixistes de les escoles militars i liceus, els quals han saquejat, a Es
tambul, les oficínes deis diaris dtmicrátics «Tan», "La Turquie", "leni Dii-
nya" , de la revista "Górucler", i acunes llibreries on es venien obres sovieti-
ques. Aquests energümens erpressaven amb crits salvatges Uur odi a la L'nio 
Soviética. j 

Sobre aquests inc'Jents que han desprestigiat el régim ture ha estat oberta 
una informado. Perf3 efim es f a r i aquesta InformaciA? El diari oficios «Ulus» 
afirma que tota aquests fets violents "han estat el resultat d'un entusiasme «*-
pontani". A la premsa i al Médjlis s'aíxcquen vcus rcclamant siguin perseguits 
judicialment... els redactors deis peri&dics, les oficines deis quals han estat p i 
llad esC). 

Peí que sembla, a Turquía hom castiga les victimes i no els bandits. 
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Un « aumonier » católic 

que prédica el divorci 

La premsa polonesa descriu «1 retorn emocionant deis soldáis polacs que 
retornen d'Itália després de sis anys de peregrinacions penoses en diferents paí-

• sos. Els soldats del 2on. Cos d'Exércit han explicat, en una reunió pública cele
brada a Katowice, els procediments emprats peí general Anders per tal d'impe-
dir el repatriament deis soldáis polacs. Se'ls deia que Polonia havia deixat 
d'existir. Si els soldats Insistien hom els feia sofrir tota classe de vexacions. Ais 
recalcitraras se'ls robaven Ilurs decoracions, llurs uniformes i ádhuc la seva ro
ba; hom els deixava exposats al fred 1 a la pluja en un camp a cel obert. Andera 
feia tot aix6 amb l'aprovació de certs representants de les autoritats aliades i 
amb el concurs deis servidors del Vatici. 

Un soldat polac ha assenyalat d'una manera especial el zel d'un capellá. 
Aquest guardia de la moral els deia que si volien retornar a llur país per a re
trobar llurs familiars, podien divorciar-se i després tindrien dret a contraure 
jnatrimoni amb les dones italianes. 

Hom sap que l'església católica vetlla gelosament per la integritat del ma
trimoni i de la familia. Pero cal creure que ais utls de certs de llurs servidors 
tots els mitjans sdn bons quan es tracta de lluitar contra la Polonia democráti
ca i d'arreplegar bandes reaccionarles sota les ordres d'Anders. El Vaticá no 
•acil.la gens quan es tracta de matar capellans cindisciplinats» i democrates. 
Pero no es mou quan es tracta deis capellans els quals, per a servir Anders, 
propugnen el divorci aportant aixt esmenes imprevistes ais dogmes catolics. 

Terapéutica perillosa 

El memorándum soviet ic sobre les unttats alemanyes que es troben en 1« 
zona d'ocupacio anglesa i les informacions detalladas de la premsa soviética so
bre les formacíons de l'exércit alemany acantottades en la regid de Schleswing-
Holstein, atrauen de nou 1'atenciO del m5n sencer sobre la política seguida en 
aquella zona. Quin és el régim que s'hi observa, avuí, ale set mesos després de 
la capitulada d'AIemanya? Com son aplicades lesdecisions de ks potencies 
aliades sobre l'expulsió deis hitlerians de la vida política i económica*? Trobem 
una resposta a totes aqüestes questions en les informacions deis corresponsal^ 
estrangers entre els quals hi figuren periodistes anglesos. El peri&dic londlnenc 
"Observer" "ass^hyala fets veritablement curiosos. L*«Observer» descriu U sf-
tuació que existeix a Hambourg, ensems que 1'activitat del bourgmestre alemany 
Pe tersen, designat en aquest Hoc per l'administracio militar británica, i del se-
nat d'aquesta vita. „ • 

Quan s'ba plantejat a Petersen, diu l'«Observer», el problema de la 
supressio de la forta influencia nazi a Hambourg, aquel) ens ha declarat 
amb una Uoable franquesa, que calía acomiadar el mes petit nombre de 
personal,-car, segons ell, els nazis revocats sense pensio anirien a engros-
sir les rengleres deis descontents 1 serien una amenaza per a la seguretat 
publica.» 
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La cnnelusio. done*, es que no es poden tocar els hUerlans. Per altra part, 
es el que en rcalitat s'ha leí, ategei* r*Ooscr\er>. Molts nazis de primera fila 
I antics olicials SS continúen ocupan! 11 oes d'importancla dintre els servéis de 
policía d'Hambourg. 

Hom pot dir que aquella tendencia a «l'antidemocratitzaciÓ» es tracla de 
justificar-la amb argumenta de principi. L'advocat Kissclbach, senador d'Ham
bourg. delegat de justicia, ha presentat un memorándum especial a les autori-
tats angleses. 

" A g u c t document. escriu r«Observer>, es una apcl.lacio, no dissimulada, 
del narisme, es el maxim que pot dir-se sota t'autoritat deis Aliats. f a u t o r del 
memorándum afirma que el partit hitlcriá és hostil a les idees repubHcane* 1 
parlamentarles, pero no a les idees democráliques (!). Segons Kissclbach, la 
condernnació d*un home per raons de la seva anterior adhesió al partít nazi no 
pot «ser pasada en rclaci6 amb les recents divulgacions sobre la naturalesa de 
rhit lerisme". 

El "T imes" de Londres constatava recentment que les autorttats angleses de 
la zona d'ocupació a Alcmanya havien preferit el sistema terapt-utic ais metodes 
quirürgics. Ens cal sentir que aquest sistema de tractament hagi porta! a una 
situado que hom pot definir amb aquest proverbi ben francés: «Com mes aiio 
canvia. mes esdeve la mateixa cosa*. Les tropes hitterianrs armades que teñen 
Uurs casernes en la regio de Scfaleswig-Holstein, els funcionaris i els senadors 
nazis que es troben al cap de ¡'administrado almanya, heus acl els efectes de 1« 
terapéutica que el «Times> oposa a l'execucio real deis acords presos pels 
A l iau . 

Fanfasmes ressucitafs 

Entre els objectes que es trobaren a Cantiga ambaixada alemanya de Lon
dres, s'tian venut a la subasta pública varíes banderes leixistes, retrata I un 
bust de Hitler. Els feixistes anglesos ho han aprofitat per a fer de la venta ana 
manifestació pro-hitleriana. Aquest cscándol ha provocat una indignado fácil 
de comprendre. No obstant, certs diaris han pretés atenuar la impressid que ba 
produit aquest incident. El «Manchester Guardian* ha declarat que es tractava 
d'una senzilla operacio comercial car, segons la fórmula coneguda, «els diners 
no tan olor». "L'Evening 'News", comentan: l'incidcnt, ha dit que els leixistes 
anglesos no eren feixistes, sinft que podien considerar-se simples Uniasmes. 

De cap manera, no! L'olor de les 500 lliures esterlines pagades, amb actitud 
ben demostrativa, peí bust de Hitler no pot fer oblidar l'existéncia de grupa i 
d'organitzacions feixistes a Anglaterra. Aquests están fundats pels membres de 
1'ártica «Associacio deis feixistes l i i l l l l l l f l» els quals, internats al comenca-
ment de la guerra, han cstat ampliats. Una d'aquestes organiftacions porta el 
nom de «Lepió deis rtíormistes cristians» i está presidida peí capilá BaHer el 
qual ha declarat recentment a un redactor del "Daily Express": «Jo considero 
Hitler com un esser div¡>. Cal remarcar que una de les plegáries deis "refor
mistes cristians" s'acaba per aquests mots: «En nom d'Adolf Hitler, amen». 
L'esta! tnajor deis legionaris está instal.lat dintre la ciutat de perwort, prop 
d'una escola enionzada per les bombes alemanyes i on trobaren la mort desenes 
d'infants anglesos. 

Una altra organitzacio feixista que existeix a Anglaterra es la «SocieUt 
Católica de la verítat». En un opu^cle que ha ediut recentment s'exalta la fuer-



— 53 — 

ra contra la L'nio Soviética per... c l i dclensa de la civilitzacio cristiana a Eu
ropa». Heus acl quetcom que i'assembla a un testament polllic deis malfactors 
jut|ats a Nuremberg! 

L'oplnlo pública anrlcsa esta alarmada per la ressurrecciA d'aquestes or-
ganitzacions fcixistes. Llur activitat ha provocat ráries interpd.lacions en el 
Parlament. Pcr6 les autorítats angleses han respost que la propaganda feixista 
no pot ésser punida per la Hei. Esperan! una cosa millor, una mesura ha estat 
presa: 34 retrats d'Hiller ¡ altres rellquies han estat retiráis de la sala i els fei-
xistes que havien assístit a la venta s'han indignat per la dcsaparicio de dife-
rents objecles marcáis amb la creu carnada... 

Una lloable franquesa 

Durant la guerra, l'església católica anglesa es feia resso de totes les exn-
busteries escampades pls hitlerians. Llegint els seus periodics, hom tenia la 
impressid que l'Atemanya feixista era una potencia amiga i que la Unió Sovié
tica era l'adversari principal. > . 

Desaparegut Goebbels, els diaris catolics no han sabut c6m omptir llurs 
columnes. No obstan'^ ells han sortit d'aquest pas difícil. El «Catholic Herald» 
ha publicat un anide del famos Otto Strasser el qual ha arreplegat amb tot 
l'orgull la bandera antisoviética caiguda de les mans de Goebbels. 

Hom coneix la fesomia política d'aquest personatge. Fou un deis primera 
pioners del feixisme alemany. Si no estigué d'acord amb Hitler va ésser per 
raons tactiques, car ell volia assegurar l'hegemonia mundial, peí Reich ale
many, per altres mitjans que II semblaven mes segurs i menys costosos. Hitler 
triomfa i Otto Strasser emigra. Ara vol venjar-se i s'ofereix. a la reaccio inter
nacional com el successor legltim del Führer. _ 

Hereu d'Hitler, Strasser dona lliure curs al seu odi envers la Unió Sovié
tica. Cerca adhuc fer por ais anglesos dient-los: «La Unió Soviética controla 
el 60 per cent del territorl europeu i el 40 per cent de la sera poblado.» I n 
sistí, com a bon I dócil alumne, sobre la faula de la «cortina de ferro» per la 
qual els terroristes controláis per la Unió Soriética están, diu ell, «separata de 
la resta del m6n». Afirma per altra part que en aquell territori —oh comble 
de l%orror!— regna " la dictadura i el comunisme", que les "vies ferrades, de 
dimensions europees —«pensez done»— son aixamplades adaptant-les a les dl -
mensions asiatiques deis ferrocarrils russ-os". 

Strasser no és res menys que un original. Ell entona la caneó ben conegu-
da cantada abans per Goebbels, la canco de l'Alemanya riscant de «caure sota 
la dominado russa i d'esdevenir comunista mes o menys tard». Per la salut 
d'AIemanya, Strasser exigeix el restabliment del feixisme alemany I preconitza 
tot un sistema de mesures. Aconsella a les potencies occicientals d'organitzar, 
com mes aviat millor, eleccions en les quals els alemanys de mes de 21 anrs 
podrien participar-hi. Strasser afirma: 

«La presencia eventual del partit nazi en aqüestes eleccions no tindria 
res de perillos; ans el contrari, seria una cosa desitjable». 

- No ís gens estrany que la renalxenta del' feixisme alemany sense Hitler 
sembli desitjada per Strasser. Pero el que veritablement ha d'estranyar es que 
aquest pretendent a la successio de Hitler trobi un lloc en les columnes d'un 
periodic anglés editat a Londres, dintre lac iuta t on encara están molt recents 
I fresques les ferideS de la segona guerra mundial. 
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Un émul francés deis racisfes alemanys 

A Frangí e* publiquen un nombre tan eran de revistes que algunes d'elles 
teñen prou teína per atreure l'atcncio del püblic. La revista mensual «Monde 
Franjáis» ha publica! un arttele sobre ".'ánima alemanya" amb el qual s'ha 
proposat. rndubrablement, mes que arribar a Fánima, a la butxaca del lector, 
f a u t o r de l'arlicle ens assabenta que 1'ánima alemanya descansa damunt de 
tres principrs: Uatí, saxó, i... eslau. L'autor atribueix totes les virtuts «1 prin-
cipi Ilatf. En quant ais principis saxens, en troba de bons i de dolents. 

Per6 es sobretot el principi eslau la font de tot el mal. 

La san^ eslava ha cstat vessada amb tal quantitat a Alemanya, diu «Mon-
ek'Frar.cais> sense fiare, que el pangermanisme ba d'ésser considerat con un 
cas particular del paneslavismo 

Aqüestes divagacions d'un francés partidari deis feixistes nitlerians no me-
reixerten d'ésser mencionades si aquest personatge no cerques difamar, ais ulls 
deis franceses, a aquells que han salvat Franca del pangermanisme. Cal recor
dar que després d'haver assolit víctóries fácüs a VOccident i d'una manera par
ticular a Franca, Hitler, ptr primera vegada, topa amb la ferma resistencia de 
l'Est eslau, amb la L*ni6 Soviética. Els hitlerians s'han lliurat a les pitjors atro-
citats en els paisos eslaus i, sobretot, ha estat damunt d'aquests territoris que 
h*n trobat Ilur tomba no solament milions de soldats alemanys siró també el 
pía hjtleríá d'hegemonia mundial. 

L i ingratitud és «n defecte molt dolent. La ingratitud manifestada per 
Fautor d'aquectes dissertaciem* sobre l'canitna alemanya» és abjecta. 
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Primera Nota Oficiosa de l Govern Cátala 

En les primeres reunions, el Govern de Catalunya ha pres coneixement 
deis meritoris treballs ralitzats peí Consell assessor de la Presidencia de la 
Generalitat, els quals li han permés de formar'Se una visiA de conjunt de le* 
diverses questions de govern que posa la represa de la seva activitat. 
J També ha elaborat, en principi,' una declaracift política que es tar i pública 
oportunamen!. . 

En el transcurs de les reunions s'ha estudia; molt detingudament la situa
do en qué té al país l'opressift franquista. Per a coadjuvar al recobrament de 

. la República i \e¡ llibertats. nacional* deis pobles hispánics, el Govern ja ba 
iet arribar a l'interior de Catalunya aquelles directives que mes poden con-
tríbuir-hi. r 

Preconitza per sobre de tot que, prenent per gulatge el Govern, s'uneixin 
tots els patriotes en la lluita contra l'opressíó franquista I en pro de la res-
lauraciA de la legalitat constitucional I estatutaria. 

Per aix6, cal que els Partits i Organitzacions fidels defensora de la Repú
blica i de les llibertats catalanes, creln un drgan d'unitat que pugui represen

tar el Govern a l'interior i rebre les seves directives. 

Davant la possibilítat qtie diversos factors inteciors i exteriora que ea 
mouen entorn del problema espanyol volguessin imposar-ll una solucid antide
mocrática, el Govern afirma la seva decisiC de defensar el dret' deis pobles hís

panles a recuperar els régims república i autonómics que lliurement' varen do
nar-te, segur d'interpretar aixl la voluntat del nostre poblé. 

En les seves proxlmes reunions el Govern de la Generalitat de Catalunya 
continuara els treballs que l'hora present imposa. 

Segona Nota Oficiosa del Govern Cátala 

En les darreres sessions celebrades peí Govern de Catalunya, sota la presi
dencia del senyor Josep Irla, i amb assisténcia deis consellers senyors Josep 
Carner, Joan Comorera, Pompeu Fabra. Caries Pi I Sunyer I Antoni Rorfra I 
Virgili, després d'aprovar-se per unanimitat la declaracid política del 13 de 
gener del 1946, ja feta pública, s'han pres els segfients acords: 

«Nomenar una Ponencia que estudii 1 formuli un projecte de confeccio del 
cens deis catalans residents fora de Catalunya. 

Nomenar una Ponencia que estudii I formuli un projecte de representación*, 
estructura I programa del Govern. , 
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Prr*crdir a l'organitraciO deis Scr\cis dr "Recepcio ! Dlstrlbucio deis artl-
clcs Que h siguin trames os en concerté de soldaritat. 

Fer les gestions ^L c calguin cncaminadrs a salvar la vida deis patrióte* 
empresnnats o condemnats pcl regim franquista, havent ja comencat a lef* le» 
que urger.tment exigeix el cas del cátala Ramón Via. 

Adrecar una vedada mes la seva encoratjadora salutacio a tots els que re-
sisteixen dintre mateix de la nostra patria, i, ferm en la convícció que la resis
tencia catalana no s'ha d'organitzar parcialment 1 ha d'estar articulada a l'au-
toriatt del Govcrn de Catalunya, reitera el seu decidit proposit d'arribar a 
l'cstructuracio etican de Torean interior de resistencia. 

En fer seves les declaracions del Presiden! amb motiu de la constitucio de 
Tactual Govcrn fetes el 14 de septembre del 1945, els consellers declaren llar 
plena aquiescencia al proposit del Prcsidcnt d'ampliar el Govern a fi de refor
jar el scu carácter d'unio nacional a 

Declarado del Govern de Catalunya 

El Govern de Catalunya, reunft el dia 13 de gener del 1946 sota la presi
dencia del senyor Josep Irla, i amb assístencfa deis consellers senyors Josep 
Carner, Joan Ccmorrra, Pompi.u Fabra, Antoni Pc-.ira i Yirgili i Caries Pi 1 
Sunyer, ha aprovat, per unanimitat, la s'egücnt declarado: 

«CcnstiluTts en Govern, representants d'una voluntat nacional persisten!, 
prosseguidors d'una legalitat, ens adressem a tots els catalans. Ais que sofrei-

xen i lluiten dins de Catalunya i en 1'exili; en unitat amb «lis, servirem Uur es-
perit. 1 també, per rebre'n un escrelx d'inspiraciO, tindrem en compte i'esílmul 
deis que han caigut gloriosament en batalla a Catalunya i mes tard a Europa 

África en la continuacid d'una mateixa lluita. I lambe tindrem ben present 
el dret perenne d'aqucJIs catalans encara no vivents, que no haurá pogut até-

nyer la desfeta, Migar de rr.ans TopressiO ii emmalaltir I'enyoranca, I que en 
l'esdevenidor en farien retrel no sois de tota acceptada mtnva deis nostres des-
tins, sino de qualscvol vaciMacio davant un deure nou, una nova responsabi-
litat. 

Cal proclamar-ho aixl davant les actuáis conspiracions que dins i lora 
d'Espanya treballen per un franqtiisme sense Franco i fan novament afront a 
la voluntat deis pobles hispáníes; cal reclamar-ho aixi en un jnstant en qué, 
de diferents indrets, sonen algunes veus desorientades, concessions i aquiescen-
cies del descoratjament. Com si bastes el retorn encara que sigui amb bandea
res arriades. Com si verament calgués que un o altre artifici polltlc, sense cap 
tito! honorable ni cap garantía, arbitres la pugna entre el dret au ten tic 1 una 
forma o altra d'usurpaciO. ¿ 

Catalunya, pero, no sap adaptar-se a aqüestes defallences. U serla im-
possible de negar-se a si mateixa i no trobaria manera d'óblidar. 

Els catalans hem patit doblement sota l'opressio de Franco. Hem perdut al -
hora la nostra llibertat d'homes i la nostra llibertat de poblé. Els agressors in
tentaren destruir el patrimoni moral i material de Catalunya: la nostra rlque-
«a, filia del treball, la nostra cultura, filia de la llengua. Amb procediments 
depredatoris provaren de llevar-nos una part de l'utillatge de la industria, I 
obrers qualificats i gent generalment destriada, cops que sabe resistir la vitaJi-
tat catalana. Volgueren esborrar de la vida pública t de l'aclivitat literaria la 
parla vernacla, amb la inlencíO que s'estingis lentament en el dos de les liara 

apagades. 1 la nostra parla viu i refá com sempre l'tsperit ama ten t. 
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Catalunya ha resistit i reslsteix; la ¡l.luitren la san; escampada a les exe-
cucions, cK sofriments deis camps de concentrado I de tes ergistule*. Resistí 
»1 10 de juliol del 1936, en batre l'exércit espanyol insurgent; I en recobrar 
tot seguit per a la República la major part del territori d'Arago I en enviar a 
Madrid la flor de les seves torces 1 en proveir els altres tronts amb la it\i 
poducciO de material de guerra; ¡ resistí en la mes gran batalla, la de l'Ehre. 
lliurada en territori cátala i sostinguda per lorces que eren catalanes en Hurs 
duts terceres parts; I resistí al terror; I resistirá l'acció de les torces teoebroses 
fins a la victoria. 

Tan rica es l'executfiria nostra. 

Demanem a Catalunya que U recordi i que demostri i multipliqu! la seva 
le atnb tota mena d'eslorc i de corabat, visible o Invisible. 

Des d'ara declaren) que un Gorern de Catalunya, d'ampla un¡8 nacional, , 
només ell, ell tot sol, será el qualíficat per a promoure, en el seu día, la ma
nifestado de la voluntat popular de Catalunya, siguí el que siguí el procedi-
ment democritic en qué li vagui d'expressar-se. El nostre poblé haurá d'ésser 
consultat i haurá de decidir sobre el futur de Catalunya, tant per dret natural 
que no prtscriu, a despit de les persecucions, com perqué té assolida 1 recone-
guda la qualitat de la propia decisto, i peraué, finalment, la hl concedirien tots 
els principis democratics proclamáis des de la carta de I'Attántic flns a la con
ferencia de Postdam, fonts de dret universal. Catalunya i el seu Govem desao-
foritzaran i combatrant tota solucio imposada que no s'inclini davant aquest * 
dret o bandegi la forma republicana. 

L'obligaclo peremptoria que escaurá en sa tornada al Govem de Catalunya, 
sera la de proposar a la voluntat del poblé no pas una opcio entre «república 
0 monarqula>, sino una alternativa a la vida closa i Indefensa de Catalunya, 
situado que implica, per conseqiiéncia, la indefensio de tota democracia espa-
nyola. Aquesta nova possibilitat és la d"un ordre peninsular multinacional. Te-
nim l'experiéncia de la facilitat amb qué en els darrers cent clnquanta anys • 
qualsevol esperanca d'una aurora liberal i democrática, és tot seguit sufocada 

1 venjada amb cruels repressions. I aquest será el destt de tota democracia 
ibérica inorgánica. ' 

La germanor de Catalunya amb Valencia I les liles Balears, la seva iniciada 
entesa amb Euskadi i Galicia, la seguretat que Catalunya no ha persegult mai, 
en tota la seva historia, mires hegemOnlques i ha estat sempre baluard assldu 
de la llibertat, li permeten l'adrecar-se amb eficacia a una nova profunda ge-
nerositat del poblé de Castella, ais matisos Ibérics, ais esperits que vulguln des
amortizar les possibilitats hístoríques, ais patriotes constructius, ais proleta-

rlats-amb els quals vol restar en contacte. -

Contra la débil uniformitat finalment lliurada a la tiranía, caldri proposar 
la forta unió per voluntat cooperant. Catalunya recull, per la seva part, la 
bandera del dret permanent. I vol híssar-la ben ampia, per* ben segura; I per 
així, fa apellad» a tota la rica varietat hispánica. D'aquesta seva Inldati-
va, d'aquesta responsabílitat — guiadora, si calgués—, fa avui prego. Mal no 
havia estat l'Espanya tan sotmesa, tan menyspreada, tan esquilida com sota 
l'extrem uniUrisme ' de Franco. Catalunya convida les Espanyes, tornades a llur 
nom plural, a viure la mateixa hora jjue el mon I ssegurades contra el retora 
del vilipendí». 
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F E L I C I T A C I O 

de la Direcció del P. S. U. de C. a 

DOLORES IBARRURI 

amb motiu del seu 50 aniversari 

i del 25 de militant comunista 

«A la camarada Dolors Ibarrnrl, secretar! general del Partlt Comunista 
d'Espanya. 

Estimada camarada: El Comité Central del Partit Socialista Unlflcat de 
Catalunya, en nom de tots els seus aiiliaU, et trametem la nostra mes fraterna! 
salutaciA amb motiu del teu cinquanté aniversari I deis teus fecond* vlnt-1-cinc 
anya de militan! del glories Partit Comunista d'Espanya. 

Tant la teva vida exemplar al servei de la patria com la teva briüant ac-
tuaciA revolucionaria sfln 1'admiraciA deis pobles híspanles i l'orgull de la 
classe obrera. AdmiraciA i orgull que sent per tu perqué et considera coco a 
lilla rrApla sorgida de les seves rengleras I recaba per a ai l'honor del ten 
nom gloriAs, nom que pels teus servéis a la causa de la Ilibertat ¿9, junt ama 
cl de Josep Stalin i el de Jordi Dimitrov, la mes gloriosa bandera de la Iluita 
•ictoriooi contra el nazi-lcixisme. 

El Partit Comunista d'Espanya pet enorgullir-se de tenir-te per cap I d'ba-
vtr estat tu, junt amb l'inoblidable Pepe Díaz el forjador, I perqué (case el 
P. C. d'E., ni la classe o'fcera, ni els pobles hispinics, haurien assollt l'herolca 
i immortal categoría en la Iluita desigual, dutant trente dos mesos, contra el 
feixisme nacional, italii i alemany i que el gran i cstimat Stalin qualilici coa 
ana causa en defensa de tota la Humanitat avancada i progresslva. 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya, estimada camarada Dolor*, 
s'enorgullel* també de considerar-te com a seva, tant perqué té l'honor de que 
iormes part del nostre Comité Centra), com perqué el nostre Partit arribé a 
ésser una realitat a Catalunya gricies a les valnoses ensenyances que el prote-
tariat catali recolll de l'encertada actuaciA del Partit Comunista d'Espanya. 

Per aliA la data d'vui, camarada Dolors, l'aprofitem a mes de saludar-te 
en nom del nostre Partit 1 de la classe obrera catalana, per a renovar la nostra 
fraternal unitat amb el gloriAs P. C. d'E., la nostra lidelitat a la classe obrera 
I al poblé catali, ais princlpls marxlstes-leninistes-stalinistes 1 la promesa 
¿'intensificar la Iluita lins a l'alzafament deflnillu de Franco I Falange. 

Desitjant-te molts anys de vida i salut peí bé deis pobles d'Espanya t'abras-
sem en nom del Comité Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya I de 

tots tls militants. — Joan Comortra, secretar! general del P. S. U. de C. — 
Ramón Sólita, Wmctflau Colomtr, lottp Motx, Rafael VUUUa. • 
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TELEGRAMA DE FELICITACIO 

DE LA DIRECCIO DEL P. S. U. DE C. a 

S T A L I N 

EN EL SEU 66 ANIYERSARI 

El Partit Socialista Uniíicat de Catalunya us ret home-
natge d'admiració en l'ocasió del vostre 66' aniversari. Us 
saluda com el gran forjador de la victoria mundial contra 
el nazi-feixisme i com el es mes consequent defensor deis 
pobles hispárrics en la lluita contra la tiranía franco-falan
gista. -

Comorera, Soliva, Colomer, Aloix, Vidiella. 

En comentar 1946 el C. C del P. S. U. 

saluda a tots els antifranquistes 

En comentar «I 194o el Comité Centraldel Partit Socialista Uniíicat de 
Catalunya recorda els gloriosos caiguts, martlrs I herois de Catalunya: a Ma
tas, Sesé, Josep Miret, Arlandis, Sobrino, Perramon, Cusso, Torrente, Lina 

Odena, Fusimanjra, Girabau, Barbera, Conrad Miret, Serveto, Pinos,' Seros, 
Lloret, Valldeperes. Boixfl, Rogeli Soler, López Raymundo, Jaume Graells, De-
sideri Trilles, Roldan Cortada, Mancilla, Jové Brufau, Poca, Navarro, Vilado-
mat, ToreTlo, Oller, Lena Imbert, Salvador Roca, Pere Altes, Xanco, Casulla, 
Pencbamé, Floresvl, Pujades, Sales, Picanyol, Pintat, Ballester, membres del 
C. C , quadres ¡ militants del P. S. U. de C. i ais membres d'altres partits 1 or-

ganitzxcions de Catalunya com Francesc Ascasso, Durruti, Peiro, Fontbernat, 
Colldefcrns, Rabola, Battestinl I al mes gran de tots, el que slmboütza la lluita 
1 el sacrifci per la patria, al President mártir Lluis Company». 

Saludem ais nostres germans que lluiten a I'interlor de la patria contra el 
franco-falangisme, ais que sofrelxen en les presons, batallons de treball forcata 
1 camps de concentracio, a tots aquells que sense cap detállenla mantenen ben 
alta la confianza en la victoria. 

Saludem a tota els combatents antifranquistes. A tota aquells qiie allunyata 
de la patria no ban perdut mai la le en la combatlvitat del nostre poblé, déla 
nastres cbrers I deis camperols de Catalunya. -

Saluder* a tots els germans deis pobles hispánica que a I'interlor del pata 
I a I'exterior lluiten «stretament unlts amb nosaltrea per l'enderrocament dtí 
franquisme I per l'eatabliment d'un rcglm democritlc a la nottra patria. 



— 60 — 

SaluJem a tots el* partiis i organitzattons «rtifranquistes de la nostra pá-
tria: a Esquerra Republicana de Catalunya, Acetó Catalana, L'nio Democrática 
de C .-it.• ru-• -v.-, tstat Cátala, joventut Socialista Unificada de Catalunya, Joven-
tut Combatent, L\ G. T., C. N. T., Unió de Rabassaires i Unió de Dones de 
Catalunya, dtsitjant que aquest any sigüi el de la mes complerta unitat cora-
baUnt contra el despotrsme falangista i el de la derrota definitiva del sen regfm 
saRnant. i creiem amb fermesa que, amb raptdesa, el nostre Oovern cátala 

transformant-se en un Govem d'ámplia concentrado nacional combatent, ©r-
ganitzi j dirigeixi la Hutía del nostre poblé contra el régim opressor i el tnobf* 
litxora per la República i les nostres Uibertats nacional* en el cas de que uní 
consulta popular fas decidida. 

Saludcm al nostre partit prrma, el P. C. d'E , avantguarda combatent deis 
pcbles hi^pánics en la lluita contra el recia bitlerlá de Franco i la Falange I 
per lalliberacio d'Espanya i la reconquesta de la República. 

I cn.coituncar el 1946 no podem deixar de recordar, encara que breument, 
el que ha estat per a nosaltres l'any que ha acabat. 

Dotze tne-sos han passat i cadascun d'ells ens ha deixat un record. Records 
profunds perqué han estat, com en els anys anteriors, mesos de lluita,, de tre-
ball conscq£knt, incessant en be de la causa deis pobles hispan íes de la Re

pública. 
1945 ha vist l'acabament de la segona gran guerra mundial. El nazi-fei-

xísme ha estat ltc|uidat militarment, grácies ais es 1 orcos i a la unitat comba
tent de les grans potencies democrátiques i fonamentalment grácies ais sacri-
ficis enormes consentits pels gloriosos pobles soviética, per l'invencible Exércft 
Rolg. dirigits, uns i altres, peí generallssim Stalin. 

A tots «lis, en aquest comencament d'any, adrecem la mes calurosa saluta-
ció de lluita i d'esperan^a en el futur victorias que ells han contribuí! podero-
sament a forjar. 

1945. ha vist la constitucid del Govem de Catalunya. Fet historie que ha 
estat saludat per l'emigracio i peí nostre poblé a ¡'interior del país, com un 
pas importantlssim en l'accio antifranquista. 

Pero comencem 1946 i davant nostre tenim la roateixa realitat punyent: el 
franquisme continua assassinant el nostre poblé! Aixd vol dir que hem de 
prosseguir en el compliment i realitzacid práctica, en un ritme molí mes acce-
lerat, de totes les tasques que han de pertnetre l'enderrocament del sagnant 
régim de Franco i Falange. 

Hem de fer qkie 1946 sígui l'any de la victoria deis pobles hispánica sobre 
el franquisme opressor. Tenim una situacid favorable que hem d'aprofitar Ift-
tensificant mes la lluita a l'interior del país. Forjant la unitat combatent de 
tots els antifranquista. 

Volem que l'any que comenta es caracteritzi per la consolidado de la pan i 
d'una veritable i activa democracia en tots els pobles Iliures. 

Volem que veritables governs d'ampla concentrado nacional assegurin l'eav-
devenidor democrátic de tots els pobles hispánics. 

Volem que la classe obrera forgi la mes estreta unitat i que conjuntaneot 
amb els camperoh siguí la garantia del futur progresstu de Catalunya. 

Treballar per assolir tots aquests objectius ha d'ésser la nostra preocupa* 
ció fonan-exital. Será el millor homenatge que retrem ala nostre* germana catf-
guts en aquests darrers anys de combaL 

SERA EL MILLOR SERVE1 QUE FAREM A CATALUNYA I A _LA RE
PÚBLICA 1 

El Comtti Central del Partit Socialista Vnljüat 
ét Catalunya 
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EDITORIAL DE LLUITA (Bulleti deis traballadors catalans a Franja) 

Declarado d'unitat i lluita 

En números anteriors de LLUITA hem publicat I comentat la primera nota 
que, en constitutr-se, dona a la premsa el Govern de Catalunya. 

Avui ens plau fer-ho també amb la «Declaración del mattix Govern, ela
borada en el darrer Consell en qué per primera vegada es reuní en pie, cosa 
que no pogué fer abans per dificultats en Tobtenció deis visats, i feta pública 
el 13 d'aquest mes. Diem que ens plau inserir-la i comentar-la a LLUITA per
qué, ultra que en l'esmentada «Declaracid» el nostre Govern ratifica la seva 
posicio increbantablement republicana, confirma també la seva actitud d'urrítat 
combatent antifranquista i de lluita contra les térboles maniobres de compro-
mis amb el regim hitleriá de la Falange, tendents a cercar una sortida antide
mocrática a Tactual descomposició de t'Estat franquista. 

Aquesta posicio de fe republicana, d'unitat combatent antifefxista i de 
lluita contra les traidores maniobres de compromls amb Franco, feta pública 
peí Govern de Catalunya, es un positiu ajut envers la lluita comuna que els 
pobles hispánics menen contra llurs opressors de la Falange. 

Es una actitud clara que tota els antifeixistes sabrán valorar com mcreix 
I mes encara si es teñen en compte la manca de claretat i de perspectives que es 
noten aquests dies, no tan sois en la política del Govern de la República, sino 
en les mateixes declaración» del President Giral, d'alguns deis seus ministres* 
I de certs liders republicans I obrera que el recolzen. 

En aquests moments que les maniobres deis cercles munlquesos angleso», 
nordamericans, francesos I del nostre país teñen engegada a corre-cuita la ma
niobra reaccionaria per a salvar del naufragi les esséncies del franquismo, els 
pobles hispánics necessiten mes que mal que els seus dirigents mantinguin ac-
tltuds clares, categoriques I que no deixin dubtes respecte a l'alternativa de la 
umtat i de la lluita antifranquista. 

Els pobles hispánica no teñen altres enemics que Franco, la Falange i els 
capituladors, 1 tot el que no sigui ampliar la base d'unitat combatent antifran
quista i tot el que no sigui lluitar contra la maniobra de compromls amb Franco 
es ajudar «I franqjuisme i col.laborar en la conspirado monárquico-falangista. 

Per aixo ens plau aquesta posicio patrioticament republicana, unitaria I 
combatent del nostre Govern. Com ho diu el raateix Govern en la seva «Decla-
raciO» del dia 13, *cai proclamar-ho alxl davant les actuáis conspiración*'qué 
dlns i lora d'Espanya treballen per un franqutsme sense Franco t fan novament 
afront a la volunta*, deis pobles híspanles», 

Hem de subratllar també un altre aspecte positiu de la «Declaracift» del 
Govern cátala. 

Aquest aspecte positiu és la seva ferma voluntat d'estrényer mes efue mal 
els llacos de germanor ! amistat que uneixen Catalunya I els altres poblé» 
hispánica. 

Els bornes -que formen Tactual Govern de la Generalitat teñen tots ells una 
rica historia política I literaria que els acredita abastament com a defensor» 
de la unitat democrática deis pobles hispánics, coincidents tan matelx, e» 
aquest aspecte, a la formula política donada darrerament per «Pasionaria» en 
el Pl« del Partlt Comunista d'Espanya I tavorablement acollida i glossada pe» 
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un deis conscllers, Comorera, en el Pie que el P. S. V, de C. celebra dies pas-
• *ls a Pcrpiny*. 

El nostre Govern «s pronuncia per una FederaclA democrática de poblet 
hijpimcs i per ai»6 fa una crida a la cirmarcor. amistat I unitat de Catalunya, 
Castella, E u i k i j i i Galicia, lea quatre nacionalitats que formen historicament 
l'Estat espnayol. 

El? npstres governants no podien pensar altrament, car-tota elrs saben que 
un afcbhment de les lhbcrtats o de la democracia en qualsevol deis nostres po-
Mes es un pcrill per a Les Uibrrtats i la democracia comunes. 

Els nostres governants no ignoren que la reacciO i el fcixisme palpiten dis-
scrtadamrnt a l interior de caüascu deis pobles bispanics, I que els atemptats 
centra la democracia i les Uibertats una vegada esclaten a Madrid amb Pavía, 
altres a Barcelona amb Primo de Ri\era, altrcs a Sevilla amb Sanjurjo i altres 
al .Marroc amb Franco i que per arxO la míllor sorttda es Ja germanor, I'acnis-
tat i la unitat indissolublc-s, sense equivocs i de mutua confianza* deis pobles 

bispanics. 

i Vet act l'altre aspecte altament positiu de la «Declaraci6> del Oovem de 
Catalunya que avui cns plau comentar i que seguirem fent-ho en números suc-
cessius de L L f l T A . 

Per • consegüent, nosaltres diem a tots els nostres companya I afflics 
i a tots els antifeixistes que es arribada ara mes que mal l'hora de la unitat 
i de la lluita antifranquistes. 

El nostre Govern ens ho demana, ens ho ordena. Ho dlrem amb les leves 
mateixes paraules, amarades de patriotisme, escrites després d'enlairar l'he-

roisme que el poblé cau la , junt amb els altres pobles hispánica, demostri du-__ 
rant la lluita de trenta-dos mesos contra Franco i la Falange: 

«Demanem a Catalunya qiie la recordi I que demostri I multlpllqul la leva 
fe amb tota mena d'eslorc. 1 de combat, visible o Invisible.» 

EDITORIAL DE L'HUMANITAT (Organ ¿'Esquerra Republicana Je 

Catalunya a Franca). 

Présent i Futur 

La veu del Govern de Catalunya es fa sentir, avui. en un mofflent oportu-
nlssim, quan cal jugar amb les cartes damunt la taula, quan cal que s'adoptin, 
com deícm des d'aquest mateix Uoc dies enrera, actítuds clares I definides. En 
la seva declarado el Govern de Catalunya bé ho ha entes aizt. Feia tetnp», 
potser, que no s'havia pa'rlat d'una manera tan clara i categórica com aquesta 
vepada. El Govern de Catalunya afirma rotundament la seva posidd. Tan clara 
nient, que els dubtes, aquesta vepada, no serien pas admissíbles. 

Document trascendental, d'una sobrietat admírrHc, la declaarciO govemamen-
tal ha tít r^ure a tots els catalans racionáis. No tant sois per la reivindicado 
que s'hi fa de la pura executoria catalana, i sebretot de l'aport considerable de 
Catalunya, a la guerra contra el feixisme espanyol; no tant sois per TafirmadO 
« : , — .:.] de la nostra personalitat nacional i ¡'enumerado de tot el que ba fet 
l'enemic centra Catalunya. AixG, aqüestes afirmadons fonamenlals, potser ja e*-
taven descomptades. Perd és que, juntament amb elles, fent-los costat, t i ha mar
cada tota una posicíO de Govern que val la pena d'ésser subratUada. 
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Remarquem, per comentar, l'atirmado que fa el Govern del seu dcure i de la 
seva missio. Conscient de la seva responsabilitat el Govern es col.loca en la placa 
capdavantera que, de drel i de fct, li correspon. Aquestla plaga enten mantenir-la 
amb energía 1 dlgnitat, car el Govern — repetint-ho una vegada mes — és la sola 
instituci6 rectora que pot coman a r a tots els catalans. Col.locat, des del comen-
Cament, en aquesta posicfo, el Govern no es limita, en una hora de confusionismo 
extrem a eludir els problemes. El primer, l'essencial en aquesta hora, constiutít 
per la fidelitat a la República hl és plantejat sense donar Uoc a dubtes de cap 
mena. Es mes: contra el defcctisme, contra el descoratjament, Catalunya fa sentir 
la seva veu 1 no accepta, qualsevol que fos el seu realitzador, «un franquisme 
sense Franco». Calia que aqüestes paraules fossin pronunciades, sobretot en rao-
ments com els que estcm vivint, sobretot en hores en qué certs sectors del re-
publicanisme espanyol no donen pas un exemple encoratjador de fermesa en 
man ten ir llurs conviccions. Catalunya, sense escarafalls, perd amb tota fer
mesa, proclama la seva fidelitat a la República. I la proclama com a cosa 
naturallssima, com un fet descomptat que no li exigeix el menor esforg. 

Potser la dedracio del Govern de Catalunya podría aturar-se en aquest 
punt. S'ha cregut, pero, convenient fíxar la posicio de la nostra terra davant 
un futur proper. Hi ha un problema espanyol, dintre el qual cal integrar-hi 
la possibUltat de viure dignament deis pobles ais quals afecta, cada día po-
sat amb mes dramática intensitat. De cara al futur, Catalunya aixeca també 
bandera. Fidel a una tradíció gloriosa, el Govern es pronuncia contra I'unita-
risme espanyol suport de I'esclavatge f de la tiranía. I reivindicant la Uiure en
tesa deis pobles que integren Espnaya, la idea, cara a 1'esquerrisme caíala, 
de la Federac)Of apar clarament definida. 

No és exagerat, dones, de qualificar de trascendental aquesta declarado 
del nostre Govern. L'aplaudim sense reserves per tot el que té de coratge da
vant el present i per la posicio ardida i constructiva que marca davant un fu
tur que voldrtem ben proper. 

/ 
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