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PROLETARIS DE TOTS ELS PAISOS, 
UNIU-VOS! 



En cquest X.» aniversori de la fcrmcció del P. S. U< de O ; el Secretariot, -el 
Comité Central i tots els milifanrs del Partir, 'etem homenatge d'odmiració i 
dediquem una solutació fraterncl al Secretari Ge eral del Partit Comunista 
d'Esponya, DOLORES IBARRURI, a la gran dirigent de la Huirá contra Franco 

Falange, peí recobrament de la República i les llibertats deis pobles 
hlspánics. 
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MANIFEST DEL COMITÉ CENTRAL DEL 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 

DEU ÁNYS 
al servei de la classe obrera 

i de Catalunya 

r A deu anys, els Ipartíts marxistes catalans acomplien Pacte 
historie de Uur urüficació dlntre el P. S- U- de C. i donaven 
al poblé í a la iclasse lobrera de Catalunya una arma ¡decis-

siva per a marxar segurs peí camí Idel combat antifranquista, peí 
cami de flur alliberament social í nacional. 

Sorgit en el foc mateix de la fluita antfíeixista, el Partít So
cialista Unifícat de Catalunya is'ha forjat i ¡desenvolupat en (el curs 
de deu anys de combats incessants, de proves duríssimes, assolmt, 
d'aquesta manera, el tremp d'un ¡verltabSe Partit Comunista, pro
metedor 'de les mes grans 1 decissives victórles. 

La nostra iHuúta ardent de ¡trenta dos ¡mesos ide resistencia ais 
traidors i mvasors, la prova durissima de l'exaí, ta paríicípació 
tena? en tots els fronts de llu'sta antifeixrsta i alliberadora, i, sebre-
tot, el combat menat, en tant que forca tdirigent, a l'interior tiel 
país, palesen que el nostre P- S- U. de C. ,és ja una gran reaKtzació 
política, una forca dectssrva orofundament nacional i revolucionaría, 
amb la qual Catalunya i la seva classe ^brera ¡poden comptar en 
el desenvolupament progressiu 1 democratic de la seva trajectóría 
histórica. 

Hem estat fidels a la Bnia d'unitat combatent, que (hem defen-
sat amb tota conseqüéncia en el cure d'aquestes anyades- En aquest 
dése amversari constatem amb satisfacció que la nostra posicló 
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pofitica está cada dia mes arreüada en el si de les masses catalanes 
i antifranquistes. 

S'han fet i es fan progressos considerables, malgrat leis obsta-
cles que oposen els enemics del ¡poblé, en él cami de la unitat. pero 
encara se rfhan de fer moKs ¡mes- I mes decisius '! 

S'han jet i es fan progressos «n el cami de la UuSta, puix que 
diáriamertt els toostres obrers % camperofe, les nostres dones 1 els 
joves, els detnócrates progressíus patesen, a Thiterior del país, amb 
Durs accions guerraieres, protestes, manifestacions i vagues poE-
tiques i reivindicatives, Sur indomable combatívítat (que el terror 
mes cruel i desenfrenat d'un réglm hhteriá no podra tnai deturar. 

A l'avantguarda d" aquesta fluita, com ta Jorca dirigent, (ardida 
i generosa, ntarxa b combativa classe obrera, dirigida peí nostre 
Partit 

Consecuencia d'aquesta Uuita ininterrompuda constatem, en el 
pía internacional, un ¡reforcament de la soKdaritat de tots els demó-
crates, impulsada per l'acció deis partits comunistes 3 mobiUtzada 
per la F. S. M-

En aquest desé aníversarí i a la llum de tots els fets assenya-
lats, el P- S. U- C. reafirma, une vegada mes, la seva fidetítat incre-
bantable a la política d'unitat combatent. La sola política que ens 
portara pei cami de la victoria ensems que assegurara, per ais nos-
tres nobles, un réghn veritablement democrátic i progressiu. , 

Saludem tots els herois del P S. U- de C. i ¡deis laltres Partits 
i Orgarützacions catalanes i espanyoles, caiguts en la Uuita contra 
el nazi-teixisme-falangisme. 

Saludem els companys del Partit que a tf interior del país diri-
geixem la ttuha del nostre poblé contra la dictadura franquista. 

Saludem els empresonats antifranquistes en les ergástutes talan-
gistes i que malgrat la repressió sanguinaria deis gestaplstes de 
Falange, mantenen enter Uur esperit combatid. 

Saludem els mütants del Partit que a Catalunya i escampáis 
arreu del món mantenen Uur fidelitat increbantabte a la causa del 
Partit, de Catalunya i de la República. 

Saludem els nostres germans obrers I pagesos de la U- G. T., 
C. N. T. i de la Un» de Rabassaires, els núBtants d'E. R- de C , 
Estat Cátala, Acció Catalana, Unió Democrática de Catalunya i 
Partit Federal, la valenta J- S. U. de C , la Patriótica Unió de Dones 
de Catalunya I els Partits 1 Organitzacions espanyoles que lluiten 
contra Franco i Falange i contra les maniobres reacciona ríes, antí-
democratiques i antirepublicanes del «compromis 1 que pretenen 
•nposar-nos solucions d'un « franquisme sense Franco -p. 

Saludem el Govern de Catalunya, el qual volem que esde-
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vingui un Govern d'auténtica unto nacional combatent format par 
la representació idirecta deis partits i organitzacions legáis que varen 
defensar la República. 

Saludem el Govern Base ¡i a través d'ell el poblé ¡d'Euzkadi, 
que lluita contra el franquisme i per la República. 

Satudem el Govern de la República i el presiden! doctor Giral, 
dirigent deis pobles hispanics g,, ia Hujta implacaHe contra Franco, 
la Falange $ els claudicadors. 

Saludem la classe obrera mundial, la qual, aviri mes que mal, 
palesa la seva solidaritat efectiva envers la riostra causa. 

Saludem els demócrates d'arreu del món per llur triomf contra 
el feixisme i l'ajut solidan a la República Espanyola i per Bur fide-
lítat a la causa de la sobirania deis pobles. 

Saludem els gloriosos combaterrts de les Brigades lnternacio-
nals, que amb llur solidaritat combatent Van forjar les (bases fona-
mentals de l'amistat deis pobles lliures amb els pobles d'Espanya, 
expressió gloriosa de la solidaritat deis pobles enfront del nazi, 
feixisme i de la reacció internacional. 

Saludem els gloriosos pobles de la Unió Soviética, el íeu in
vencible Exércit Roig, el gran Partit Comunista Bolxevic i el cap 
de tots ells, el genial i guia clarivident el generalissim josep Síalm, 
factors decissius i determinants de la gran victoria antihitleriana, de
fensora conseqüents de 5a causa antifranquista. 

Saludem els Partits Comuntstes d'arreu del *món, avancada 
combatent en lluita per la consolidado de la democracia i ímpiá-
sadors deis moviments de solidaritat envere la riostra causa- ; 

Saludem el gran Partit Comunista Francés, el sea cao, Mau-
rice Thorez, guia clarivident del pobte i de la classe obrera, tieten-
sore conseqüents de la República i de tes flibertats déte pobles nis-
párúes. 

Saludem el Partit Comunista d'Espanya, el seu Comité Cen
tral, el seu Buró Políttc i molt fraternalment el seu secretari gene
ral, cantarada Dolores lbarruri. dirigent indiscutible de la lluita d'Es
panya per a la seva uibertat per la República i per la Féderació 
Democrática deis pobles hispamos. ' 

En aquest desé aniversari el P. S. U- de C- reafirma la seva 
unitat política indestructible, la seva fidelitat ais principis ímarxis-
tes-teninistes-stalinistes, la seva ferma decisió de liuiiar contra els 
enemics del Partit Unic del Protetariat cátala contra els enemics 
de Catalunya i de la República íins a l'anihilament total del mons
truos régim nazi-falangista. Reafirma la seva voluntat increbanta-
bte d'aconseguir la unitat integral ide la classe obrera, la unitat 
nacional combatent, la unitat combatent deis pobles hispanics. 
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Entorn del Secretariat, dirígit peí nostre volgut secretan gene
ral, company Joan COMORERA, <á P- S. U. de C , dirigent conse-
qtient i indiscutible del nostre poblé i classe obrera continuará essent 
l'avantguarda abnegada en la Hurta implacable contra (Franco i Fa
lange, contra els agents del compromís, per la República i per la 
Federació Democrática deis Ipobles hispánícs-

VISCA EL P. S. U. de C ! 

VISCA CATALUNYA I 

VISCA LA UNITAT COMBATENT DELS POBLES HISPANICS ! 

VISCA LA REPÚBLICA ! 

El Comité Central del P- S- U. de C. 

París, 23 de julio! del 1946. 



í Olí OKI Al 

Contra Franco i contra les 
maniobres antidemocráti-

ques ¡ profranquistes 

AQUÜST desé aniversari del comenc,ament de la guerra 
patriótica del nostre poblé contra el feixisme indíge
na i internacional, desé aniversari també de la crea-

ció del nostre P.S.U. «Je C, coincideix amb el desevolupa-
ment d'una maniobra franquista de gran volum contra la 
unitat de les forces repubücanes. 

Aquesta maniobra, que des del seu comencament s'ha dis-
tingit sempne per l'anticomunisme, amb l'afany de separar del 
bloc antifranquista la forqa mes ¡ conseqüentment combativa 
de totes, culmina avui amb una ofensiva contra el Govern 
del doctor Giral, contra el Govern de la República, l'organis-
me que, ultra haver estat reconegut per diversos Estats eu-
peus i americans, és el que mes ha assolit, en l'actualitat, la 
«nitat de les forOes repubücanes del nostre pais. 

El propósit d'aquesta maniobra és salvar Franco o el seu 
régim terrorista, cada dia mes amenaqat de mort per llurs 
propis crims, per la Iluita creixent del nostre pobk i per 
l'accentuada solidaritat internacional envers el recobrament de 
la República i la llibertat deis pobles hispánics. 

Els sostenedors de Franco —que son els ctercles reacciona
ras imperialistes i vaticanistes— no poden fer oblidar l'origen 
i les caracterisfiques hitlerianes del sleu régim no poden passar 
lesponja sobre la sang deis milions de patriotes assassinats peí 
«caudillo»» peí tal de servir millor els interlessos del feixisme 
italo-alemany; no poden evitar les vagues de Manresa, Maturo, 
del Ferrol, d'arreu d'Espanya, ni la intensificado i eixampla-
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mtent de les activitats guerrilleres, i no poden impedir el po
deros ajut que la Federació Sindical Mundial i els antifeixistes 
de tot el món presten a la causa antifranquista i republicana 
deis pobles hispánics. 

Per altra banda, Franco i els seus "esbirros falangistes j a 
no confien en els procediments hitlerians de terror que venen 
cmprant. Han vist que el nostre poblé crea herois com Cristino 
Garcia, Ramón Via i Francesc Serrat, que son mes forts que 
el terror, i que cada gota de llur sang és el gtermen de nous 
combafents antifranquistas. Franco i les seves desferres falan-
gistes ja no confien en l'engany de la frase demagógica: «ni 
un hogar sin lumbre, ni una familia sin pan». Han vist que 
el poblé, que els treballadors d'arreu d'Espanya s'aixequen amb 
vagues perqué ja teñen el cap massa pie de frases i la panxa 
massa buida de pa. Franco i els seus bandits falangistes ja no-
teñen prou confianca en la gobeliana propaganda anticomunis
ta. Han vist que, malgrat tots els esforc,os, las masses popular? 
no es deixen amarrar darrera el jou d'aquesta reaccionaria ban
dera, i per aixó, d'acord amb els cercles reaccionaris anglo-
saxoris-vaticanistes, desenvolupen aquests dies la maniobra que, 
salvant o no personalment a Franco, permeti salvar les essén-
cies nazi-feixistes del sieu régini. 

Si la primera etapa d'aquest innoble pía ha estat l'ofensiva 
anticomunista per tal 'd'amputar del front antifranquista la forqa 
mes combatent, avui, en la segona etapa, stense renunciar a l'an-
ticomunisme —ans al contrari, intentant fer passar els comu-
nistes com elements que es neguen a acceptar la «solució» pa
cifica al problema d'Espanya i per tant «factors» de guerra 
civil—, especulen amb la situació trágica i de cansanci del 
nostre poblé i amb el prolongat exili de la nombrosa emjgraeiól 
política per tal de forqar una sortida a l'actual descomposició 
del régim franquista que li perm/eti, si no afianc,ar-se defini-
tivament, allargar al menys la seva miserable existencia. 

No cal dir que aquesta maniobra és enormement perillosa, 
perqué té aparenctes —no mes que aparences— de tipus «huma-
nitari», susceptibles de guanyar elements antifeixistes capa-
Cos de no aprontar l'exemple trágic de Grecia i d'oblidar ti 
savi adagi que no n'hi ha prou ten canviar els collars, sino-
que cal treure els gossos, i perqué l'al.ludida maniobra está 
dirigida y finanqada pels cercles reaccionaris imperialistes i 
vaticanistes, interessats a frenar el desenvolupament de la demo-
cráca i servits per trotsquístes, divisiónistes i enemics de la 
unitat combatent antifranquista, ais quals fan el joc alguns 
antifeixistes honrats, pero vacil.lants. 

* 
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Cora es pot esclafar aquesta infecta maniobra que no té 
altre objetiu que apuntalar el podrit régim franquista? Com 
es pot lluitar peí rápid anihilament de l'Estat nazi-falangio ta 
i el recobrament de la República i les llibertats deis pobles his-
pánics ? 

Per tal dacabar amb els régims despótics i tiránics els po
bles no han conegut altre mitjá que la unitat combatent de 
totes les classes democrátiques i progressives de la societat. La 
historia está plena d'exemples que palesen aquesta vr'ritat in
controvertible. I en la nostra historia contemporánia s'ha pa-
lesat també que el feixisme no avancava allí on hi havia una 
sólida unitat de les forces democrátiques i progressives, men-
tre es .desenvolupava i triomfava allí on s'havia esquerdat 
eí front antifeixista. La pujada de Mussolini i de Hit'er al Po
der, mes que a t'ajut de la reacció imperialista interior i ex
terior es degué a la divisió de la classe obrera i deis demó-
crates d'Itália i d'Alemanya.. 

A Franqa, per exemple, en les jornade9 de febrer del 1934, 
es va poder fer cara victoriosament a la reacció i al feixis
me perqué hi havia una sólida unitat combatent antifeixista 
en el Front Popular, encapc,alat per la classe obrera, pels co-
munistes, socialistes i la C.G.T. En canvi, la reacció i el fei
xisme francesos van poder imposar la pro-franquista política 
de «no intervenció» i la pro-hitleriana política" de Munic. 
avanqadeta de la «drólie de guerre», de la caiguda de Franqa 
i de l'aigua hitleriana de Vichy, perqué abans els enemics 
del poblé francés havien trencat la unitat obrera i democrá
tica i ádhuc posat fora de la llei iel Partit Comunista, la for-
c,a mes combatent i que amb mes' heroisme defensava i de
fensa els patriótics interessos de la nació francesa. 

La nostra Ilarga i gloriosa lluita per la República és un alli-
conador rosari d'aqueste cxemples. La caiguda de Primo de 
Rivera va ésser el triomf de la unitat combatent de la classe 
obrera i de les forces democráti<ques. La caiguda de Beren-
guer va ésser el triomf de la unitat combatent de la classe 
obrera i de les forces democrátiques, QUE NO VAN VOLER 
ACCEPTAR LA MANIOBRA MONÁRQUICO BEREN-
GUERISTA QUE INTENTAVA SALVAR LA MONAR
QUÍA. I si désprés, instaurada la República per la unitat com
batent de les forces populars, la reacció profeixista va poder 
donar un pas endavant durant el bienni negre fou perqué les 
forces obreres i democrátiques estaven dividides i eS presen
taren desunides a les eleccions del 1933, on es demostrá que 
els partits de la classe obrera i els republicans* comptaven amb 
mes vots que el conglomerat reaccionari Lerroux-Gil Robles. 
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Adhuc en les lluites desiguals que els pobles hispánics sos-
nngueren en foctubre del 1934 per la defensa de la Constitu-
ció republicana, atacada per Lerroux-Gil Robles, es demos
traren les virtuts victorioses de la unitat combatent. Astüries, 
sola, va resistir durant deu dies i en canvi, Catalunya, que es-
tava en millors condicions per a fer-ho, que tenia un Govern 
que volia resistir, que comptava amb forca publica propia i 
amb un nombrós proletariat combatiu, no va resistir PERQUÉ 
EN EL SI DEL GOVERN CÁTALA EXISTÍA LA TRAI-
CIO I PERQUÉ EL PROLETARIAT ESTAVA DIVID1T, 
FRACCIONA!" I NO EXISTÍA LA UNITAT NECESSA-
RIA DE LES FORCES DEMOCRATIQUES. 

I la gran victoria electoral del 16 de febner del 1936 i tot 
-el llarg de la nostra guerra pale,sen a bastament que allí on 
hi havia unitat antifeixista sólida es triomfá, fou esclafada 
la sublevació militarista-falangista, i, mentne aquesta unitat es 
niantingué. la sort de la guerra va ésser favorable a la Repú
blica. Fou necessária la infiltració d'agents franquistes en els 
rengles republicanes que, units ais hitliero-trotsquistes i altres 
«valents de cantonada», contribu'iren a un clima mortal de di-
visió i de traició que aprontaren els agents casadistes de la 
reacció internacional pier a deixar sol l'heroic Exércit de 
l'Ebre en la gloriosa batalla de Catalunya primer i consumar 
després Fassassinat de la República per l'esquena. 

Aquesta unitat combatent antifeixista és el que temen Fran
co i el seus poderosos amics dé dintre i fora d'Espanya i per 
aixó mantenen i alimenten la divisió en els rengles antifei-
xistes de Catalunya i deis altres pobles hispánics. Com mo 
encertadameht ha denunciat püblicament el Partit Comunista 
d'Espanya iel dia 4 d'agost, els cercles reaccionaris imperia-
listes volen especular amb la divisió antifeixista i ádhuc in
tenten destruir la unitat republicana i el Govern Giral per tal 
de justificar per la divisió republicana el no prendre mesu
res enérgiques de trencament amb Franco i d'ajut al poblé 
espanyol en Jes próximes reunions de l'O.N.U. on el problema 
franquis'a será hovament plantejat. 

Es que nosaltres, les forces obreres i democrátiques cc-ta-
lanes. emprem totes les nostres energies combatents per tal 
d'aprofondir i ampliar W unitat antifeixista que ens permeti 
acabar amb les maniobres profranquistes i amb el mateix ré-
:gim de Franco? 

Hem de reconéixer que tot i havent-hi a l'interior de Cata-
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limya destacats nuclis d'obrer s ugietistes i cenetistes organitzats 
que actúen d'acord amb el nostre Partit i que s'han distin-
git en declarar importants vagues a Barcelona i a altres ciu-
tats catalanes, a la nostra Patria no existeix encara, com a la 
resta dTíspanya, un orgnisme d'unitat, a l'exemple del de 
l'AHanqa de Forces Demccrátiques, que ultra la classe obrera, 
aplegui també les altres forces antifranquistes. A Catalunya 
aqüestes están dispersades, i ádhuc un organisme com l'anoir.e-
nat Consell Nacional de la Democracia Catalana, está presidit 
per un element que pas'sa legalment de Franca a Espanya amb 
pas.saport falangista, que fa vida normal y publica a Barcelo
na, Consell en el qual hi ha incrustats delaíibrs i provocadors 
-trotsquistes. 

Hem de constatar també que mentre el Govern de la Re
pública és un Govern representatiu, integrat per les forces obla
res i democrátiques, el Goviern cátala només está format per 
personalitats, molt resipectables algunes d'elles, pero que no
més es representen elles mateixes. Es veritat que el nostre 
secretan general, Joan Comorera, té darrera d'ell tot el nostre 
Partit, tota la nostra forqa, pero realment, el Govern cátala 
és un Govern ünicament de personalitats. 

Per qué tanta inexplicable resistencia per part del senyor 
Irla i determinats consftllers a formar ja d'una vegada un 
Govern de concentrado nacional de Catalunya, verirablement 
representatiu, integrat pels Partis i Organitzacions que lluifa-
ren i lluiten per la República? 

Tant el nostre Partit públicament, com Joan Comorera, en 
el si del Govern, han vingut defensant de manera conseqüent 
la necessitat, la urgencia patriótica de la formado d'un tal 
Govern. Sempre, pero, o no s'ha respost a les nostres propos
tes o quan s'ha contestat s'ha fet amb uns «raonaments» tan 
fora de to, tan inconsistente, que no poden convencer ningü. 
Per exemple, s'ha defensat el «punt de vista» que estant 
la C.N';T, dividida no es pot trobar un home que representi 
le seves tendéncies i que no figurant al Govern la C.N.T. 
no té porqué éstar-hi lá*U.G.T. 

Aquesta fúgida no pot ésser mes falsa: primer: perqué la 
TJ.G.T. no está lligada a la sort de cap Organització, i, per
qué si s'acceptés aquesta «teoría», ni els senyors Rovira i Vir-
gili i Pi Sunyer i fins el propi senyor Irla, no podrien ésser 
respectivament, consellers i president .de la Generalitat, puix 
que l'Esquerra está tant o mes dividida que la C.N.T. I el 
mateix podriem dir del senyor Pompeu Fabra, tota vegada que 
Acció Catalana está també fraccionada. 

Aquesta manera d'oposar-se a la formació d'un Govern ve
ritablement representatiu, integrat pels Partits i Organizacions 
que Iluitaren i lluiten per la República, no és gens lloable. Si 
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mes no, es veu clarament una inconfessabk ofensiva contra la 
classe obrera, que és la que mes es distingi durant els trenta 
dos mesos de la nostra guerra i que és la que mes es distin-
geix avui en la trágica Huita il.legal contra el .régim hitleriá 
de Franco i la Falange. 

Es veritat que la presencia del company Comorera al Go
vern de Catalunya fa que no sigui absent la classe obrera, pe
ro aquesta está minimitzada peí fet que mentre el Partit de la 
clase obrera hi té una sola personalitat, l'Esquerra en té tres. 
i Acció Catalana dues. 

Darrerament s'ha agreujat encara mes aquesta ofensiva con
tra la classe obrera en ampliar el Govern amb un enemic seu, 
Serra i Moret, traidor a Catalunya i al proletariat cátala; l'ho-
me que al Parlament de la República blasma —tot posant-se 
ais peus de Lerroux-Gil Robles i mentre el Govern de la 
Generalitat estava a presidí—, la lluita patriótica de Catalu
nya, l'octubre del 1934, lluita en defensa de la Constitució re
publicana i estatutaria. I no sois es fa a Catalunya i a la 
classe obrera aquest greuge, sino que, exposant els «raona-
ments» abans al.ludits, es deixa fora del Govern la U.G.T. i 
la GN.T. i qui sap si encara l'entrada de Serra Moret al 
Govern no encobreix també la intenció de «fer dimitir» l'f-jii-
ca personalitat que hi ha de la classe obrera. 

Es que el proletariat cátala es mereix aquest tráete' Es que 
la U.G.T. i la C.N.T. només son dignes per a declarar vague» 
antifranquistes al nostre país i perqué llurs militants vessin 
llur sang? Es que al Govern de la Generaliat hi ha qui té 
la mateixa mentalitat que els imperialistes anglesos, que opi
nen que els indis han nascut per a sacrificar-se i els senyors 
per a recollir els fruits? 

Es que la U.G.T., que ha tingut un conseller assassinat pels-
trotsquistes durant el putx de maig, quan anava a prendre 
possessió del seu carree, no mereix cap representado al G-3-
vern, mentre s'hi posa el trotsquista Serra i Moret? 

No és aquesta la manera mes eficac. per a porter a bon ter-
me la lluita contra Franco i contra les maniobres antidemo-
crátiques i profranquistes. No és aquesta la manera mes efi-
caq per a lluitar peí reobrament de la República i les nos-
tres llibertats. Mes aviat sembla —encara que no hi hagi la 
intenció— d'entorpir la unitat combatent de totes les forces-
antifeixistes t de retardar l'alliberament deis pobles hispánics. 

El Secretariat del P.S.U. de C. ja ha fet pública la seva 
denuncia contra les maniobres profranquistes i la seva repulsa 
a Tactual ampliació del Govern de Catalunya, en dir «que no-
respon en absolut a les necessitats del nostre poblé», i, urgeix,. 
per tant, la formació d'un Govern integrat per totes les tor
ces que lluitaren i lluiten en defensa de la República si vo-
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lem veritablement desfer les maniobres profranquistes deis cer-
cles imperialistes vaticanistes i alliberar la Patria esclavitzada. 

Ja sabem que la solució del problema espanyol no resideix 
-ünicament en la formació d'un tal Govern a Catalunya, pero 
aquest pas el considerem el suficienttnent important perqué, junt 
amb el de la unitat con.batent de totes lies íorces antifranquis-
tes catalanes, agermanades amb les de la resta d'Espanya i 
agrupades entorn del Govern de la República, faci menys di-
ficils i costoses les etapes del cami de la victoria. 



} 

«Scnse teoría revolucionaria no pot haver-nt 

moviment revolucionan. Solament un Partit 

dirigit per una teoría d'avantguarda pot acom-

plir la seva missib de combateot d'avantguarda.» 

(V. I. LENIN) 



El Secrerarior, el Co-nilé Central i 'Krs els militans del P. S. U. de C , en 
aquesr X.9 aniversaii d» la seva for.nació, dediquem una saturado de co n-
bat ¡ d'esrima al nostre Secretad General, company JOAN COMOStRA, 
gran fo/jador del Partir, al capdavanf del qual l'ha conduir 'i el condueix 
fermarnenh.a lo vicrória contra Franco i la Falange, peí recobramenf- de la 

República I de les llibertafs de Catalunya. 





JOAN COMORERA 

El camarada Matasf gran 

dirigen! del P. S. U. C. 

En aquesta Galería d'Herois del P.S.U. de C. no 
podía deixar de figurar el nom de Felip Guerrero, 
mes conagut amb el de Matas, tant brillant i tant lli-
gat a" la vida del nostre Partit i a la historia deis 
darrcrs vint anys de lluites de la classe obrera ca
talana. 

Ningü de nosaltres no hauria pogut arribar a tpt-
qar la biografía i l'executdria del gran compauy per. 
dut quan mes falta cus felá, amb la fórca » Perno-
ció que ho va fer a America el nostre' secretari ge
neral l'cstimat Joan Comorera. 

Deixem, dones, i tota vegada que molts no la co-
neixen, que siguí un altre cop Joan Comorera i amb 
les mateixet paraules d'ahir, qui ens emocioni ens 
estimuli amb el record de la vida i l'aecio del com
pany Matas, tan >t>lena de llum i de saludables exem-
ples. (N. de la R.) 

LLUNY de nosaltres, sabtadament va morir el camarada 
Felip Matas, l'estimat i gran dirigent del Partit So
cialista Unificat de Catalunya. 

Ha mort a la seva trinxera de combat, íidel a la seva vi
da heroica i fecunda, dirigint, amb abnegado i competencia, 
el treball fonamental del Partit< Amb la seva mort, Cata
lunya, la classe obrera catalana, han perdut un revolución ari 
conseqüent, un patriota exemplan 

Hem perdut el camarada Matas en l'hora crucial de la 
nostra lluita, quan la classe obrera catalana, el pobte cátala, 
estretament units i agermanat9 amb tots els pobles hispá
nica, es preparen a donar el cop mortal a Franco i a la seva 
Falange d'assassins, quan sorgeixlen a Catalunya organitza-
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•cions de resistencia d'un treball perseverant, molt i-ovint he-
roic, de camarades, de combatents sense parió. Aquesta és, en 
part, l'heréncia del camarada Matas, ja que ell dona el millor 
dell mateix per la realització d'aquestas tasques. 

Amb la seva prematura desaparició, el camarada Matas dei-
xa en els rengles i en la direcció diel P.S.U. de C. un buit 
molt difícil d'omplenar. 

Ens queda, pero l'exemple de la seva vida, de l'homte [idel 
a la seva classe fins a la fi, de l'obrer que sabe forjar-se una 
cultura marxista i una personalitat revolucionaria, en els curts 
moments de repós del combat i en l'oci de les presons, per a 
millor servir el seu poblé, el moviment obrer nacional i inter
nacional. 

Matas, lluitador proletarí et© Catalunya 

ES de molt jove, el company Matas s'incorporá al movi-
ment obrer de Catalunya. Com tants d'altres comencá la 
seva vida revolucionaria a les rengleres de la C.N.T. 

Estava en el seu punt culminant la dictadura de Primo de Ri
vera i les seves primeres passes en aquest perióde excepcional, 
tremplaren la seva personalitat combatent. Com a miliunt de la 
C.N.T., com a lider a la fábrica on treballava, el company Ma
tas Iluitá contra la Dictadura, dirigí la vaga gteneral a la seva 
fabrica contra l'impost d'utilitats. 

Per la seva tenacitat, per la seva abnegado, peí seu esperit 
combatiu, conqueri l'estimació i la confianza deis seus compa-
nys de fábrica, que tel varen elegir a la direcció d'una de les 
seccions del Sindicat Metal.lurgic. Com a dirigent del Sindi
cal, el company Matas va fer front amb honor a la seva nova 
responsabilitat. Dirigí, el 1930, la vaga de' la fábrica «Lámpa
ras Z», de Barcelona. La vaga es va pierdre i el company Ma
tas va ésser represaliat, sofrí la terrible realitat de les «llistes 
negres», la venjanca de la burgesia catalana. I va ésser preci-
sament, en aquell periode de vida dura, estoícament resistida, 
que el company Matas trobá el seu veritable cami. 

Comprengué, per l'experiéncia viscuda, que la táctica i Tor-
ganització de la C.N.T. no porta en la classe obrera a la victo
ria, ans al contrari, a desastres cada vegada majors, que amb 
una C.N.T. dirigida, monopolitzada per la F.A.I era impossible 
l'emancipació económica i política de la classe obrera. La seva 
primera reacció fou la de • lluitar contra ¡'hegemonía de la 
F.A.I. dintre de la C.N.T. Aquesta segona experiencia, de mes 

D 
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curta durada que la primera, el porta, definitivament al camp 
marxista. Comprengué que sense una teoría revolucionaria jus-

•ta, i sense un Partit que la desenvolupés fins a les seves máxi
mes conseqüéncies, la forc,a immensa de la classe obrera es 
perdria una i altra vegada en proves ridicules unes vegades, 
trágiques altres, i que la forca de la burgesia seria sempre mes 
considerable per la qual cosa, el company Matas, revolucionari 
conseqüent, deixa la C J N . T . i ingresa a l'organització catalana 
del Partit Comunista d'Espanya. 

No va arribar el company Matas al Partit Comunista d'Es
panya en bon moment. En aquell pieriode dirigien el gloriós 
Partit Comunista dEspanya, la «pandilla» provocadora i trots-
quista de Bullejos i Adame. L'apassionada i agitada vida in
terior diel Partit espanyol creava un clima que no era tnolt 
propici per a la formació teórica i l'orientació práctica del nou 
militant. El company Matas, pero, i aixó constitueix la prova 
de foc de la seva intel.ligéncia i de la seva honestedat nevol-
lucionária, no vacil.la pas. Es va posar an front de la banda de 
Bullejos i Adame, i contribuí a la seva liquidado en tant que 
direcció i a la seva expulsió del Partit, a fer pujar a la seva 
direcció els millors militants, els camaradas de tremp com jo-
sep Diaz i de Pasionaria, els camaradas que varen fer del Par
tit, que no es descnvolupava degut al treball contrarevolucio-
nari deis agents que hi havia dintre, l'organització potent del 
moviment obrer espanyol, un deis millors Partits de la Inter
nacional Comunista. 

En assimilar la teoria marxista-leninista-stalinista, l'estrate-
gia i la táctica revolucionarles, el company Matas comprengué, 
sense esforq, que a Catalunya no es podia aconseguir un po
te moviment polític de classe, si el Partit dirigent no admelia 
: feia seu el problema nacional cátala, no considerava lligats 
fcrtament els problemes social i nacional. I el company Ma
tas, nascut a Andalusia, apnengué a parlar i escriure el cátala, 
a lligar-se amb els obrers catalans, amb el poblé cátala, i ara, 
amb la seva jnort, és ben cert que Catalunya ha perdut un 
tiels seus filis mes preclars. No ens pot, dones, estranyar, que 
el company. Matas, en aplicar la linia nacional stalimana, í'.ui-
tés per la transformado de la Federado Catalana Balear en tur-
auténtic Partit Comunista de Catalunya, contra la política na
cional, falsa i contrarevolucionária deis Bullejos i Adame. La 
constitució del Partit Comunista de Catalunya, tan volguda peí 
company Matas, fott un fet historie denorme transcendencia, ja 
que amb aquest fet no sois el Partit Comunista es Uigá mes a la 
ciasse obrera, al poblé cátala, sino que va establir una de les 
premisses indispensables per arribar, anvs després, a la crea-
ció del P.S.U. de C. 

El company Matas, peí seu entusiasme en el treball, per la 
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seva fidelitat al Partit, prengué una part activa en les lluites 
que varen precedir i culminar en les d'octubre del 1934, com a 
dirigent de l'organització comunista de Barcelona, Lluitá in-
cansablement per la construcció d'una veritable alianza obrera i 
pagesa, Els seus esforcos, com els de tots els veritables revo-
lucionaris, no pogueren véncer-los ni la petulancia contrarevolu-
cionária de la F.A.I. ni les provocacions trotsquistes. La classe 
obrera catalana, en les jornades revolucionarles d'octubre, es-
tava dividida, sense cap conexió amb els camperols, sense cap 
lligam col.lectiu amb el Govern de la Generali|tat, el qual va 
passar a ésser el máxim dirigent del moviment revolucionan amb 
les seves terribles falles combatents, derivades de la seva com-
posició gairebé totalment petit-burgesa. En aqüestes condicions, 
la desteta de la classe obrera catalana, del poblé cátala era in
evitable. 

Malgrat aixó, comencada la lluita, el company Matas va com-
plir amb el seu deure revolucionari. Lluitá pels carrers de Bar
celona amb el fusell a la má. Fou detingut i empresonat amb 
altres milers d'antifeixistes a 1'«Uruguay». Posat en llibertat el 
IQ35> e ' company Matas va conéixer altre cop .la miseria del 
represalia! 

El combat armat, la desfeta fulminant, l'empresonament, la 
miseria del represaliat, no minvaren la fortalesa combatent del 
company Matas. An's al contrari. Foren aquests els factors 
determinants d'una major maduresa política, d'una mes clari-
rivident decissió revolucionaria, la iniciado d'una nova etapa. 
en el curs de la qual es desenvolupa amb tota la seva plenitud 
la seva forta personalitat. El company Matas, no va lamentar 
la derrota l'analitza, i d'aquest análisi va néixef la primera 
transcendental conclusió: la necessitat histórica de la unitat po
lítica i sindical de la classe obrera catalana. A la consecució 
d'aquests objetius dedica el millor d'ell mateix i del seu temps, 
de la seva capacitat i de la seva influencia com dirigent del 
Partit Comunista de Catalunya. Mentre treballava en la cons
trucció del Front Popular, l'arma que ens va assegurar la vic
toria colossal del 16 de febrer de 1936, el company Matas, en 
un esforq paral.fel, fou un deis artisans principáis de la cons-
titució del Comité d'Enllac, des quatre Partits Obrers, de la 
fusió deis Sindicáis Metal.lúrgics de la U4G.T. i de la U.G.S.O. 
Les primeres passes peí cami de la Unitat política i sindical de 
la classe obrera catalana estaven donades, Passes transcendentals 
perqué del Comité d'Enllaq va néixer el P.S.U. de C, per
qué la unificació de metaljlúrgics inicia la marxa vers una 
U.G.T. poderosa, crea la premissa necessária per arribar, amb 

" el temps, a la Central sindical única. 
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Matas en la guerra per la independencia 
d'Espanya i les llíbertats de Catalunya 

E LS militars tra'idors a sou de Hitler i Mussolini i de la 
reacció nacional és sublevaren. I un altre cop el com-
pany Matas prengué el fusiell. Com en les jomados 

d'octubre, el company Matas prengué part personal en les ba
talles decissives* de les jornades de juliol. A les places de Ca
talunya i de la Universitat, a les Drassanes, davant de la Ca
pitanía General, el company Matas lluitá amb el seu hero's-
me habitual. Vencuts els militars • i llurs _auxiliars falangütes, 
el company Matas comprengué tot seguit la complexitat de 
la lluita comencada, els perills immensos d'una situació con
trolada pels faistes i trotsquistes, d'una victoria militar que 
ens podia relliscar fácilment de les mans a causa de l'«ultra-
revolucionarisme» farota, per les provpcacionsí i sabotatges 
deis incontrolats i trotsquistes, per lensorrament vertical de 
la Generalitat, per la dispersió deis partits politics amb con-
tingut marxista.. Comprengué que només la constitució im
mediata del Partit Unic Marxista ens podría salvar de tants 
de perills mortals imminents, podría permetre'ns d'organít-
zar la reragtiarda, crear paulatinament un veritable Exércit 
Regular Popular, incorporar Catalunya, amb tota la seva 
enorme riquesa económica i combatent, a la guerra gloriosa 
contra el feixisme, per la salvado de la República, per la 
independencia d'Espanya, per les llibertats nacionals de Ca
talunya mateix. I en els tres dies que seguiren a la suble
vado deis militars tra'idors, el company Matas fou el prin
cipal col.laborador del company Valdés en els rengles del 
Partit Comunista de Catalunya, per a portar endavant la in
mediata unificació deis partits obrers. Aixi va ésser posi
ble que en tres dies, mentre s'organitzaven febrilment les pri-
meres columnes militars, mentre comenqaven els primer tre-
balls per a l'expedició a Mallorca, les quatre direccions deis 
quatre partits obrers, deixant de costat els trámits burocrá
tica i través reglamentaristes, prengueren 4a decisstó históri
ca de crear sobre la marxa el Partit Socialista Unificat de Ca
talunya. El company Matas va ésser nomenat membre del Co
mité Executiu del Partit Unic de la classe obrera catalana. I 
és aixi com fou complida una de ks seves aspiracions fonamen-
tals. 
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La guerra va posar de relleu les mes altes qualitats del com
pany Matas. Amb la guerra, la seva forta personalitat arriba a 
la seva maduresa definitiva. La guerra va demostrar que Ma
tas era per damunt de tot un combatent, un dirigent que des-
envolapaba les seves facultáis en la mateixa lluita, eos a eos 
amb renemic. En els primers mesos de la guerra el company 
Matas fou el delegat politic militar del Partit en l'expedició a 
Mallorca. Al costat des caps militars Bayo i López Tienda i 
del comissari Virgilio Llanos, el company Matas prengué una 
part principal en els episodis d'Eivissa i Menorca, del desem-
barcament a Mallorca i del felic. reembarcament que va or
denar el funest senyor Prieto. Mes tard, el company Matas 
tingué al seu carree la Secretaria Sindical del, Partit, lloc de 
máxima responsabilitat perqué la U.G,T. es trobava en el seu 
periode d'accel.lerat desenvolupament que no va poder deturar 
l'ofensiva terrorista de faistes, incontrolats i trotsquistes. El tre-
ball del company Matas, pero eficient i persevierant, si bé sa
tisfeia el Partit, no el satisfeia personalment El company 
Matas voüa servir el Partit, la classe obrera, el poblé cátala, la 
República, el front. A la fi, Matas, en un moment de greu cri-
si militar, fou destinat al front, tal com ell, de forma obsses-
sionant demanava i voüa. Va anar al front com a comissari 
de la gloriosa 27 Divisió, unitat combatent model, que fou en 
relació a l'exércit del front aragonés, alió que era el Cinqué 
Regiment en relació ais exércits deis altres fronts. Des d'aquest 
moment, el company Matas fou un des millors homes del 
Partit. La seva formidable capacitat política, el seu valor per
sonal, la seva serenitat inalterable en les hores de mes gran 
perill, la seva simpatía i cordialitat i la seva perfecta com
prensió de la linia política del Partit, varen guanyar-li l'esti-
mació deis combatents, la confianza deis organismes suprems 
militars de la República, 

Per aixó, en formar-se el XVIIIé Cos d'Exércit, després de 
l'heroi'sme del Singra, del Segre, davant de Lleida, del cap 
de pont de Balaguer, en els dies negres de l'esfondrament del 
front de l'Est, el company Matas en fou nomenat comissari. 
Ascens que adquireix el seu just relleu si considerem que era 
ministre de Defensa el senyor Prieto, enemic del P. S. U. de 
C, i de tots els comunistes. Com a- comissari del XVIII Cos, 
el company Matas prengué part en totes les ofensives del 1938, 
defensa pam a pam la térra catalana que tant estimava i pas-
sá la frontera amb les unitats formades El company Matas es 
preparava a passar a la zona Centre Sud, amb altres cama
rades de la direcció, quan la traició de Casado va posar una 
fi ignominiosa a la riostra guerra. El company Matas, que a 
a las seves qualitats rellevants unia una comprensió clara de 
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la nostra linia política, de la naturalesa de la nostra guerra, 
va contribuir cora el primer a la liquidado del periode militar 
caótic faista-trotsquista, a la creació *a Catalunya de l'Exércit 
Popular Regular. 

Perduda Catalunya, primer, i la República mes tard, el com-
pany Matas fou reelegit membre del Comité Executiu del Par-
tit per Comité Central, reunit vint dies després de la nostra 
desfeta militar, en terrea franceses. Mes tard quan les neces-
sitatis del treball a l'emigració imposaren una direcció mes 
restringida, el company Matas en forma part també. La direc
ció del Partit a confiar al company Matas el seu treball fo-
namental: I'organització i la direcció del nostre treball al pais. 

Matate en la Huít» eontra els ©nemfes 
del Part i t i de Catalunya 

A la vegada que el company Matas organitzava i ajudava 
a formar quadres dirigents de la lluita de la classe 
obrera catalana, del poblé cátala contra els seus bot-

xíns Franco i la Falange, vetllava amb zel intransigent per la 
puresa ideológica i orgánica del P.SJJ. de C, per l'aplicació 
incessant i sense vacil.lacions de la seva línia política. Estt-
mava el P. S. U. de C. amb la máxima energía i entusiasme, 
puix que en el P.S.U. de C. veía la mes transcendental con
questa histórica de la classe obrera catalana, del poblé, i a 
la qual vinculava el present i el futur de Catalunya. Odiava, 
també, amb passió inextingible, els enemics del Partit i consi-
derava com els seus pitjor enemics els elemente corrompuls 
que dintre el Partit treballaven per minar la seva unitat, im
pedir la seva bolxevització, trencar els llacos fraternals que ens 
uneixen al Partit Comunista d'Espanya, deformar la seva 01-
ganització centralista democrática, renegar del marxisme-ieni-
nisme-'stalinisme, tacar la seva senyera internacionalista pro
letaria anib ' desviacions nacionalistas petit-burgeses, desnatu
ralizar la seva justa linia política amb les practiques i misé-
rie's d'elements guanyats per l'emigració, debilitar la fonamen-
tal unitati combatent de tots els pobles hispánics contra l'ene-
mic comú. Dintre la direcció del Partit i a les reunions 
parcials o generáis fou el fiscal implacable deis Serra Pamieü 
i Ferrer, deis Fronjosá i Del Barrio, deis Víctor Colomer i 
Benejam, individus podrits per l'emigració i condemnate ja, 
per llur conducta i per llurs traicions, a ésser emigrats per
ra anents. 

Els servéis del company Matas a la classe obrera catalana, 
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al poblé cátala, al seu Partit, a la U.G.T., son incommensurabies. 
Els camarades de Catalunya han conegut com nosaltres i amb 
el mateix dolor, la nova de la seva mort prematura. Ells, com 
nosaltres, sabrán omplir el buit que ha deixat en les nostres ren-
gleres un tan exemplar militant, un tan "gran dirigent, amb 
la intensificado de la lluita, en consolidar encara mes la uni-
tat del Partit i la seva bolxevització, ten capacitar-se encara 
mes i millor per a ésser sempre els millors en els combata 
d'avui i de demá, per tal de fer de la classe obrera, columna 
vertebral de la nació, la forqa mes combatfent d'avantguarda, 
del seu Partit Unic, tel mes auténtic Partit Nacional de Cata
lunya. 

Aquést será el nostre millor homenatge al camarada Matas, 
alió que ell mateix en's demanaria. 

Per fextermini de Franco i de la Falange, per la restaura
do de la República, per la renaixenca de las llibertats de Ca
talunya, per un P.S.U. de C. monolitic, bolxevic, cada dia 
mes sólid i poderos, per la Central Sindical Única, endav^.nt 
tots, mes fierms que ahir, mes segurs de la victoria que ahir. 
peí cami de la lluita i de sacrificis que ens ¡Ilumina la vida 
del camarada Matas. 



RAMÓN SOLIVÁ, Secretar! del P. S. U. de C. 





RAMÓN SOLIVA 

i. 

Certs aspectes 
d'organització i de lluita 

L nostre Partit, és el capdavanter en la lluita del poblé de 
. Catalunya contra el franquisme. Aixó, que és una realitat, cada 
, dia confirmada, no es produeix casualment. Si la combativa 

classe obrera catalana per dret propri, encarnant el mes progressiu, 
mes avancat del nostre poblé, porta el pes principal en la lluita a mort 
d'aquest contra el feixisme, forcosament, el nostre Partit, el PSU 
de C destacament d'avantguarda de la classe obrera catalana, ha de 
trovar-se al front de la mateixa, en tots els combats en particular, en 
tota la lluita en general. 

En tota batalla, 1'experiencia no s'ha cansat de demostrar-ho, 
el resultat de la mateixa depén, en el temps i en l'espai, en 
primer lloc, de l'acció de l'avantguarda. El resultat victoriós és 
mes decissiu, mes immediat, en la mesura en que l'avantguarda 
amb el seu combat, anihilant les forces avancades enemigues, pre
para les condicions peí combat del gros de les forces; en la me
sura en que facilita l'acció de les mateixes en el lloc decissiu i 
en el moment mes oportñ; en la mesura en que conservant sem-
pre la seva funció d'avantguarda, práct'cament, dirigeix fins al final 
victoriós, fins l'anihilament de 1'adversan, el combat general. 

D'aqui la conclusió, de que la victoria . definitiva depén di-
rectement de la fortalesa de l'avantguarda, de la seva combati-
vitat. Fortalesa i combativitat que a la vegada depenen directament 
de la composició, organització, preparado, moral i cohessió de la 
mateixa. 

Tot aixó ens diu, que el resultat victoriós de la lluita del 
nostre poblé contra el franquisme sera mes decissiu, mes imme
diat, en la mesura en que l'avantguarda del gros de les seves 
forces, el PSU de C, sigui cada dia mes forta, mes combativa. 
I que aquesta major fortalesa i combalivitat depenen, en primer 
lloc, de la composició, organització, preparacíó, moral i direcció 
del PSU de C. 

D'aqui 1'obligado patriótica, el deure, de tot militant, qua-
dre i dirigent del nostre Partit de contribuir amb totes les seves 
forces a augmentar le seva fortalesa i combativitat. A vetllar per 
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It K f l composirió en nombre i qualit.it I perfeccionar la seva 
<(L. init/acid. A augniei tar la SB*a preparado política i comba
tida A elevar la moral de combi t de tots els seus components. 
A fer indestructible la «eva cotaoaaifl i unilat 

Vetllar per la composició del Partit 
en nombre i quaiitat 

E N 1 época histórica en que vivim. la d H H obrera «esdevé 
l.i columna vertebral de la nació». Perqué és la classe 
Ucendeut, Hígada a les formes mes avancades de produc-

l m base del progres de la HtfinW Per lant. amb els intoressos 
de la dasse obren coincideixen ala Interesaos teñerais da la so-
cietal. i da l> n.i. 10 Inversemenl la classe explotadora. c« la 
• i !»->• decadent, que trena el desenvolupainenl i el progres de la 
•Odetat. Per tant el>- souls intensaos Mtan en contraposi< ió ais 
Interessoa da la an letal, i de la nadé. 

Per a i \ó el nostre Partit. a l'JSSCI el veritable partit de la 
daaae obrera catalán*, es *i paiifl mea nacional de tois. Defensa 
els interessos de la classe ubrera e\pre-ió m.'ixiin I deis ititci-
generáis de la nació. 

Per aixó, la noatra tasca es la mea patriótica de totes. En
furtir continuamenl el Partit, ferio onda «lia mea capac d'acom-
plir la sera missió, és una lasca patriótica no aoia delí miliíants 
del Partit. no sola de li daaae obrera sino de tots els veritables 
patrióte*. 

Peí m.itt-ix. tot ¡ntent de debilitar el PSU de G. de fet. va 
dirigil no sois contra el Tartit. contra la classe obrera, prete-
nent retardar el compiimenj de la ae*a miasiu histórica, sino contra 
els Interesaos generala de la nació. Tot intent 3'aquesta mena 
és no sota anU-conranista, antí-obrer sino antipatriSiic. 

En el nostre Partit teñen rabuda no sois els obrers. A ell 
poden i han de venir-bJ els intell •ctuals, pagesos, nieneslrals. etc. 
honrats i conscients de les realilats históriques. Pero, per aixó 
mateix. al venir al Partit. venen a realiUar la política de la classe 
obrera La noatra obligado és estar sempre vigilants, per qué 
en el nostre Partit no és puguftl desarrotltatr tendencias petit 
bingeses. anarquistes, nackmalistes lorinistes, etc., que ]>odrien 
desvirtuar el sen contingnl i b sera política, ImposibQitant-io per 
a portar a cap la seva mtasio tant en el |>eriode de la lluita i li
quidado' del franquisme. rom en el de la reconstriució de la 
noatra Patria 

Tentad en compte la s i tuado concreta de Qatafnnya, l'esforr; 
principal de tot militant o quadre del Partit en particular, de 
tot el Part i t en general, per atreure iious" militant», ha d 'anar 

http://qualit.it
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dirigit, a aconseguir Tingres en el maleta deis millón, mi l com
batía», mes conscicnts obrers de la l ' . l i da la QfT. I'.n amate! 
Mpacto, repetim una vegada mes, que és precis acabar amb la 
concepció d« que, un obrer de la CNT per ingressar al Partit , 
ha de deixar de pertanyer a la CNT. Al eontrari, |K'rmaneixent 
en la maleixa, és cora pot fer un nn'llor treball politic tant per 
.ilraure nous militatits al Partit, ruin peí fi'r arribar a compren-
<lre ais domes mililants de la QfT la justesa de la nostra Hnia 
política. 

Treballant aiiud, atraient a lo- no-tro- files a mes. (1 mes honrat, 
mea oonaciant de les neceaeitata de Catalunya, de la pa> 

menestralía i inte' . Iectiialil.il del no-tro |M>1IU- conlribuircín 
a enfortir, per la seva riTijiulliri i. al l'artit. 

Ara bé, vetllant per la composVió del l'artit en nombre i 
qualitat és preda recordar unes páranles del camarada I . Dimi-
irov. en el aon diacara en la Conferencia Regional del Partit 
Obrer- (déla oomuniatea de Sofía; taair-lea presentí en tota la 
BOatia aiiivital: «Sí volrm gata ''/ noatra P'irtit subfisteisi. fideí 
ais (nferewoi del poblé, fin$ a '<i é¡>oc<i de la eonafnwcM del có
manteme, no lia dlinher-hi en íes noslrcs file- ftOC per a carre-
rislrs, per a <jenl i¡nr ran en busca de carrees «En el noslre 
l'arlil no es pol permelre cap elasse de eorrupció. res que pUfll'.' 

iprometrt la sen aciiriíat. I'.n aojnetl imperte, tt nacenarl esser 
intplmnblemenl ho el nostre Parlil no sois 

MI perilrá res. sino (¡lie suri irá ijtianynnln 

\ 
Vetllar per o perfeccionar la orgoni-

IQCÍO del Partit 

% perfode de eiandeeUniUt, iom el que viu el l'artit a Ga-
lalnnya. un neis defeeles p i t p r s en que podem caure és 
el de la «nicauitzacio». en laplicació <1e les normes d'or-

ganitzarió i de func ¡onament. tant de les organitzaoions de base, 
iom les locáis, coman ais, etc.. aixi rom també, de les direccions 
de. les mateixes. Preleudre par exemple una centralització exage
rada significa dificultar la direeeiñ. m i m a r la operativitat i aug-
menlar els perills devant la provocado i ropre-iü franquistes Una 
exeeeatva doseentralitzacio. si 1K'> limita els jrcrills, significa la 
imposibilit.it tle dirigir el PartM en ennjunt. dispersa els esforcos 
i no permet en un momenl determina!, laplicacid del prin-
("ipi elau de tot exit de ••eoeenlraeiá dr[ mnrim de forres en el 
lloe i rlireccid principáis. . Kn aqaeal aspecte és precís recordar 
que el prinripi general que ha de regir les mesures de seguretat, 
is (pie aqüestes teñen l'objctin d'assegurar els mili tants i orga-
nilzacions del Partit. i de facilitar el seu treball i lluiUt. Les 

¡i 

http://Iectiialil.il
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mesures que per éxagerades, impossibiliten aquest, condemnen 
a la inactivitat i imposibiliten ¡1 Partit d'acomplir la seva tasca 
patriótica. 

Tot mil i tant del Partit és un organitzador. Alli on és trobi, 
ha d,ésser capac de crear u n grup, una cél-lula, desarrollar-la. 
Per aixd ha d'ésser en tot moment, i especialment en els mes 
critics i dificils, l'exemple pels demás. El que millor planteja 
els problemes polttics, que mes aferrissadament defensa les rei-
vindicacions particular» del obrers, de las masses del lloc on és 
troba. Que más combatívitat demostra en les lluites d'aquests o 
aqüestes. El que és más conseqüent en las vagues, etc. Amb u n 
comportamen aixt els obrers, el poblé, t indrá confianca en ell, 
i per tant , l 'autoritat del Partit creixerá cada dia. 

L'opinió de que l 'ahillament deis militants i organitzacions 
de base del Partit, augmenta la seva seguretat, és falsa i con-
traproduent. Els mili tants i organitzacions de base ahillats de les 
masses que els rodegen son inoperants, incapaces de lluitar con
tra la provocaeió i fácil presa per Tenerme. Al contrari, les orga
nitzacions del Partit ben incrustades en les masses, principal-
nipiit en els llocs de treball, fabriques, tallers, etc., son les que 
millor poden realitzar la seva tasca política i de combat, a l'en-
sems que les própies masses formen la cobertura que 
protegeix, les esmeutades organitzacions contra la provo
caeió i represió. Protecció que és major en la mesura en que 
peí seu comportament els nostres militants han sabut guanyar-se 
l'estinra i la confianca deis que els rodegen. 

En u n lloc, la cél-lula no será convenient que t ingui mes 
de tres companys, el que vol dir que al desarrollar-se ha de 
subdividir-se, en altres; podrá ésser más nombrosa d'acord amb 
la situació concreta. La direcció d 'una fabrica no podrá compo-
sar-se mes que de tres companys, una altra, en requerirá qua-
tre.. . etc. Ll rnateix és pot diré de les direccions comarcáis, lo
cáis, etc. 

Tot esgrad de diiecció ha r'e tsnir prevista la interrupció 
de les seves funcions per caiguda, per nicessitat de guardar-se 
momentániament etc., i teñir designats per endavant els com
panys que han de substituir-lo i que entrin en funrioiis. auto-
máticament, al produir-se la interrupció. 

Augmentar la preparado política 

i combativa del Partit 

ES exigéncies de la lluita a mort deis nobles hispánics con
tra el franco-falangisme, son cada dia majors. El régim criminal 

irremisiblement condemnat a mort, fa l'impossible per perllongar 
ISL 
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la seva vida miserable el máxim possible. Terror, provocado, de
magogia, maniobres, falses solucions... etc. Per poder fer front 
a tot aixó, per accomplir amb la seva tasca patriótica, el Partit, cada 
militant del rr.ateix, ha d 'augmentar cada dia le seva preparado 
política, la seva capacitat combativa. 

En aquest aspect es precis recordar les paraules del nostrc 
S. G. camarada lean Comorera en la seva introduccid al primer 
número de- «(¿uaderns del Comunisme», quau diu: «La superado 

política no és assoliblt per mitjants estríeles academics. . La superado 
política i orgánica s'aeonsegueix per l'estudi i per l'acció, indes-
triablcs, completanl-se, influint-Se duna manera constanl». 

La teoría deslligada de la practica, de la participado activa 
en el treball, en la lluita per tota la seva eficacia, és converteix 
en empirisme. La practica, el treball, la lluita, sense teoría, son 
práctica, treball i Imita sense perspectiva. 

Per aixó elsi nostres militants. el? nostres quadres, tot el Par-
tit ha d'armonitzar aqueste dos aspectes de la seva preparació. 
1 teñir present, que el militant, el quadre, que no viu els pro-
blemes al dia, que no els analitza i estudia continuament, que 
no apliqui la teoría i actui d'accord amb la s i tuado real acabara 
per ésser incapaz de reaccionar oportunament devant els canvis inevi
tables en la situado, fara la seva obra estéril i será el que s'en diu 
un «depassat», cada vegada menys ütil al Partit i al nostre poblé. 

Per altra part, és precis acabar amb la teoría de que en pe-
riode de clandestinitat no és. pot estu liar, que no és possible 
millorar la preparado teórica cte cadascu. L'estudi individual i 
la discusió co'l.lectiva d e malcriáis és, salvant rares escepcions, 
sempre possible. Ll que és precis és comprendre la necessitat de 
fer-ho i imposar-se la voluntat de realizar-lo. 

Per facilitar l 'estudi i la preparació teórica, tota organització 
del Partit, tot militant, han de procurar la edició o reprodúcelo, 
encara que sigui a cicloestil o a máquina, de les obres deis nos-
tres grans mestres, Marx, Engels, Lenin i Stalin, deis docu-
ments i materials de la Direcció del Partit , 3e la Direcció del 
PC d'Espanya. Aquests materials, aixi eom els articles de fons de 
«Treball», de «Lluita», de «Mundo Obrero», ben estudiats peí 
cada militant, quadre i dirigent, discutits amb altres companys 
iunt amb l'estudi i discusió a la l lum deis mateixos fets i si 
tuació de cada dia, permetráu que la preparada teórica augmenti 
continuament, fent al Partit mes capas, mes preparat per íei 
front a les neressitats cada dia majors de la lluita. 

Aqüestes exigéncies cada dia majors de la lluita comporten 
per a tot militant, quadre i dirigent del Partit, a mes d 'una 
major preparació teórica, una preparació combativa continuament 
millorada. 

Per aconseguir aquest millorament, és precis, en primer lloc 
lenir present, que els medis i formes de lluita no son una cosa 
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estática, sino en constant desenvolupament, variado; que medis 
i formes de lluita amb éxít aplicables en un lloc, en un moment 
determinat , sont contraproduents en un lloc diferent o en u n 
altre moment . Ara bé, si es teñen en compte les circunstancies 
concretes de cada lloc, de cada moment determinat, les possibi-
litats reals de les nostres forjes, les de l'enemic, els seus pun ts 
mis débils, sempre podrem determinar les formes i mitjans mes 
adients. 

Tot mil i tant del nostre Parti t és un lluitador. Lluita en la 
fábrica organitzant vagues, moviments de protesta, que d'acord 
amb la situació concreta en la mateixa, revistirán unes vegades 
carácter reivindicatiu, altres polític. Lluita organi tzant i dir igint 
grups de combat per castigar els botxins del nostre poblé, els 
«jerarcas» de la Falange criminal, els capitostos deis «Sindicáis 
Verticals», els traidors i provocadors. Lluita a la caserna, des-
compasant les forces represives del franquisme. Lluita en el camp 
movilitzant els camperols a la jrotesta, a la lluita, contra les 
expoliacions de la Falange, organitzant, dirigint, grups de gue-
rrillers que defensin els-«fiagesos, que castiguin els crimináis fei-
xistes m i s destacats, que ¡mpossibilitin els desplacaments deis des-
tacanten's de represid de les forces franquistes, etc. • 

En segon , oc. és precis recordar que la lluita será mes efec
tiva en la mesura en que no marxarem a remole de les situa-
rions. En la mesura i n que sabrem t-eure el máxim profif de 
la s i tuació fiel moment , en que sabrem crear-ne de favorables i 
explotar-Íes convenientment. En una fábrica, per exemple, está es
tesa la passivitat. els obrers están desunits. els provocadors de la 
Falange teñen atemoritzats els obrers. Es evident, que si no fem 
u n 'treball politic preparatori, si no liquidem la 'passivitat , si no 
desenmascarem ádlnic castiguen! els provocadors, ens será molt 
difícil organitzar una vaga, encara que sigui de carácter reivin
dicatiu. En aquest aspecte és molt alliconador l'exemple de la fá
brica Hispano Oliveti de Barcelona. Quan els obrers desunits, 
havien in tenta t presentar reivindicacions de carácter económic, 
havien estats derrotáis, quan precedint un treball politic deis nos-
tres companys, els obrers uni ts van a la vaga que durará set 
dies, malgrat les menaces deis esbirros falangistes, els obrers 
obtenen un éxit, les seves reivindications son acceptades. 

Amb aixó han adquerit consciencia de la seva forca, de les 
seves possibil'tats i és evident que si els nostres companys saben 
treure profit d'aquesta situació, els obrers de la Hispano Oliveti 
serán capacos també de lluitar encara mes. Referint-nos concre-
tament ais grups de combat i ais guerrillers, aquests han de U-
nir en compte, a mes. els moments següents: 

a) la seva actuació está Uigada amb la situació concreta del 
lloc i del moment i té com objectiu debilitar al máxim l'enemic, 
demostrar que és pot lluitar amb éxit amb les armes a la má. 
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atraurer d'aquesta manera nous i nous patriotes a la lluita, de-
sarrotllar sota la seva protecció, ampies moviments de masses que 
ronjuntament amb la lluita heroica deis grups de combat i gue-
rrillers serán els que en definitiva acabarán amb el franquisme 
i impossibilitar.'.n tota maniobra de claudicació, tota solució anti-
I>o|>iilar i antipatriótica. » 

1); per poder acomplir aquests objectius, és precis que els com-
pouents deis grups i guerrillers, visquin el mes estretament 111-
gats possible amb el poblé, que coneguin al dia l'estat d 'ánim, 
la situació de las mases. Per aixó, és precis, en general, evitar 

el (cprofessionalismé». Els grups combatents, els guerrillers, a la 
ciutat i al camp, és reuneixen per üacció, peí combat, pero, no 
deixen de treballar a la fábrica, al taller, oficina, al camp. Aixó, 
fará que la seva acció pugui en tot moment ésser d'acord a les 
necessitats, augmentará la seva seguretat. L'experiencia demostra 
que els grups combatents de la ciutat, en els quals no s'observa 
aquesta regla, els componente del mateixos es desclassen fácil-
inrnt , perden les perspectives, es veuen obligáis a buscar mitjans 
de subsistencia irregularment i acaben per ésser presa de Tene
rme. Inversament, allí on s'observa aquest principi els grups -on 
serven tota la seva capacitat combativa, actúen sempre segons 
les necessitats de la situació política, no criden l'atenció per la 
seva forma de viure, burlen fácilment l 'enemic. L'experiéncia de 
la lluita guerrillera al camp demostra aixó mateix. 

c) tot membre d 'un grup de combat, tot guerriller ha de 
treballar per constituir nous grups, atraent a la lluita els pa-
Iriotes mes combatius. Aixó l'obliga a íer un treball politic cons-
tant, per realitzar e< qual és necossari que cuidi continuanient 
de la propia preparació política. 

Elevar la moral de combat del Partit 

I l l j K n incrementar la lluita, és precie acabar amb la passlvitat 
arrelada encara en alguns sectors antifeixistes i per aixó és ne-

cessari liquidar-la i en primer lloc en les nostres rengles. 
Franco i el seu régim están interiorment i exterior en el mo-

men mes critic de la seva miserable existencia. 
Interionnent, és un fet que la situació del (ranquisme és cada dia 

mes precaria, perqué apart del fracá* absolut de la economía falangista 
la lluita deLs nostres pobles continuameal revesieix no\es fomies 
i adquereix mes intensitat. Lluites de mas-es com les que es 
venen desarrotllan arreu d'Espanya i particularment a Catalunya. 
Acciones deis heroics guerrillers a diari mes freqüents. Protestes 
populara com a Mataró, etc. 

Exteriorment constatem que el feixisme internacional ha es-
tat derrotat encara que no anihilat. Que el puntal mes ferm de 
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la democracia, la Unió Soviética és cada dia mes forta. Que en 
l 'actualitat a Polonia, Bulgaria, lu&oslávia, Txecoslováquia, etc., 
existeixen regiros veritablument democrátics. Que tant la Uñió 
Soviética com aquest pobles están al costat deis pobles d'Espanya. 
Que altres pobles com, Méxic, Venezuela, Franca, etc., han reco-
negut el Govern de la República uns, altres han trancat les re-
lacions comerciáis amb Franco. Finalment, que la presió de la 
classe obrera encapcalada pels Partits Oomunistes de tots els pal-
sos,, acabará per fer variar 1'actitud deis Governs que encara te-
nen debilitats amb el franquisme. 

<in tot combat, en tota lluita, el moment que millor contrasta 
amb las condicions moráis, la fortalesa deis contrincants, és el mo
ment en que la lluita, el combat entra en la seva fase decissi-
va. Es el moment caracteristic, quan els débils vacilen mes que 
mai i els forls perden en cert aspecte la conciencia de les seves 
torces. Quan els vacilants veuen com ínsurinontablos els obstacles que 
abans, mirats de mes lluny, els semblaven de poca importancia. 
Quan els audacos, es Maneen amb inés decissió que mai a bus
car, a aconseguir, en el lloc inés oportü la decissió del combat, de 
la lluita.Es el moment en que l'enemic que té consciéncia de la 
seva debilitat, que és veu irremissiblement perdut, que sap el seu ani-
hi lament immediat, fa esforcos sobrehumans per tractar de retar
dar el desenlia?, empra els ultims mítjans al seu abast per acon
seguir aquest retard, fent la victoria de l'enemic el mes costosa pos-
sible, que quedi tant debilitat que no pugui treure tot el profit 
d'ella. 

Examinant objetivament l'estadi actual de la lluita deis pobles 
d'Espanya contra el franquisme veiem que estem en aquesta si-
tuaciñ. La lluita ha entrat en la seva fassa resolutiva. I ha entrat 
en aquesta fase no en una situación i correlació de torces fabora-
bles a Franco, sino *ot el contran. ¡No en un moment quan les 
nostres possibilitats son les menys, sino les mes. En el moment en 
que si sabem ésser forts, audacos, decidits, podem accelerar l 'ani-
hilament de l'enemic, fer estérils els esforcos desesperáis que aquest 
faci per retardar la decissió de la lluita. Es evident, que en aquest 
moment lia coalició nacional antifranquista de lots els patrióles ca-
talans juntament amb la deis denles pobles d'Espanya ens pot donar 
aquesta fortalesa. audacia i decisifl que no sois acabaría amb el 
frasquisme i la capitulaciñ sino que a mes seria la garantía de que 
la victoria s'obtindria en el lermini minina i amb menys sa-
crifici.. 

La comprensió d'aquesta realitat, acabará amb la passivitat exis 
tenl encara en alguns companys, permetrá combatre i líquidar-la 
en el demés sectors antifranquístes ¡ fará que en tot moment la 
moral de combat deis militanls, qundres i dirigents del soslré Par-
tit, correspongui a les necessitats de la lluita i al seu paper d'avant-
guarda. 



QUADERNS DEL CoMUNISlÍE 31 

Fer indestructible la cohesió i unitat 

del Partir 

E
L íranquisme centra els seus esforcos rabiosos contra el PSU 

de G, contra el PC de Espanya, perqué veu en ells els seuls 
mes conseqüents, mes irreductibles enemics i per tant, els 

mes conseqüents, mes irreductibles defensors deis interessos de Ca
talunya, d'Espanya. Centra els seus esforcos contra ells, intentant 
impedir que puguin acomplir el seu paper d'avantguarda, de diri-
gents de la lluita. 

L'experiencia ens demostra, que ni els atacs brutals, ni la pro-
vocació, han aconseguit debilitar el PSU de C, com no aconseguiren 
ter-ho amb el PC d'Espanya. Pero, aixó no vol dir que l'enémic 
renuncii a lluitar amb aquest objectiu, tot el contrari, redobla els 
seus atacs els seus intents de provocació. 

Aixó obliga a tot miHtant, quadre i dirigent del ParKt a vetllar 
en tot moment, per la seguretat de les organitzacions del Partit , 
peí seu eficient funcionament, perqué pugui acomplir amb la seva 
tasca patriótica. Hem de teñir sempre present, que per mes que 
faci la bestia feixista, fracassara i és trencará les dents, si conser-
vem y reforcem cada dia una férrea cohessió i indistructible uni
tat. La lluita contra el feixisme és a mort i en aquest aspecte no 
ens podem permetre cap debilitat. La vigilancia constant de fots, 
ens ha de permetre descubrir immediatament el provocador que 
ñagi pogut infiltrar-se en els nostres rengles i amb una accid rá
pida i enérgica impedir que pugui portar a cap la seva tasca mise
rable. Abusem de vegades del tópic «és un provocador incons-
cient» el que fa que no es pr emguin mesures amb ell, i actüa com 
a tal, és precis considerar-lo tal, i com a tal tractar-lo. 

Vetlüant per la cohesió i unitat del Partit, és precis liquidar 
totes les tendéncies estranyes que en ell puguin aparéixer especial-
ment les de caire nacionalista xovinista petit burgués. 

Aqüestes tendéncies de desarrotllar-se en el nostre Partit l 'im-
pos3ibilitarien per portar a cap la seva missió histórica. L'enémic de 
la classe obrera, deis pobles hispánics és comu a tots ells. Els ob-
jectius son comuns, un enemic comü a vencer i un futur cornil a 
construir. Per la seva historia i per les realitats presents els pobles 
hispánics teñen els seus) destins inclisolublement Uigats. Es evident 
dones que perqué la classe obrera pugui portar a te rmeja seva missió, 
els Partits d'avantguarda, els Partits marxisla-leninista-stalinistes 
d'arreu d'Espanya no poden teñir mes que una sola linia politici co
muna a tots ells. Heus aci perqué el PSU de C i el PC d'E, le
ñen una linia política ünica. D'aci la necessitat de la unitat polí
tica indestructible entre els dos partits. Unitat política que reco
brada la patria es reforcará encara mes amb la unitat orgánica. 
La unitat amb el gloriós PC d'E, que tant encertadament dirigeix 



3¿ QüADESNS DEL CoMUNISMÉ 

la gran ((Pasionaria», és una de les bases principales de la for-
talesa del PSU de C, i a mes d'ésser la garantía principal del 
triomf en la Uuita contra el feixisme és imprescindible per cons
t rui r una veritabie democracia a Espanya i donar satisfaccid a 
les necessitats nacional» deis notres* jobles en la Fec*n?ció Demo
crática de PoTiTes Hispanics que preconilzem. 



JOSEP MARLES 

El P. S. U. de C forja 
d'horois 

EN el quadre d'honor deis milers d'herois que la olasse obrera ha 
donat en la seva lluita emancipadora de classe i en la cruenta i 
dura batalla que efe pobles han lliurat i estant llkirant encara per 

a destruir de socarrel el feixisme, per assegurar-se una pau dura
dera i l'existénioia d'un món mllor, desenes de militants del nostre 
gilorios Partit hi han gravat els seus també gloriosos noms, xops 
de la sang del seu heroisme i sacrifici, exponent inesborrable d'una 
ferma conviccio revolucionaria i antifeix'sta. 

Aquesta ílista gloriosa, exernple de vflluntat combatent i d'ines-
troncable fidelitat a la causa del Partit i del pohle de Catalunya : 
que cada dia es veu eng oixida amb el nom de nous herois ca guts, 
és la que está escrivint la historia del nostre Partit, la hstória de 
les seves Multes- Tot el que el P. S. U. de C. reprensenta en tant 
que Partit de la unifícaoió marx'sta de la classe obrera catalana, 
en tant que avantguarda proletaria combatent de la lluita a'Hibera-
dora del nostre poblé, en tant que Partit nacional cátala. Car la 
vida i la historia del nostre Part.'t está indisotoblement Migada a la 
vida i a la historia de la classe obrera i de la nostra Pátra en 
aquesta darrera década. Etapa que s'ha caracteritzat per ésser una 
de les mes dificls i la mes erssada de periíls que mai hagim viscut. 

Fruit del" pensament i de la voluntat un'itária del proietar'at cá
tala, va constitu'r-se el nostre P. S- U. de C, Partit nascut en el 
fragor de la batalla contra l'a'xecament feixista, Partit que té com 
ideoiogia i táctica, la ideodogia i la táctica d'un Partit marxista-
lenin'sta-staiinista, profundaiment revolucionan, que educa els seus 
militants en el coneixement de les liéis que rege'xen la vida i e¿ 
desenvolupament de la sooietat, que educa els seus mlitants en la 
plena assimalac<ió del principi revolucionar de la lluita de classes. 
Que efe educa en Pesperit del combat i del sacr'fici, en la defensa 
intransigent deis interessos preeminents de la classe obrera. • Que 
educa els seus militants en l'eaperit i exerciei de I'internacionalisme 
proletari, de plena i efectiva sol'darkat amb la classe obrera deis 
altres paisos per a l'assoliment deis mate'xos objectius histories. 

I és aquest carácter i contingut revoJutíonari del P. S. U., per 
la seva ideología, per la seva unitat i disciplina i per la seva com-
bativitat exemplar, el perqué el P. S- U. de C, des del primer mo-
ment de ia seva existencia, ocupa un 'lloc destacadissim d'avant-
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guarda en la llu'ta intransigent i a mort contra el feixisime indígena 
i internacional El que feu possible que els seus militante, plenament 
consciente deis seus deures revokrcionaris i antifeixistes, aplkjuessin 
en tote els fronte de combat de la nostra guerra nacional ailibera-
dora, la consigna, « d'ésser els primers en avangar i els darrers en 
retrocedir »- Cons gna que va Hígada a vides tant predoses com 
les de Casadevall i Sesé, Lina Odena, Roldan Cortada, Arlandiis i 
López Raimundo, encapgalant la llarga i glioriosa H sta deis milers 
de militante i quadres caigute en totes les terres hlspámques en 
defensa de la Repúbl ca i de les Uibertats de Catalunya. 

Tota la vida del P. S- U. de C- és una vida de lliuita el servei 
de les masses trebaSadores. Es una vida al servei de la causa uni
versal de rantifeixisme i per l'assoftiment d'un itndn de pau i de 
progressiu benestar- Es una vi da dedicada al triomf de la causa del 
60ciarisme. 

Pocs dies després d'haver-se perdut Catalunya i en el pié del 
Comité Central d'Anvers, el nostre estimat Secretari General, cama-
rada Joan COMORERA, va afirmar : « El P. S. U. de C- no sera 
mai un Partit d'emigrats, és i sera un Partit de combatents ». 1 
aqirest mot d'ordre, fill d'una dlara visió política, d'una exemplar 
fidelitat al nostre poblé i de plena conseqüéncia revolucionaria, ha 
estat compres i aplcat. El P. S. U., els militante del nostre Par
tit, sota el guiatge daiwident del seu Secretari General i del Comité 
Central, han estat combatents- Han ocupat i ocupen en cada Moc 
on s'han trobat i es troben, la pr.mera trinxera de combat en la 
Huita aferrissada i sense treva contra el nazifeix'stme falangisme. 

I l'han ocupada en els combate contra la reacció petaindsta i ejls 
nvasors hitlerians, nodrint de combatents i d'herois les rengleres 

d° la resistencia francesa i del « maquis » francés i, com a simibol 
d'aquesta partciipac'ó activa i revolucionaria, sorgeix la figura gegant 
del nostre estimat Josep MIRET, membre" del Comité Central del 
nostre Partit, ex-consellier del Govem de Catalunya, heroi nascüt 
de l'entranya de la dasse obrera catalán*, assassinat per les bestes 
hitlemanes en un camp de concentrado i de mort de l'Alemanya 
nazi. Els noms de Conrad Miret, de Seros, de Baltestsr i de For-
nós evoquen, junt amb el de |osejp Miret, tota la contribució en 
esíorc i sacrifici deis militante del P. S- U. a l'aillvberament de 
Franca. 

I l'han ocupada, en les terres felices i floreixente de ia Unió 
Soviética, el gran país dal Socialisme, ffluiitant contra les bandas 
d'assassns hitleriens i feixistes de tota mena i de tots els llocs que 
havien gosat profanar el sol i la vida tranquila i di pau, de creixent 
benestar deils pobles soviétics, tant sav ament condu te peí gran 
dirigent de ipobles, el camarada STALIN i peí gloriós Partit Co
munista bolxevic de la U. R. S- S. Colze a colze amb els obrers, 
camperols i inteUectuals soviétics, en ds camps de batalla, en les 
guerráffies, en les fabriques i en el camp, els militante del P. S- U. 
han complert amb el seu deure, plens d'amor per la gran Patria 
Soviética, de-fensant, amb la seva vida i el seu treball productor d 
país que mes ha fet, que mes ha donat peí salvar a fa humanitat 
de la barbarie fex'sta. FusJmanya, Lloret, Boixo, P.,nchame, Ber-
nal, Altes, VaSldeperes, Soler, Xanco, Gasu'Ia, son els nostres he-
rois, son també els herois de la gran Patria Socialista, representen 
ia contribució de sang del P. S. U-, d° la dasse obrera catalana a 
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la guerra Patria, a la guerra aliberadora de pobles, menada a 
costa de tants sacrificis i de tants esforcos pels pables Mures de la 
gloriosa Unió de Repíibliques Social'stes Sbvjétiques. 

Altres terres, altres fronts de fluita han vist la presencia activa 
detls militants del P. S- U. no escatimant esforcos al servei de la 
imita antifeixista i per la lübertat deis pobles hispánics. Arreu la 
seva voluntat i deure combatent s'ha desracat sense desmais ni 
vacil.lackms. Molts han catgut en aquesta creuada, lluny de la seva 
Patria, i -ets noms voíguts deis camarades Matas, Torrenfs, Cussó, 
Perramon i Picanyol son l'expressió v'va d'aquesta exemplar con
ducta deis nostres militants-

El P. S- U. de C. ha estat i es un Partit de combatents; ho 
es per ideolog-'a i per educado- Ho és, .perqué en les seves ren-
gleres hi milita la part mes conscient i revolucionarla del proletá-
r'at cátala i del nostre poblé. Perqué es el Partit cridat a portar a 
la cilasse obrera, aiiiada am-b la pagesia, al triomf, a acomplk la 
missió histórica dVmplantar el soclalisme a la nostra térra. Perqué 
és el Partit que dipositant tota la seva fe i confianca amb el nostre 
poblé ? la l'kiita que ta-nt herolcament aquest está menant, marxa 
a la capdaventera de la seva tluita, diriigint4a i organ'tzant-la. 

En el nostre glorias Partit s'hi han forjat i s'hi forjen tants 
magnifics herois, perqué és un Partit revolucionan en el que tv 
teñen solament oabuda aqueMs que están disposets a servir-lo píens 
d'abnegació i disposats a tota mena de sacrificis. El nostre Partit 
és la forja de tants herois, perqué és el Partit que no tol-lera en 
les seves rengferes l'existéncia de cap manifestado contraria ais 
seus principis revolucionanis, ni res que pugu.i frenar ni debilitar la 
seva fundó d'avantguarda organitzada i dirigen! de fe cflasse obrera 
catalana. Ho és, perqué en el seu si no hi te cabuda l'existéncia 
de cap simptoma de descoratjament n' de passivitat, orientan! en 
cada moment els seus militants peí cami de la lluita, peí cami de 
la comiprensió política de la necessátat d'aquesta liluita, portada a 
tots els terrenys de l'actuaoió revolucionaria de classe i antifran
quista. 

El P. S. U- de C. ha donat i está donant a la causa de la Re
pública espanyola i de Catalunya tantes i tantes desenes d'herois, 
perqué junt amb el Partit germá, el Partt Comunista d'Espanya, 
sempre ha compres i ha dit que el front fonamental del seu combat 
era a l'interior del país. Que l'aHiberament deis pobles hspánics del 
jou terrorsta que pateixen, havia d'ésser obra del nostre propi 
esforc esseneia-Jment, de 1'esforc. deis nostres pables. I aquesta idea 
justa, ta-nt conseqüentment aplicada peí nostre Partit, pels seus 
militants a trévés del seu trebaíl politic i del seu esforc dari, és-ja 
avui una prómetedora realitat- S'ha fet carn en el pensament i en 
l'acció de la classe obrera catalana i del poblé. Es la rao del per
qué de I'heroisme i sacrifici de camarades ta-nt estimats com son : 
üirabau, Barbera, Roca i P ntat que encapcaten la illsta de tants 
de camarades caiguts a Catalunya, exemple tots ells de fermesa 
antifeixista i patriótca- Es la rao del perqué cada mllitant del nos
tre Partt consideri una tasca d'honor combatre junt al nostre po
blé. Es la rao de l'hero'sme deis camarades que es troben avui em-
presonats 'i sobre els quals pesa l'amenaca d'ésser assassinats pels 
bandits falangistas. 

Es aquest concapte ciar de la idea de la neceesitat d» la lluita 
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d̂ el que el Partit significa per aquesta Muita, per impulsarJa i fer-Ia 
cada dia mes vigorosa i ¿rressistible, el que explica el devassaM 
d'herotsme que els nostres militareis estant desplegant a ftnterior 
del pais, mobützant les grans masses del poblé en el combat a 
mort contra Franco i la seva Falange de pistolera, en les fabriques 
i talíers, en les ciutats i viles, en el camp i tes montanyes de Ca
talunya, mi'tjancaiat la intensificado del movinnent de vagues i les 
protestes en massa, l'acció de íes guerrilles, la iluta deis camipe-
rols contra l'expoliació i robatori de que son victimes, aprofitant 
qua'lsevulga factor de lluifa que pugui representar un afebliment de 
la vida del régim franquista-

Es la idea que anaína i té d'animar cada d a mes a tots els rrvi-
titants del P- S. U. a ésser mes perseverants allá on ens trobem 
en l'aplicació de la nostra linia pdlit'ca d'unitat combatent deis cata-
lans, en d nostre treball d'ajut econóim'c a la Iluita del país, a estar 
disiposats a ocupar el lloc de combat que el Partit ens mani, cons-
cients del nostre deure de militants del P. S. U. i d'antife'xistes. 

Els marxistes sempre hem afirmat, que no «"son éls herois els 
que fan la historia, sino que és aquesta la que fa els herois, que no 
son els heros els que fan éls pobtes sino que son els pobtes els que 
fan els herois ». 1 el nostre P. S. U- ha estat i és un Partit que 
forja herois perqué és un Partit sorgirt de l'entranya de te classe 
obrera, del pobte que treballa i sofreix i com «una necessitat his
tórica peí benestar i la felscitat d'aquesta classe obrera i d'aquest 
pobte. Perqué és un Partit que estretaanent v'nculaít ai nostre pobte, 
atent a la seva veu i necessátats és el millar defensor de la seva v'da 
i deis seus interessos- El que éssent carn de la mateixa carn del 
nostre poblé, fos amb ell, está escriv'nt pagines glorioses de la seva 
historia en la ttuáta a mort contra el nazk-fadangisme, per la seva 
llibertat i per un esdeven'dor felic. de vida socialista. 

El P. S. U- de C. és la forja de tants herois perqué som fktels 
al nostre poblé, perqué som combatents. 



PERE ARDIACA 

El P. S. U. i la lluita contra 
el trotsquisme 

ES cormpleLx aquest mes el Xé. antversari del nostre gran 
P- S. U., esdevenTment historie que ha donat a la classe obrera 
de Catalunya l'instrument politic amb el qual convertir-se en 

centre aglutinant de les forces democrátiques catalanes i guiar cap 
al final victoriós la lluita conseqüent contra Franco i Falange. En 
aquesta Multa, el P. S- U. no solament ha de fer front a fenemic 
declarat sino, mes á mes, a la banda trotsquista d'agents de Franco 
i de la reacció internacional- Es aquest l'aspecte que ens interessa 
desenrotfflar. 

El trotsquisme és l'agent preferit de la reacció per Hurtar contra 
la classe obrera, infiltrar-se en ella i sembrar-hi la confusió. A 
Catalunya, la burgesia havia reeixit a fer-ne una corrent política 
que amb el nom de « B- O. C. » era ut'litzada per atomitzar el 
moviment politic obrer i esmiccíar el sindical. 

Fou la lluita per la consolidado de la Repúbl'ca i, sobretot, la 
dura experiencia del 6 d'octubre, la que va alertar 1a classe obrera i 
va desvetHar ansies profundes d'unitat, de teñir el prop! instrument 
politic, ünic i vigoros. Els trotsqiristes, amb un maridatge infecte 
que va engendrar el P. 0. U- M., volien capitalitzar en eU l'afany 
un'tari de la classe obrera catalana i fer-ne un instrument de pro
vocado que anés a atiar la discordia entre socialistes i comunistes 
espanyols 

Les sábies orientacions del camarada COMORERA posant en 
guardia -contra aquesta provocado amb les seves cartes des del 
penal de Puerto de Santa María, l'honestedat revolucionaria de diri-
gents com Vklfella, Valdes i Cussó, que al front deis respectius par-
tits Muitaven per assolT la veritable unitat del proletariat cátala, i 
els consells experimentats deis dirigents del Partit Comunista d'Es-
panya, particularment Pepe Diaz : Pasionaria, obtingueren fruit amb 
la creació del Comité d'Enllac deis quatre Partits catalans, aillaren 
els trotsquistes i destruiren la seva maniobra reaccionaria-

L'incest « B. O. C.-Esquerra Comunista > no solament no va 
augmentar la influencia pernic osa deis, trotsquistes entre els tre-
balladors catalans, sino que va obrir els ulüs deis qui els seguien 
enganyats fins aleshores i els varen abandonar. 

Privats de la base de treballadors'que, bé que petita, els servia 
de camuflatge, furiosos davant la creació iimm'nent del-Partit Unic 
del Proletariat cátala, els bandits trotsqu'stes foren obligats a mani-
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festar-se amb el seu veritable carácter d'agents de la reacció, cin-
quena columna al servei de Franco-

L'experiéncia catalana confirma la definic ó que el camarada 
STALLN va fer del trotsquisme en la reunió plenária del Comité 
Central del Partit Comunista de la U. R. S. S., el 3 de marc 
del 1937 : ' 

« El trotsquisme deis nostres dies no ]És mes una corrent 
poltticat de la classe obrera, sino una banda sense prfncipis 
i sense ideología de sabotejadors, d'agents "de 'dfversió i 
informacio, d'espies, d'assassins, una banda d'enemics jura-
mentats de la classe obrera, una banda a sou deis servéis 
d'espionatge déte Estats estrangers ». 

La necessitat cfesbandir el P. O. U. M. de la política catalana i 
de perseguir-lo com una agencia de provocado i espionatge de 
1'enemic, per dissort, no va ésser tot seguit compresa per les demés 
torces democrátiques catalanes que, intimidades per la situació que 
seguí al 19 de juliol, arribaren a l'absurd d'exigir la seva presencia 
•»n el Govern de Catalunya. Aquest fet va ésser aprofitat pels trots
quistes per desprestig ar la causa de la República amb mesures 
d'estridéncia rebuscada i contraproduent des de la Conselleria de 
Justicia, que detentaven. La seva presencia al Consell era aprontada 
per ¡mped'r l'entesa entre les organitzacions republicanes ¡ l'adopció 
de mesures de conjunt. L'autoritat que aquell fet els conferia els 
servia per estimular i capitanejar tota mena de provocacions. 

El partit hagué de menar una dura batalla contra les imposi-
cions « col.lectivistes » afe camiperols i per salvaguardar els inte-
ressos deis estaments populars antifeixistes contra els essajos con-
trarevoluc'onaris de la provocado trotsqui-faista que minaven greu-
ment l'enardiment i la combativitat del poblé cátala- L'esforc siste-
mátic per organitzar Catalunya de cara a la guerra portat conjun-
tament peí P. S. U- i la U. Q- T., per crear l'Exércit Popular i 
dotar el pais d'indüstria de guerra, assegurar l'ordre püblic i orde
nar l'economia, ana guanyant la simpatía i l'apoi deis mes amplis 
sectors del nostre poblé i, amb el suport d'aquest, el P- S- U. 
podé plantejar la crisi en el Govern de la Generailitat i forag¡tar-ne 
els provocadora trotsquistes. 

S'havia guanyat una altra batalla contra la cnquena columna 
falangista. Exasperáis, els agents trotsquistes de Franco comentaren 
a preparar una nova provocado. 

Aliant-se amb tota la gama d'aventurers que veien menguar 
ílurs possibilitats, atrinx°rant-.se en la F- A. I., taipant-se darrera 
d'organitzacions que empraven i desprestigiaven Fanagrama de la 
C. N. T., els trotsquistes comentaren una violenta campanya contra 
el P- S- U., contra la valuosa ajuda que la U. R. S. S. aportava 
ais nostres pobles, contra la sol daritat democrática mundial expres-
sada per les glorioses Brigades lnternacknals. Volien crear un 
clima propici a la sublevado de tota la cinquena columna que, com-
b'nada amb una ofensiva franquista pd front de l'est, havia de 
lliurar Catalunya a l'enemic. La vigiléncia del P. S- U- i del poblé 
alertat per aquell va poder fer avortar el plá criminal i el putsch 
del 3 d-j ma g evidencia de manera fefaent la infamia trotsquista. 
Finalment varen ser presentats davant deis Tribunals i condemnats 



QUADERNS DEL COMUNISME 39 

per espíes i assassins, per provocació i sublevado contra la Repü-
bl'ca, al servei de Franco i del nazi-feixisme. 

Per qué avui tornem a topar amb aquesta banda en els nostres 
esforcos per assolir la unitat antifeixista i derrocar a Franco i 
Falange ? 

Perqué el triomf c'rcunstancial de Franco els salva de l'anihi-
lament total a que el poblé els havia condemnat- Perqué Franco 
n'ha guardat alguns dins del país dedicáis a la feina miserable de 
delators i provocadora i ha enviat els demés a barrejar-se amb 
l'envgració, a sembrar confusió en les organitzacions republicanes 
i impedir la unitat antifranquista. La dispersió que presenten en 
general les organitzac'ons de l'emigració, l'existéncia de bans opo-
sats en elles son producte del treball de la reacció auxiliat per la 
provocació trotsquista que s'hi ha engrapat usant els mes diversos 
camuflatges. 

Solament els Partit Comunista d'Espanya i Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, preparats teoricament per Uuitar contra la 
penetrado de l'enemic, vig'lants contra els métodes trosqui-feixistes 
de provocació, mantenen solidament la unitat deis seus rengles i la 
posició política conseqüent de Huita a mort contra el franquisme, 
d'unitat de tots els republicans anti-fa'xistes, peí triomf de la Repú
blica Espanyola i la llibertat deis pobles que la integren. La vigoria 
del nostre P- S. U. explica igualment, com ho expressava Amaro 
del Rosal en el Congrés de la U- O. T. a Franca, la solidesa amb 
que s'ha mantingut la unitat deis ugetistes catalans-

Es cert que el treball deis trotsquistes és avui mes dificü. EL 
Procés de Moscú, que va netejar la Unió Soviética de les ultimes 
escorrialles d'aqueixa purria, va descobrr davant la classe obrera 
mundial i de tots els demócrates sincere la capacitat il.lim'tada deis 
trotscfuistes per encarregar-se de les feines mes baixes i indignes 
al servei deis feixistes alemanys i japonesos. El periode d'ocupació 
naz: deis paisos europeus, particularment de Franca, ho ha confir-
mat- No foren les bandes del nazi-trotsquista Doriot les que mes 
es distingiren perseguint i assassinant els patr'otes francesos, infül-
trant-se i denunciant les seves organitzacions de resistencia, for-
mant els grups de xoc de la « leg'ó antibolxevic?». Si, i els trots
quistes del P. 0. U- M. els secundaven denunciant dins i fora deis 
camips de concentració els commvstes espanyoJs i cc*m a « comu-
nistoides » els patr'otes que no es deixaven intimidar per la vio
lencia de la campanya anticomunista i romanien fidels a la causa 
republicana i rjart'daris de la unitat antifranquista. 

Efe seus crims son tants i tan evidents que no podrien pas 
seguir la seva obra nefasta si no es fessin obl'dar com a trots
quistes i no procuressin presentarse amb un trajo nou- Ara s'es-
forcen en fer sorgir els mes variats « moviments > i « fronts >• 
El de la seva preferencia és l'anemenat « moviment socialista cá
tala ». En ell s'han donat cita amb tota la gama de tr3nxera:res 
arribistes, covards, Madres i aventurera que ha calgut esbandir del 
P. S- U., els vells confrares fugitius- de la ñau trotsquista quan a 
Catalunya ipreve'en el triomf del poblé i de la classe obrera, i 
que han tornat a embarcar-s'hi en l'emigració, quan pensaven que 
el feixisme consolidaria la seva dominac'ó a Europa i, destruint a 
la Unió Soviética, esdev'ndíia l'amo de tot el món. Oent sense prin-
cipis i sense escrüpols no reconeixen cap causa noble i no vacfil-Ien 
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davant de cap Infamia- El pervindre d'aquests banddts novament 
junts estriba en ajudar a que Franco es mantingui en el poder o 
qu» la maniobra reaccionaria, bevinesca, de compromis imp'deixi el 
triomf de la República. La seva sort está lligada a la sort de Franco 
i de la reaoció esipanyola i es d'acord i a sou de Franco i de la 
reacció que persisteixen en la seva activitat traidora. 

Darrerament, han fet sortir també l'anonemat « Front de la 
Llibertat », per intentar enganyar els nostres compatr'otes oferint-
ios-hi un titol mes o menys emlluernador pero, en definitiva s'hi 
apleguen algunes de les desferres de la ñau trostquista i s'esforcen, 
com els del «moviment», a posar obstacles en el'cami de la Unitat 
Nacional Combatent; a propagar la passivitat defensant una solu-
eió qualsevulga dictada pels cercles reaccionaris de dins i de fora 
i encaminada a salvar si mes no, les esséncies del íranquisme. 
Formen part de la mateixa banda de delators i de provocadors que 
a l'interior del pais treballen estretament lligats a la policía gesta-
pista de Falange contra els patriotes combatents, mantenen reía-
cions amb generáis falangistes que van expressament a Barcelona 
a entrevistarse amb ells. Per tant. lan vida legal, van i venen, sur
ten i entren quan els convé i sempre per la porta gran. 

Per a'xó es posen de trascantó entre les organitzacions obreres 
i democrátiques aixecant-se com un obstad» a la unitat, de rea-
Htzar-se la qual s'asseguraria rápid el triomf de la Repübl'ca. Espé
cimen amb els recéis que la campanya sistemática d'&nticomunisme, 
h'tleriana i franquista, ha dipositat en alguns sectors o fraccions 
del moviment democrátic i s'esforcen per estimular Jos i convertir
los en vehiale de la seva penetració. 

D'ns del pais la seva activitat és mes expeditiva i quan no 
poden trencar una posició honesta de fhtita i unitat deis ele nents 
dirigents d'orgamitzac'ons antifranquistes, la ddaeió covarda passa 
l'assum'pte a la Falange que hn resol amb les seves norm;-* '. tn 
cortgudes de terror- Aixi ha passat ben recentment a Catalunya 
amb organismes dirig«nts de l'Esquerra i la C. N. T-

La reaccó espanyola i internacional es lliura actualment a una 
intensa maniobra de compromis amb l'intent d'evitar el triomf de la 
democracia i de la República, d'oposar a la soluc ó que aquesta 
exigeix una solució dictada pels interessos de la reaco'ó espanyola 
i de rimperialisme anglo-saxó. Paral-lelament, es produeix una .'n-
tensificació general d'activi!tats deis agents trotsquistes de Franco 
i la reaoció. S'accentuen les manobres amb l'intent d'ailar e! 
P. S. U- S'accentuen les provatures trotsquistes de penetrar en el 
nostre Partt i in'mobilitzar-Jo-

H»m d'aguditzar extremadament la nostra vigilancia. Anem a 
conmemorar aquest mes d s deu anys d'existencia del P. S- U. Den 
anys dificils de combat en les cond'dons mes complicades. Deu 
anys durant els quals, gu'ats per la má mestra de Comorera, dins 
i fora de Catalunya, el P- S- Ü. ha apretat els rengles, s'ha superat 
politicament i ha elevat la capac'tat combativa deis seus militants. 

En « la Batalla de la Pau », ?1 nostre Secretan General, ca-
marada Joan COMORERA, presenta un balang de tes activitats dt; 
Partit en terres d'América. Demostra com s'ha intens'ficat l'activitat 
del P- S. U- i miiJorat la seva aportació d'ajuda política i económica 
a Catalunya, i com adxó solalment ha estat possible en la mesura que 
el Partit s'ha depurat de l'escória trotsquista que tractava de con-
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vertir-lo en « un partit de jugadors de domino, de tertulies bizants-
nes, d'enrgrats en descomposició ». Després el nostre volgut i admi-
rat Secretan General afegeix : 

« Continuarem vetl/ant a la manera botxevte per la salut 
del Partit, amb intransigencia, afinant la vigilancia revolu
cionaria. Aixó és ob/igat perqué ¡poguem fer front amb honor 

• i amb éxit a la nostra responsabilitat histórica- Molt grans 
serán i molt compíexes /es situacions que haurem de resol-
dre. Les resoldrem si marxem amb mes energía i ritme encara 
peí camí de la ;nostra bo/xevitzarió, si tots els miclls del 
P. S- U- C. dispersos fora de Catalunya compldxen amb l/ur 
deure : superado política constant i máxim ajut ais comba-
tents de/ pais ». 

A Franca ni tenim el núcli mes important ác íots cls qui están 
en l'emgració- El mes important peí nombre de militants i per la 
prox'm¡itat geográfica amb Catalunya. 

La vigilancia ha d'ésser mes afinada encara car el franquisme 
ha d'haver-hi trogut i hi té un interés especial, major que amb 
qualsevulga altre nüoti de l'emigració. 1 perqué les condicions espe-
c'ate del tránsit de ia il-fcgálitat a la reorganització publica i legal 
del Partit poden haver faciütat la jnfiltració i incrustat elements 
suscept'bles de convertir-se en vehicle de la provocado. 

El camarada COMORERA ens dona l'arma segura per descobrir 
: fer front ais agents de i'enemic : « mancar amb mes energía i 
ritme encara peí camí de ía nostra bolxevització i eomplir amb el 
nostre deure : superació política constant ! máxim ajut els comba-
tents del país ••• 

Qulats peí nostre ferm afany de servir a Catalunya i recon-
querir la República, d'acabar amb Franco i Falange, afinem la vigi
lancia devers tot aquel! que oposa obstades i frena íesforc, collectiu 
per ajudar mes ais combatents del pais i, sense haver fet res par-
ticularment, es queixa constanment que ja no pot fer mes. 
Capacitem-nos politicament amb la lectura conscienciosa deis mate-
nals del partt, espedallment LLUITA, QÜADERNS DEL COMU-
NISME i els opúsoles que contenen efe treballs deis nostres diri-
geiits. Aprofondim l'estudi politic de cada aconteixement- Posem 
atenció ais camarades que massa lleugerament es fan ll.lusions sobre 
afirmacions i prorneses que no temen res a veure amb la nostra linia 
de combat conseqüent per la única solució que pot admetre el 
nostre poblé : el restabiiment de la República 

Blevem fort, intrans'gent, fesperit de Partit, del nostre glori&s 
P. S- U., que en les condicions mes dificils ha arrelat i s'ha fet 
carn i sang de la dasse obrera i del poblé de Catalunya. No tole-
rem cap calumnia ni cap insidia contra el Partit o la seva direcció, 
composada per homes d'honestedat ben provada i de tremp incorrup
tible com els camarades V1DIELLA, MOIX, SOLIVA i COLOMER i, 
al capdavant de tots, el camarada Joan COMORERA-

Cert que en alguns casos molt singulars pot ésser motivat per 
un retard politk i no per mala intenciió una infracció a aquelles 
normes. En aquest cas la nostra vigilancia esdarirá politkament 
qualsevulga incomiprensió j evitará que es reprodueixi. El que no es 
pot fer mai es deixar que aixó ocorri sense que ens cridi l'atencló i 
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prendre mesures per correg'r-ho. No es pot no donar-hi ímpor-
tánc'a car en aquests casos, sempre, o be h¡ ha l'agent provocador 
¡nfiltrat o, almenys, el canal fácil per la penetrado del veri trots-
quista dins del partir. 

No s'ha de vacMlar en prendre en cada cas les mesures ade-
quades que acabin eJ mal en sea Aixó és tant mes necessam puix 
que el nostre deure és no solament impedir la penetrado trotsquista 
en el P. S. U., sino, mes a mes, alertar a totes les organitzations 
ant'franquistes i al poblé de Catalunya, sobre els méfodes d'aquests 
bandits i traldors, fer comprendre que acabar'amb dls és una obra 
de sanejament nacional que cal dur a terme tots ptegats, per fad-
litar i reaWtzar la unitat republicana i antifranquista i per intensi
ficar la Huita i apropar ei dia de la victóra-

i 



LLUIS GARCIA-L4GO 

Un programa. - Per l'alliberament 

i la reconstrucció de la Patria. 

L A « Carta Oberta » que en Decembfi del 1945 el Comité 
Central del P. S- U. de C. adrecá a tote els catalans, va 
ésser feta i propctada en circumstánc'es particularment difi-

cffls per a Catalunya i per ais pobles d'Espanya. 
Mig any després de l'ensulc'ada hitleriana, Franco, tot conser-

vant l'^ssértcfa, l'estructura, l'orientació i els métodes ¡existes del 
seu régim, restava al Poder, m'rtjangant una « hábil » maniobra 
de tránsit vers l'imperialisme anglo-saxó. En el camp di l'oposició 
republicana, d'ns i fora del país prevalía una dívisíó profunda. La 
política, de « l'entreguisme •», la del compromis, formulada impú-
dieament en una de les sessions de Corte, feia proséíts a fl'em'i-
gració-

Caip d'aquests esdeven'ments no podia sorprendre'ns- Assenya-
dament oriéntate per íalerta que en abril del 45 ens féu Joan COM0-
RERA, sab'em perfactament a qué atenir-nos i com actuar. Atesa 
revotado deis fets i la seva dinám'ca interna era etementailment 
dialéctic cons'derar que l'enfonsament d'Hitler no representaría, auto-
máticament, la caiguda del titella espanyol. Creava evidentment, una 
tte les condicions object'ves. I era —• i continua éssent-ho — 
peí moviment república ¡ antifranquista, un emiplacament i definit u 
i indefugible a llur acció mancomunada i decisiva per l'alliberament 
de la Patria-

Es natural que davant aquesta situació, la primera reacció, ade-
quada i enérg'ca, fós la nostra. I és ben palles, ensems, que la 
« Carta Oberta », junt a l'informe de Dolores Ibárruri en el Pie 
del P. C. de Tolosa, constitue'xen, a mes del seu estudi ben serios, 
la propos'ció d'una serie de mesures per tal de fer4i front, la res-
posta; una resposta plena de claretat i justesa, ais ¡nterrogants que 
sorg'en de la propia situació esmentada. No s'escau, dins els lim ts 
d'aquest treball, judicar la influencia exercida per ambdós vigorosos 
documente en el curs posterior d'sls esdevenimente- Pero és notoria 
aquesta en registrar ünicament aqueste fets : unitat de tes forces 
de la resistencia a I'interior d'Espanya; reorganitzacló del Govern 
de la República; increment de la Huta deis pobles hispánics contra 
el régim franquista; d^sfermament, arreu d'Espanya, d'accions rei-
vind'catives, obreres i patriótiques, en una escaia considerable. 

A mes de nfg any de la « Carta Oberta », prop de catorze 
mesos després de l'acabament de la guerra, la situació, resta, igual-
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ment, delicada. Amb tot i fes febleses exstents — ja conegudes — 
en el camp cátala (fins a quan él Govern de Catalunya d'ámplia 
formado nacional antifranquista que un'fiqui i dirige»»! el combat 
de l¡a resistencia a casa nostra?)la veritat és que en el conjunt deis 
pobles h'spánics s'han fet avéneos forca remarcables. Son, reailiment, 
els que corresponen a les exigéndes deis esdevemiments que s'aibi-
rsn en l'horizó del benavenir híspanle ? Greiem, sincerament, que 
no. Pero patesen, abastamenit, el marge de possibilitats que ni ha 
davant nostre-

El problema, dones, cons'derat l'endarreriment cert en les tas
ques d'orgamització i direcció de la lluita contra Franco i Falange 
és de clar'vidénoia política, d'empenita combatent, d'abnegació i 
Biurament patriótics. Tanmateix és un problema de rtitnv?. Un pro
blema d'agil/tat i d'energia per fondre el combat interior i l'acció 
exterior, que recolzi, impulsi, i coordini l'esforg múltiple contra el 
régim fraraqu'sta, forma, la milloi, la única, per neutralitzar i liqui
dar la política deis « no-intervencionistes » d'ara amb la seva 
estelia de maniobres i tóp'cs d-3l caire mes abominablement anti-
democrátic. 

V 

EN les condicions de la Multa- per l'enderrocament de Franco i 
contra tota man'obra tmdent a salvar les esséncies del seu 

régim, el programa exposat per la nostra Direcció en la 
« Carta Qberta » resta d'una inqüestionable actuatótat- Está cons-
titu't per un conjunt harmónic de propostes susceptibles de con-
vertir-se en una base de discussió de la qual sorgís la mes amplia 
enitesa antifranquista. 

De quina mena de programa es tracta ? Quina és la seva sig-
ríjficació ? Es, potser, <£ programa üpicament soc'alista el que el 
P. S. U. C- posa a la considerado i discussió deis seus aüats en 
la lluita per i'anorreament del régim de Franco i Falange ? 

El darrer deis interrogants conté, implcada, una resposta ne
gativa. Naturalment, no es tracta, com diu ia mateixa « Carta 
Oberta », « del programa del Partit marxista-leninista-stalinista de 
Catalunya »• Es quelcom mes viable, pero extraordináriament aimtoir 
ciós '. d'exigénc'a histórica indiscutabie per arribar a la síntesi d?l 
qual en el seu doble aspecte — eminentment combatent i de pers
pectiva ¿inmediata per la reconstruedó díil país — el Partt no 
fa cap sacrifici de prinepis ni suggereix cap transacció oportunista. 

El programa del P. S- U. respon a les exigéncies d'una r^alitat 
histór'ca determinada i vol ésser l'expressió del conjunt d'interessos 

. iper donar satisfacció ais quals cal assolir en Espanya dues qües-
tions essencials : l'anih'lament del régim terrorista de Franco i 
I'establiment d'una situado auténticament democratca damunt fo-
naments de sobirania política i económica efectives- Es, dones, el 
carácter, la naturalesa deis proMemes que hem de resaldré i els 
ailiats naturals en aquesta etapa histórica, els que actúen com 
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factor detetim'nant, els que han inspirat el nostre programa. La 
nostra posició, per tant, expressa una correcta posició de principis. 

En termes mes definits, encara : Com que d'aló que es tracta 
és d'impulsar el procés de la revolueió democrática, fnenat peí 
triomf de la sublevació militar-feixista i la intervenció estrangera, 
les bases de la inteiiigéncia entre totes les torces interessades en 
fer via al recobrament nacional deis pables d'Espanya, han di res-
pondre fidelment ais objectkis que es cerquen. El programa de la 
gran coalic'ó antifranquista, ha d'ésser, dones, un programa eminent-
ment nacional i democrátic- Amb tot, és un programa substantiva-
ment revolucionari, car, en les c'rcumstáncies presents, no hi ha ni 
pot haver-hi, una aspiració mes sentida i mes patr'6tica, que la 
que es concentra en fa idea de foragitar Franco d'Espanya, impedir 
él reeiximent de qualsevol maniobra dirig'da a salvar els seus inte-
ressos, i facil'tar ais nostres pobles el retrobamenf de Hur desti. 

SOVINT, encara que de molt mala fe, hem sentit parlar de 
que tota la nostra Iínia d'unitat nacional és pura i s'mple 
maniobra, ^estrategia de la qual impl'ea una política de 

proselitsme per tal d'engroixir les nostres rengleres. El « pen-
samenit % és bárroer, ridicul. I val amagar, sense aconseguir-ho, un 
corrent antiunitad, la cortina de fum del qual es vol teixir amb les 
intencions dolentes... deis « altres ». Cap Partit com el nostre pot 
vantar-se de tantes proves i esforcos unitaris, sincerament-unitaris. 
La disposició és constant perqué no son neguits purament senti-
mentals sino patüiótics els que la inspiren. Com en <<A cas del 
programa, que respon, ais interessos no solament de la elasse 
obrera, sitió ais de tot el poblé de Catalunya. 

Bl que passa és que amb freqüéneia hem estat nosaltres serio-
sament intransigents en qüestions que considierem cabdals, irrenuñ-
c'ables, des d'un punt de vista estrictament república, patriótic i 
per l'aJl'beTament de la Patria- 1 fermament msubornables davant 
conductes i posxions que de reexir, 'mpedirien la Uuita contra 
Franco. Ha estat aquesta la pama' de la d'scórdia encara que no 
s'hagi tngut el valor de confessar el fons politic de les actituds que 
s'atribueáxem ais « altres », es a di¡r, a nosaltres. Pero és alariss'm 
que és en aqüestes circumstáncies quan hem estat mes ferventment 
un'taris que mai, si aixó fos possjbte. Perqué la unitat no és un 
esquema de mots fratemals o una formació qualsevol, sitió el pro-
ducte d'una entesa de principis encara que minms i comuns a les 
forces que la subscriuen- En el nostre cas, sobirania i Hbertat son 
formules inseparables- Val a dir República auténticament democrá
tica, veritablement popular. 

V 
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Á
MB referencia al programa de Iluta, U « Carta Oberta », 

d U : 

« Dirigir i recalzar amb tot el seu poder la Multa deis 
patrotes a l'interior de Catalunya; mobilitzar tots els cata
lana de ('exterior i les masses democrátiiques del món en 
ajut del nostre poblé en la Iluita contra Franco, la Falange i 
la capitulado; refermar els iliacos d'un'tat combatent amb els 
demés pobles hispánács, recalzan t el Oovern central d'ámplia 
concentrado i coUaborant fraternalment amb el Qovern Base; 
reforcar m mes ampia unitat nacional cridant tots els pa-
triotes sense distinció d'idees polítiques i reí gloses que vul-
gun lluitar junt a nosaltres peí imés rápic; enderrocament del 
régrm terrorista falangista..- ». 

Que és la sintesi d'una estrategia de coalic'ó nacional i penin
sular que hem vingut preconitzant, davan.t les inyocacions mes sen-
tdament republicanes i nacionafetes, com la mes poderosa de les 
qüestions prévies que tenim plantejades, car, menrre no siguem 
capados de forjar Ja <més solida mtel-Mgénc'a de cambat — i és 
palés que encara no no hem assoiit — estarem mancats de l'instru-
ment essenc al per aixafar Franco. Inexperiencia ens diu, — i els 
esdeveniíments mes récents amb motiu de les discussdons de la 
O- N. U. son, en aquest sentit, extraordináriament airconadors — 
que tota ii.fusió posada en les decisions de determ'nades Can-
ceUeries com solució peí nostre piel, son..- aixó. I.iusions, pux 
que si bé és cert que 3a causa de la Retpübl ca defensada en primer 
lloc peí Oovern Soviet c — que vetlla conseqiientment per la demo
cracia i per la Hibertat deis pobles — i apelada particularment pels 
üoverns de Méxic, Franca i Polonia, n'hi ha d'altres, en canvi, 
i'esment deis quals no fem per un acte de decencia publica, que 
han adoptat una posicó ben decidida i contraria, impossible o molt 
difícil de fer modificar, s'nó és mitjancant una pressió a fons deis 
seus pobles i la mobiíització un'versal mes profunda per impulsar 
les quals la nostra acció ferma i heroica a 1' nterior del país fona-
mentalment ha d'actuar com un poderos factor determinant. 

En aquest sentit, la conseqüénc'a de la nostra posicó política 
és definitiva. I la seva justesa absoluta- En passar, l'any 39, la 
frontera del Pirineu, el Part t ho va dír amb tota claretat i res-
ponsabilitat : « Hem estat derrotáis pero no vencuts ». « La Iluita 
continua en condic ons diferents ». « Cal reagrupar-se, unir-se, 
organ tzat l'acció ». « FJ cambat i la unitat son els factors essen-
cials de la vetória I els he*m de bastir nosaltres ». 

Bl nostre poblé i els demés pobles d'Espanya, amb la seva Iluita 
continua contra el régim terrorista de Franco, fan cada dia mé.; 
preoára i mes difícil la seva situado i ens han donat i ens donen 
3a rao.. Les ffliusions deis que sempre pensen en l'esforc ale, no 
pas er el propi, i que tant contribuiren a desarmar-nos, han estat 
derrotades. « La ca'guda de H tler », « la victoria deis laboristes », 
« la reparació que l'es Canceíleríes de Londres i Washington ens 
havien d'atorgar ». « San Franc'sco »-.. passaren i Franco subsrsteix 
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encara- Terrible lli{ó ! Qué ho seria merrys si hagués estal defin-
t vament assimilada. 

« ...creado d'iuna Federado democrática deis pobles hís
panles, amb drets iguals i cadascú dds quals conservi les 
mes amplíes facultáis politiques, económiques, culturáis i d'al-
tre ordre, per reconstruir, sobre noves bases, la s?va :dea 
nacional, per contribuir, amb el propi renaixament, a la crea-
ció d'un estat espanyod poderos ¡ indestructible en tant que 
fill de la seva voJuntat Miurement expressada; reforma agraria 
seguint les línies generáis de les liéis aprovades els anys 
1934-36-37 i 38; maconaflització dais monopofe, de tes grans 
foanques i de les assegurances, de les mines i de les indus
tries básíques, deíls serves pübttcs, del transport i de l'ener-
gia eléctrica i del gas; organització de les assegurances so
cáis en forma tal, que els ciutadans esttguin garantitzats con
tra toda mena dé contingéncies; elevado del nivel de vida 
mitjancant una legislacó que asseguri ais catadans una remu-
neració justa i el dret al trebaíl, al repós i a la cultura; orga
nització cooperativa del corasiim, de la producció i operacions 
de compra i venda agrártes, de la menestral'a i petit co
meré; lli'bertat d'organització i expressió pete cre'ents i no 
creients; indemn tzadons justes en tots els casos de nacio-
naiització; confiscado deis bens deis falangistes i de tots 
aquelfe que amb la seva compl'citat han contribuit a a'lilar-
gassar aquesit régim criminal i deis que actualment recofe'n 
la maniobra de capitulado '». 

L'esquema de la part programática dedicada al periode de la 
reconstrucció dell país, i que hem capiat literaihnent de la « Carta 

! Oberta », expressa profundes preocupacions i una motó conseqüent 
actitud táctica. La nostra línia d'unitat nacona! no consritueix una 

i posició per avui. Es ifna conducta de perspect va. La solució apun
tada a problemes essencials destructora política i d'organitzac'ó 

I económica, entranya un intent meditat per resoldre en comú amb 
els al ats naturals d'avui, els problemes del demá. Nova resposta 

i al sujectivisme de la « maniobra ». 
La proposiició d'aquesta part del programa es el producte, per 

i altra banda, d'unia experiencia anterior massa trista que cal teñir 
en compte. Per abséncia de sentit historie i de l'energ'a necessária, 

I la democracia hispán'ca registra, en les seves tnstitucions depubli-
í canes, els fracassos les conseqüéndes deis quals estem pagant tan 

cars. 
Una República triomfant, reinstaurada, ha de liqudar, sense con-

I templacions, amb nocó clara de les exigénc'es mes elementáis per 
a la seva consolidado i desenvolupament, les bases económiques , 

| sociats de la reaedó. Ha de cancel'lar, superar, mitjancant l'aplcació 
¡ d'una serie de mesures, el periode semifeudal que caracteritza el 
| desenvolupament d'Espanya, transformant les relacions de propetat, 
¡ particularment les de Ja tetra; atribuint a l'Estat un pap?r modern, 

que tot donant ilibertat ais pobles que l'integren, pertmeti a la naco 
ésser la mestressa de Íes seves fonts de r'quesa, deis seus serve¡s 
fonamentals, dotant la seva instrumentado ¡ el seu aparell de l'efi-
ciéncia i 1'aptitud que la coloquin en cond'cions d'anar a les arrels 
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mafcelxes en la solució deis problemes. Forjan*, ja d'una vegada, 
I'Exérct democráric brac armat deis auténtics interessos de la nació 
i resotent de soca i arrel « 1'eterna » qüestió di l'Esgilésia el paper 
de la qual cal reduir a la seva missió estr'ctament .espiritual. 

El 14 d'abr'l del 31 i el 16 de íebrer del 36 representaren grans 
esdats populars. Efe pobles h'spánies demanaven que els problemes 
fonamentals inherents a la revolució demoorátic-burgesa fossin abor
dáis i resalís enérgicament. No es va fer aixi. Dones be. Si l'enderro-
carroent de Franco no representes la solució efectiva de les qüestions 
^ue acabem d'esmentar, si els monopdl's no son liquídate; si la 
banca, les assegurances, les industries básiques i els servéis púbiies 
no son nacionalitzats; si la produccio, la distribucio i el consum 
no son organitzats com cal, i un esforc serios per elevar el « stan
dard * de la vida del poblé no es portal a terme; si les ilibertats 
essencials "no constitueixen un patrimon' efectiir i constant en el 
gandí ciutada, atrra volita la victoria de la democrác'a seria incom
pleta. Possibftitant la tornada a époqu¡es de regiressió ver'tabiement 
crimináis, que, com la del régim iranqu'sta, ha enfonsat els nostres 
pobles en l'esclavatge medieval i per sortir de les qua'ls calen riuades 
de sang, sacr'ficis immensos. 

FJl Partit Socialista Unificat de Catalunya oonseqüent amb els 
sieus principis asp'ra i actuará sempre a favor del Sociafeme i d'un 
régim comunista fita máxima i amb'ciosa encara que mes llunyana. 
No son, a Espanya, els problemes del Socialisme, els que están 
a l'ordre del dia- Ten .m davant nostre l'etapa a la qual él programa 
esbocat en la « Carta Oberta > tracta de fer front, a les reatítza-
cions ulteriors. Deis seus punts centráis, el de l'organització deis 
pobles d'Espanya en Federado democrátea ha estat abastament i 
anterior considerat per nósaltres. Tornarem a fer-ho quantes vegades 
ho considerem necessari. I hem de tonnar-hi, ansems, al mes pro-
fund anális: i divulgado deis principis i sdluoions que s'apunten per 
plantar cara ais problemes de l'esdeven dor, d'un esdevenidor potser 
immediat. Cada una de les grans qüestions abordables exigexen i 
mereixen el seu estudi mes acurat, parteularment en la seva projec-
ció a Catalunya, tot que en el quadre de conjunt en el quai han estat 
fonamentades. Perqué el prograima ha d'ésser un mitja eficac en 
1'entesa antifranquista i en la mobiltzació del poblé. 

EN 1'acció peí restabliment de la Repübtlxa i després de l'ensor-
rament del régim de tiranía que avui té sotmésos ais nostres 
pobles, espreveu una etapa interm tja forca delicada. Correspon a 

l'endemá de la victoria. El programa la recutl aixi : 

« ..-Testablir la lilibertat i els drets democrátics, aliberar 
incondicionalment tots els empresonats, subvenir el retorn deis 
•exil ats i anullar totes les sancions, restriccions, procesos i 
confinaments decrétate contra els patriotes, foragitar de tots 
els órgans poiitics, administratus, económ es, culturáis, ronces 
armades i insrituc'ons de tota mena els falangistes i els seus 
cómplices; exigir la mes severa responsabil tat ais elements 
components i servidors del régim franco-falang'sta; justic:a po
pular, implacable, contra els botxins de la nostra Patria; indem
nizar degudament totes les vict'mes del régim i reposar en els 
seus llocs de treball i de propietat tots «ts répresaliats, obrers, 
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pagesos, empleats, funcionaris püblies, menestralía; exprop'ar i 
confiscar efe bens i lis fortunes ciéis fñlang stes i de tots quants 
s'hag'n enriquit indegudament amb la miseria del poblé ». 

Peí carácter de les mesures propostes es copsa desseguida l'ob-
jectiu : reinstaurar la democracia, fer justicia ais afectáis per la dic
tatura terrorista de Franco, practicar-la amb rigor damunt tots efe 
elements que hagin incorregut en responsabilitats, depurar l'apareü 
de l'Estat- Es a dir, establir les condidons que 'permetín totsegtrit 
consultar él poblé amb les garanties democrátiques elementáis. 

Aquesta qüestió cabdal, el Partit l'ha plantejada amb tota da-
retat : 

Som part'daris de la consulta al poblé en caire constituent i 
una vegada aquest s'hagi manifestat i siguí coneguda la voluntat 
nacional, el Oovern haurá d'assegurar el compliment de la dedsió 
per la qual el poblé s'hagi pronunc'at- I no hi ha dubte, que els 
arraláis sentiments repüblicans del nostre poblé ajudarán al resta-
bl'ment de la República i amb ella, la democracia sera impulsada 

iendav»nt per les torces populars deis pobles hispánics i en primer 
[lloc per la classe obrera. 

En la lluita per llurs Hibertats, els pobles d'Espanya s'enfronten 
¡ amb un enemic cornil; Franco i la Falange i només el seu enderro-
Icament i la restauració de la República democrática, podrá essegurar 
leí lliune determini de Catalunya i deis demés pobles d'Espanya, 
|únic cami que pot portar-nos o la unió fraternal de tots els pobles 

hispánics en una Federado que es sinonim d'al'anca voluntaria i 
j de drets iguals per ais pobles federats. 

Som part'daris de la unitat hispánica en la Federado perqué es 
^aquest el tombant historie modern, el de la Federado Democrática, 
:establerta pacíficament, i la que donará a Catalunya satisfacció en 
íels seus drets. Per a'xó el nostre poblé está ¡nteressat en el desen-
Ivolupament de la democracia a Espanya- I és per aixó, també, que 
' Catalunya participa, en magnifica fraternitat d'armes, amb els pobles 
germans, peí triomf de la República, la re'nstauració de la qual 
fora difícil de comprendre sense la nostra aportado mes decidida i 
entusiasta. 

* # * 



La teoria de «superar» els elements oportunis-

tes mitjancant la Iluita ideológica Iliurada días del 
Partit, la teoria de «liquidar» aquets elements en 

el marc d'un sol Partit es una teoria podrida i 

perillosa, que amenaca en condemnar el Partit a 

la paralisi i al malestar erbnic, que amenaca en sa

crificar el Partit en protit de l'oportunisme, que 

amenaca en privar el proletariat del seu Partit re

volucionar!, que amenaca en desposseir el proleta

riat de la seva arma principal en la Iluita con

tra l'imperialisme. El nostre Partit no hauria po-

gut trobar el seu camí, no hauria pogut prendre 

el Poder i organitzar la dictadura del proletariat, 

no bauria pogut sortir victoribs de la guerra civil, 

si bagues conservat en les seves rengleres els Mar-

tov i els Dan, els Petrcsov i cls Axelrov. Si el 

nostre Partit ba aconseguit forjar dins de les seves 

rengles una unitat interior i una cobesió mai vista 

es deu, principalment, al fet de que ba sa-

pigut netejar-se a temps de lescbria de l'oportu

nisme, foragitar del Partit els liquidadors i menxe-

vics. Per desenvolupar i consolidar els partits pro-

letaris ban de depurar-se llurs rengles d'oportunis-

tcs i retormistes, de social-impcrialistes i social-xo-

vinistes, de social-patriotes i social-pacifistes. EL 

P A R T I T S ' E N F O R T E I X D E P U R A N T - S E 

D E L S E L E M E N T S O P O R T U N I S T E S . 

J. STALW 



SEBA3TIA PIERA 

Aportació militar del P. S. U. en la 

guerra d'aliiberació deis pobles 

hispánics 

^ ^ j 0 hi ha du'bte que quan avui en el seu Xé. aniversari, ana-
^ ^ U litzem el carní reconegut peí P. S. U. de C. deixem endar-

^ ^ rera un passat que reflexa una de les caracteristiques mes 
Éacusades del nostre Partit : la seva combat'vitat. 

Va néixer quan la lluita antifeix'sta, desfermada i ardent deis 
•íiostres obrers i camperols, ex gien mes que mai una di re ce i ó que 
assegurés l'éxit futur, que tingues vsió clara d'on estávem i on 

svoliem anar, que canalitzés l'entusiasme papular amb formes pre
cises i que es plantegés objectius assequ'bles. Catalunya en lluita 
.contra el fe'xisme, enerní.'c irreconciliable de les llibertats deis po
bles, trobá en el nostre Partit ia seva avantguarda combativa, el 

Ktria Humanos que el propi procés de desenvolupament historie ha-
ivia forjat a través de les Huites lüurades per la dasse obrera ca-
Italana i per la seva experiencia acumulada. 

La voluntat del P. S. U. de C era la voluntat de Catalunya : 
fcréncer el feixlsme, primer obstacie que s'aixeca en el ¡liure desen-
Ivolupament deis pobles en el seu cami histáricament indeturable-
lEs per aquesta rao que davant d'una guerra imposada peí fe'xisme 
•internacional al qual s'aliaren els Ducs d'Alba, Calvo Sotelo, Maten, 
•Ventosa amb la miss!ó d'ofegar amb sang el creixement irresistible 
Id'una democracia renovada per l'impuls del moviment obrer i de 
•crear bases per Th-tlerisme, que el nostre Partit tingué ciar des del 
fcrimer moment que l'essencial per l'existéneia de Catalunya i els 
•altres pobles ibérics era l'organitzaició de la lluita armada contra 
t r a n c o i Falange. 

La Catalunya industrial i avancada havia de jugar un paper 
•dedsiu en la lluita que lliuraven tots els pobles d'Espanya. Les 
Ipeves riqueses, la gran experiencia revolucionaria de la classe obrera 
^catalana, les trad'cions combatives deis nostres camperols, no po-
| den -perdre's per fe manca de perspectives. Reclouire's dintre les 
ffronteres catalanes una vegada aixafada la reacció nacional hauria 
s|sign'ficat traír la causa de tots els pobles hispánics, agermanats per 
ales Huites comunes de la classe obrera, ensems que signar Mur pró-
•pia sentencia de mort- Fou per a'xó' que el nostre Partit mirava 
• luny i amb l'organització de la primera columna que sortia cap a 
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terres aragoneses, forjava amb la sang deis seus millors combatents, 
un princ pi que no abandonaría mai mes : rinternac'ionallsme, que 
trobava tlur primera expressió en les lluites de Barbastre, Osea, 
Casp i Tard errta. 

La preparado de l'aixecament feixista de Jul'ol fou una pre
parado essenc alment militar i amb tots els mitjans guerrera. El fet 
mateix de la traído al poblé i la gran estima que aquest sent per 
la lVbertat, feien creure a la reacció que la batalla no seria fácil. 

Des de feia temps, el feixisme internacional bellugava els n'.-
nots que s'oferen a fer de botxins del poblé i preparava febrosa-
ment el trasllat de material i d'homes. I de fet, amb les batalles de 
les Drassanes de Barcelona i Quartel de la Muntanya de Madrid 
s'in'ciala gran guerra popular contra el feixisme, provocada per 
les bandes imperialistes internac'onals mes lladres i estretament 
tligades ais objeetius politics ¡ económics dais reaccionaris espanyols-
D'aci que el carácter d? la nostra guerra traspassava les nostres 
fronteres i es convertía en un deis primers actes de la segona 
guerra mundial. 

Fou a Espanya on per primara vegada el feixisme topa amb 
la decisió ferma de tots els pobles hispánies de no doblegar-se i 
defensar amb braó les conquestes democrát ques essencials que 
asseguren el Uiure desenvolupament dele pobles. 

Una concepdó precisa i científica de la nostra llu'ta va per-
metre el P- S. U. C. trobar l'eix que havia de determinar les victorias 
futures del nostre poblé. Tot per la guerra t Tot per l'aíxafament 
de l'enemic ! I a*¡xó significaba.— i no ha perctot en absolüt actuali-
tat — el primer pas per la consolidado de la República Democrá
tica, de la qual la dasse obrera n'ós bastió i factor determinant-

Tots els assaigs revolucionaris, totes les ansies socials honra-
dament sent des per amplíes masses, quedaven reduMes a res, men-
tre i rant no quedes assegurada la victoria damunt l'enemic. Les 
experiénces d'Europa una vegada el feixisme aplastat, donen mes 
llum encara al nostre problema. 

Per portar a terme l'aixafament del feixisme es feia, corrr 
avu:, indispensable la mes estreta unitat combatent de totes les tor
ces anti-feixistes. 

L'espontaneitat predomínant en els primers temps de Milides, era 
insuftcient per sumar, en un tot, l'esforc, l'entusiasme i l'esperit de 
sacrifici de tot el poblé. Les Mlicies si bé eren organitzadons 
armades de carácter popular i indispensables en els periodes insur
reccionáis — en el cas del 19 de Juliol ;ndispensables per l'aixafa
ment de la insurrecció feixista — resultaven insufidents nrtitarment 
quan es tractava de fer front en camp oberta ¡i un Exércit modern i 
amb quadres de comanament preparats. 

Si bé els factors moráis d'un Exércit i en particular l'objectiu de la 
seva lluita son sempre determinats, no hi ha dubte, que si no van 
acompanyats de totes aquelles caracteristiques materialsi técniquescom 
comanament únic, armes, instruccio deis saldats, disciplina, etc., que 
son les que li donen cohesió i forca, la combativitat efectiva que 
proporciona victóries damunt l'enemic no s'assole'x. La historia reco-
nexerá sempre d braó de les mtlicies, i llurs gestes heroiques se
rán associades ais fets mes brillants de les lluites del nostre poblé 
per les seves Uibertats. Pero b lluita, que preña ja tot el caire 
d'una guerra, exigía en aquesta nova fase i sense perdre temps la 
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creacó d'un Exércit Papular Regular que agrupes la dispersio 
combativa de les milicies, grups armats de cada organització ¡ de 
cada partt mantés vegades al serveix exclusiu deis mateixos. 

Els interessos democrátiesde la nostra lluita exigien que s'aca-
bés amb aquell front d'Aragó dividit en mil trossos i sectors inde-
pendents, guarnit per calumnies, grups i grupets i on la desorganlit-
zació portava a una passivitat que posava en perill la victoria. 

El front descohesionat, i « enfeinada » la reraguarda en els 
assaigs revolucionaris, no eren pas el reflex deis ¡interessos su-
prems que plantejava la lluita contra el feixisme. L'organitzcid 
militar de cada part t al front no podia pas peí seu compte assolir 
la victoria. Calia un front iin'c de tot ¿1 poblé, de tots els anti-
feixistes, una sola organ tzació militar, una sola voluntat reflex del 
que era el Front Popular en l'ordre palitic. 

Malgrat els crits estrangers del trotsquisme, 1'agénc'a falan
gista del POUM, rebutjada i ferida de mort el 4 de maig • peí po
blé cátala i per la legalitat republ'cana, no pogué aconseguir la 
seva obra criminal, encomanada per Berlín : impedir la unitat com-
batent antifeixista i, en primer lloc, de la classe obrera, arma fona-
mental de la victoria. 

A la consigna d'Exérc t Obrer i Camperol, que tenia per mis-
sio afilar la classe obrera de la resta deis anttfeixistes i re-
duir per tant la poténc a militar deis defensors de la República, el 
nostre P. S- U. C. oposava la consigna d'Exércit de tot el poblé, 
que responia ais interessos deis obrers, deis camperols, deis me-
nestrate, deis estudants progressius i de totes les capes socrals in-
teressades en la consolidacio de la victoria del Front Popular del 
16 de Febrer de 1936 i en la consol dació de la República demo
crática. 

1 en aquesta obra, el P. S. U- de C, aHiconat per les expe-
riéncies magnifiques del Cnqué Regiment de Madrid, creado del 
Partit Comunista d'Espanya, hi dedcá tot l'esforc i tots efe seus 
mrllors m litants. La Divisió « Caries Marx » fou la primera unitat 
militar del Front d'Aragó enquadrada en Brigades i BataHons, ar-
f culada per una disciplina de ferro, la influencia de la quad havia 
d'irradiaT a tots els grups confederáis veins, predisposats a la Uuita 
intransigent contra •?! feix'sme, frenats, pero, en gran mesura per 
les reserves ideológiques de l'auarquisme. 

A la situac ó caótica de la reraguarda calia respondre amb 
energía; l'esforc. de guerra havia de muJtiplicar-se. L'entus'asme 
del poblé no podia decré'xer. 1 fou el P. S- U. de C , 1'orientador 
incansable de les masses catalanes, que trobá la solució de tots 
els probtemes que la guerra plantejava en la font mesgotable del 
poblé quan defensa la seva causa; organitzac'ó de la producció 
vers 4'interés del front; mobüització a Catalunya del Partit i de 
tots els antife'xistes per portar a l'ánim de tots «;ls ciutadans que 
la guerra d'independéncia nacional exig'a un ordre a la reraguarda 
i un Exércit Regular al front ben dirigit i ben enquadrat m litarment. 
Culminac ó d'aquesta aportació essencial que féu el nostre Partit a 
la gran lluita de Catalunya i de tots els pobles d'Espanya contra 
ti feixisme, fou la setmana pro-Exércit Popular senfr'da amb escalf 
extraordinari per tot el poblé i que hav a de contribuir poderosa-
ment en el desenvalupament de la guerra i que fou coronada amb 
el illiurament al front deis m'llors contingents del Partit. 
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Un fei d'una gran importancia política i m litar havia de cloure 
aquesta etapa de milices, coberta amb molt d'entusiasme, pero 
mancada de 1'efectivitat i de l'aportació militar que Catalunya po
día i havia de donar : La participació deis catailans a la defensa de 
Madrid, que peí P. S. U. de C. i la classe obrera catalana signifi-
cava la común tat de desti de tots els pobles d'Espanya, el mateix 
interés de totes les nacionalitats ibériques en defensar la capital dí 
(a Repübl'ca, simbol de tots. Foren els Batallons gallees, dirigits 
per un filis indómit, sortit de les entranyés de la üalicia popular, 
per Santiago Aivarez, els quals junt amb els combatents catalans de 
I' « Engels », di la « Llibertat », del « [aume Graeffls » i !a « Dur-
ruta » i colze a colze am:b les miflicies basques i units per la sang 
ant feixista amb les companyies d'Acer del Cínqué Regiment, for-
mades per madrilenys, andalusos, estremenys i valencians, els que 
defensaren el Madrid heroic i popular. 

I es la Catalunya proletaria i progressiva que a través de la 
seva historia odia el Madrid de Jes castes reaccionáries i 'mpo-
s'ti ves, aJiades deis carques catailans, que no dubta gans aliviar 
els seus millors combatents a defensar el Madrid popular i se sent 
soldaría i identificada amb .l'epopeia del poblé madrileny que de
fensa amb mes. braó que n ngú les Mibertats catalanes. Correspon-
gué ais combatents drí P. S. U. de C. segetlar amb sang un nou 
camí de fraternítat entre Catalunya '. els demés pobles d'Espanya, 
cornil en la Muirá contra el feix'sme, dirigit per la classe obrera ; 
histor cament invencible. 

Madrid sJgnlfieava. per sempre mes, la liquidació de fases his-
toricament superades en quant a les relacions entre els pobles hiapá-
•ncs. Bis antagonismes alimentáis per la reacoió, aliena ais mte-
ressos populars, serán enterráis amb la reacco mateixa, represen
tada per Franco i !a Falange, perqué si quelcom hi ha d'antagonic 
entre les nacionalitats ibériques es troba prec sament en llur propia 
•reacOó, no pas en la dlasse obrera, en .els camperols i en les 
capes progressives. Els interessos d'aquestes classes socials comuns 
a totes les nacional tats están fermament defensats peí Partit Co
munista d'Espanya i peí P. S. U. de C, inspiráis en els pr'mcipis 
cíe n ti fies de la doctrina marx sta-ilenin-ista--sta'.¡'n sta sobre la qües-
tió nacional. Es per a'xó que el xovtn sme centralista d'un costat 
i el nacionalsme-separatista, esqutfit, lim'taft i reaccionan, d'un. 
alire teñen d'ex sténc a el que durerá Franco, Falange i la reacció 
que en definitiva en son les causes essenoials. 

I l'Exércit Popular, malgrat les ncomprensions, els sabotatges 
mimsterals i la resistencia d'algunes organitzacions, fou un fet per
qué la voluntat popular era aquesta i perqué el Partt Comunista 
d'Espanya i el P. S. U. de C, guies ferms i indiscutibles del po
blé, no regatejaren en aquesta obra els esforeps mes grans. 

De seguida, a Catalunya, les un¡ta<ts del P. S. U. de C i en 
gran manera l'heroica 27 Divis ó, destacaren per Mur organit-
zació, per llur dscipüna i per llur combattv tat. La propia 
concepc ó del Partit, la nostra un'tat ideológica i orgánica, con
jugada amb la linia política que ¡mposava el carácter popular anti-
feixista de la nostra guerra, feia que els mM'iants del tiostre Par
tit s'adaptess:n amb facilirat a la vida militar, imbuíts d'un gran 
sentit de responsabrlítat. 

El P. S. U- de C. tingué en compte que per guanyar batalles 
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calía quelcom mes que l'entusiasme deis nostres soldats i és ptr 
aixó que col.Jaborá incansablement per constituir i organitzar l'Es-
cola Popular de Guerra, d'on havien de sortir els oficiáis que ha-
vien de conduir al cornbat els nostres braus combatents que s'en-
caraven amb l'enemic. 

L'esforg deis Comissaris, institució que donava el veritahle ca
rácter politic de guerra antifeixista, día a dia penetrava en la cons-

•ciéncia del soldat,el tremp politicdel qual féu possvble l'epopeia de 
l'Ebre, batalla en la qual es concretava el gran esforc de Catalunya 
per la victoria i a la qual participaren un crescut percentatge de 
catalans, que de nou es trobaven colze a colze amb els combatents 
deis altres pobles d'Espanya enquadrats a l'Exércit Popular, organismo 
magnific que féu quelasang vessadapels catalans enterres llevantnes. 
del centre i d'Extremaaura, no fos mai obfidada per homes i pobles 
d'arreu de la ipeninsuila, de la mateixa manera que Catalunya no 
obl'dará mai els castellans, andalusos, valencians, estremenys, cai-
guts a l'Ebre i al Segre, en defensa de les llibertats catalanes-

La solera comunista en la qual s'apoiava el nostre Exércit, es 
féu sentir a l'Ebre com s'havia fet sentir abans a Madrid, al Jarama, 
a Terol, a Belchite, a l'Alt Aragó i al Segre. Els militants del nos
tre Partit es trobaven sempre a .primera fila, i l'abnegació i llur 
amor a Catalunya els feien creditors de l'est'.ma i el respecte del 
nostre poblé. Qui no recorda les rebudes entusiastes que els pa-
•gesos de d'Urgéll dispensaven a la 27 Divisió ? Uui nosent encara 
avui l'escalf de les Delegacions obreres de Barcelona en llurs visi
tes al front ? El poblé estimava l'Exércit perqué era seu, perqué 
defensava els seus interessos. 

No h¡ ¡ha cap dubte que la nostra guerra, ultra l'heroisme deis 
combatents, crea noves relacions entre els homes, conseqüéncia 
d'wia identificado comü que tenia per exponent la lluita contra 
d feixisme. D'aci da disciplina conscient deis nostres combatents, 
inspiradora de tes grans gestes. 

Els homes de tipus nou, educats peí Partit, mostraven amb la 
mes gran elevado els virtuosos costums del nostre poblé, encamáis 
en la classe obrera i feien possible destacar amb fets heroics, ho
mes que uns ja caigueren per sempre i altres que segueixen sense 
defallenca da lluita contra Franco. La convicció que la nostra causa 
era justa va fer possible que es realitzés aquel! atac nocturn mo-
blidable del Batalló Roig de Xoc a l'Ermita de Santa Quitéria, la 
resistencia a prova de tones de plom a Singra i a l'Ebre i 
aquesta mateixa convicció amarada d'entusiasme acompanava a la 
mort a Mancilla i tants d'altres. 

El nostre Partit forja caps mflitars del tremp i de la capacitat 
de Soliva, Usatorre, Carrion, M. Pérez Cortés « Asturias », Vi-
ieffla, Valverde, Comissaris abnegats i guies polítics del nostre Exér
cit de la categoría i el prestigi de Mates, Fusimanya, Girabau, Ra
món Farré, Escotti, Boixó, Lloret; Blázqirez (Cesar) i tants d'altres. 

El nostre P. S- U- de C. entairá la bandera de lluita contra 
Franco des de 1936. Deu anys de lluita constant contra el feixisme 
sense defallenca, de superado política deis nostres militants, i que 
es projecta en un augment de llur combativitat. L'afecte al Partit 
i la comprensió que la seva linia política de lluita contra el fei-
x'sme es justa ha fet possible la participado de müers de catalans 
*n el « maqu's » francés i en etls guerrillera sovíétks; ha fet ferma 
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com ia roca l'actitud digna deis nostres companys torturats peí 
franquisme i ha fet possible la continuado decidida d? la Iluita 
pels que a Catalunya son bons hereus de les tradicions combatives 
i patriótiques del nostre poblé. 

Bl nostr; Partit s'ha enfortlt en la Iluita i, lli-ure d'esc&ria i 
atapelt d'experiémcies combatives, s'ha convertit en el veritable Par
tit nacional que el nostre poblé necsssita, forjat en el combat, in-
transigent en els principis i dotat de la perspectiva histórica cla-
rivident que dona la teoría marxista. 

No serem mai un partit d'emigrats — digné el nostre voígut 
Secretan General, Joan COMGRERA. — Aquest pensament pro-
fund ens obliga a molt i de la seva comprensíó depén que el nos
tre Partit es faci cada dia mes fort, mes combatiu i estigui sempre 
present amb mes intensitat en les Multes que litaren a l'interior del 
pais tots els pobles d'Espanya, 

La Iluta a mort contra Franco i la Falange obliga etls nostres-
militants que tota l'experiéncia multar i política aconseguida en les 
dures batalles contra el feixisme, siguí posada al servei de la causa 
antifranquista. 

Molía ha estat la sang vessada peí nostre Partit, glorias es el 
cami recorregut i difícil la tasca d'enderroear, Franco; pero el 
record deis caiguts i deis que sofreixen a Catalunya ens obliga a 
sentir-nos cada d a mes disposats a omptenar el buit deis compa-
nys que cada dia cauen assassinats per l?s bales franquistes. Tal 
es el deure deis militants del P. S. U. de Catalunya; fer honor a la 
magnifica tradició combativa del nostre Partit i aspirar a ocupar 
un lloc en l'nvnnt^uarda de la Iluita que mena el nostre poblé. 1 
será així com jrgutlosos d'haver acomptert la nostra tasca histórica 
podrem dir a ia nostra classe obrera i a Catalunya : Hem estat eí 
Partit de la Iluita implacable contra el feixisme, som el Partit de la 
Victoria. 



WENCESLAU COLOMER, Secretan del P. S. U, da C 





EMILIA FABREGAS 

La participado deis militants 
del P. S. U. de C. en !a gran 
guerra patrio deis pobles 

sovíétics. 

A CCEPTANT l'oferta d'hospitalitat del Govern Sov ética, un 
grup de catalans, junt amb filis d'altres pobles d'Espanya, 
marxá vers la U. R- S. S. 

Impregnáis d'un íort sentiment d'agraíment ¡ admirado per l'ac-
titud que aquiest gran país havia mantingut durant la liuíta del 
nostre poblé i rodejats de l'est'ma i l'ajut deis obrers soviétics i 
de llur Govern, tots els companys nostres s'inconporaren a la pro
dúcelo-

Eren els dies en qué el faixisme aiemany, després d'haver col.lo-
cat un punyal a l'eapatlla de Franca, provocava la Polonia de Bek 
i amenagava encendre la guerra mundial-

L'avang del feixisme preocupava seriosarnent el poblé soviétic i 
les seves fabriques responien a la insolencia hitleriana augmentant 
constantment la produoció. La premsa, el cinema, les carte'.'eies deis 
tallers i les cangons anunc'aven noves gestas deis obrers soviétics 
Els récords de producció eren depassats i rrwlers de nous « staja-
novistes » es destacaven. 

Els nostres companys, que, foragitaits de la nostra Patria peí 
triomf que la reacció internacional prepara a Franco, odaven pro-
fundament el feixisme, s'incorporaven a aquest gran moviment d'en-
tusiasme antife'xista del poblé soviétic i ben aviat, després d'un 
breu periode de readaptado, noms de compatriotes nostres comen-
gaven a destacar-s>e. 

MATEU OLIVER, aparegué en la premsa de Rostov junt amb 
la seva fotografía. Havia sobrepassat jes normes en 5 vegades i es 
coUocá al cap del seu taller. Fou etegit membre del Com té Syn-
dical del taller. PERE PANCHAME, trebaílant de rematxador en 
una fábrica de material agrícola de Rostov i sobrepassat les nor
mes de 3 i 4 vegades, el nomenaren cap de la brigada premiant-lo 
en diferents ocasions. Ala fábrica STALIN de Moscú és destaca el 
nostre camárada GROS com un deis seus millors obrers- Kn tots 
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els centres industriáis mes importants de la U. R. S. S- es des-
tacaven noms de companys nostres que honoraven Catalunya, fent-
se est mar del poblé soviétic. 

Els obrers soviétics copsaven el sentit deis esforgos deis nos-
tres companys i comprengueren que l'esforc d'aquel! grapat d'homes 
i dones, catalans, casteH&ns, bascos, gallees, etc que havien re-
cojlit en llur térra, era un exponent de la gran comfianga i agraiment 
que els pobles hispánics sent'en peí país del socialisme. Els Uigams 
d'amistad establerts en el transcurs de la nostra guerra entre els 
dos pobles s'estrenyeren encaia mes. Homes i dones, joves i vells 
russos, ucranians, georgians, filis de tots éls pobles de la U.R.S.S-
es d sputaven la companyia deis espanyols i rvaslitzaven per de
mostrarlos llur afecció. Les constants proves d'afecte que els nos-
tres companys rebien deis obrers soviétics i de Uurs organitzacions 
encen en encara mes llur entusiasme. 

Mentrestant, l'Allemanya hitler'ana, després d'invair una serie 
de petites nacions, havia assaltat Franga i arribava a Páris- L'an-
go'xa s'apoderava deis pobles amants de la Uibertat que no es sen-
tien amb prou forces per a fer front al feixisme. La máquina hit
leriana avancava sense a penes res'stéracia, destruiint al mateix temips 
les eonquestes mes preuades de la civilització contemporánia. 

La guerra s'apropava a les portes de la U. R- S. S- i el poblé 
soviétic pressentia l'agresió hitleriana. Calia preparar-se pe* a 
fer-li front. Era necessari treballar mes, produ'r mes. 

El Qovern soviétic acordá penllongar la jornada de treball, re
huir els dies de descans i augmentar les normes de treball. Els 
obrers sovétics deixaren de treballar 7 hores i de descansar cada 
5 dies. S'implantá la jornada de 8 hores i el descans cada 6 dies. 
En reumions a les fabriques, els obrers discutien com miMorar i aug
mentar la produecó, elevaven resolucions all Govern aprovant les 
seves mesures i revisaven efe contractes d'emuUació. Les paraules 
defectuoses, pero emooionades, que els nostres companys pronun-
niaven en aqüestes reunions per a exposar Uurs iniciatives i llur 
disposició a donar-ho tot per la lluita contra el feixisme, eren es-
eoltades amb profund respecte i admiració; ¡ era natural. Parlaven 
homes d'un poblé heroi, 1'ünic que fins aquells moments hav'a de-
móstrat com s'havia de combatre el feixisme. 

Efe -resultáis no es feren esperar i un nou allau d'estajano-
v'stes i obrers de xoc ¿nundava les carrelleres de les fabriques i 
deis periódics. Nous métodes de treball eren descoberts pels obrers 
i perfeecionats pels enginyers soviétics. Els « index » de producció 
pujaven de forma considerable. El peritl encenia encara mes el pa-
triot'sme deis homes sovietes, que no sabien odiar altres pobles, pero 
que sentien un amor il.Umitat per llur térra, llur historia, llur cul
tura, llur Estat Socialista. 

L'entusiasme del poblé sov'ét'c era extraordináriament conta
gios, 1 els nostres companys avanc/aven al mateix ritme que tot 
el poblé, col4ocant-se en els destacaments mes avancuts. Noms 
de companys nostres apareixien barrejats amb els d'aquetls herois 
-de la producció. PURA GONZÁLEZ, es coUocá entre els m'llors 
« stajanov stes » de la fábrica de costura de Rostov. OBDULIA IM-
BERT, es destacava a la fábrica de maquinaria pesada de K'e-
matorks depassant les normes en un 300 i 400 %• VALLDEPERES, 
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XANCO, CASULLA, ROGELI SOLER, PERE ALTES i BERNAL 
s'incorporaren també al moviment « stajanovista ». Per Catalunya, 
per Espanya, per la Unió Soviét'ca, estaven disposats a fer els 
majors sacrificis. 

Mentrestant, el peral de l'agresió feixista cada dia es feia mes 
patent. H tler volia dominar el món i aixó era impossible assolir-ho 
sense abatre la U. R. S- S. Els pobles soviétics pressentien l'atac, i 
trebadlant, amb serenitat; consoents de Ilur forca, segurs que Ilur 
Oovern no els trairia i sense fer res que pogués justificar l'agres-
áió hitleriana, esperaven el moment en qué STALIN els cridaría a 
defensar la Patria. 

1 aquest moment arrbá. El 22 de Juny del 1941, la máquina 
hitleriana colpejava les fronteres de la U- R. S. S. S'havia passejat 
per l'Europa deiis « muniquesos » i la velocitat l'hav'a emborratxat. 
En dos mesos volia arribar ais Urals, dispersant l'Exércit Roig, i 
sotmetre un Estat socialista de 180 milions d'habitants. 

La batalla decisiva entre les forces feixistes i les forces de-
mocrátiques comencava. La gent amant de la llibertat esperava amb 
ansietat la resposta de l'Exércit Roig a 1' « invencible » exércit 
alemany. La Unió Soviética era la última esperanca. Si sucumba, el 
món seria propietat deis bárbars hitlerians. Per tant, la sort de la 
humanitat estava en mans .del poblé que sota el tzarisme havia 
estat el gendarme d'EuTopa-

Comencá la gran apopeia. STALIN crida els pobles sovietes. 
170 divisions alemanyes atacaven brutalment, i malgrat l'heroica 
resistencia de l'Exércit Ro'g, l'enemic avancava i amenacava els 
centres mes importants de la U. R. S- S- Calia copsar tota la gra-
vetat de la siiuació i convertir el pais en un campament militar. 
Els hitlerians volien restaurar el poder deis terratinents, destruir 
la cultura soviética i la independencia deis .pobles de la U. R- S- S. 
Volien robar les riqueses del país del socialisme. Era la guerra a 
mort de tot el poblé soviétic contra les trapes feixistes allemanyes. 
Calia .parar l'enemic ! 

El poblé soviétic respongué unánimement a la crida del seu 
Cap i resistí l'embestida alemanya. La fera hitleriana arriba a les 
portas de Moscú i Leningrad, amb la Mengua fora i sense dents. 
L'Exécit Roig es baralilava amb un enemic superior en experiencia, 
quantitat de material i d'homes- Pero el seu amor a la Patria So-
c alista el mantingué i li féu escriure pagines de gloria en la his
toria de la civiilització humana. La capacitat de sacrifici, la forga 
de voluntat i I'amor a la llibertat deis homes soviétics desconcertá 
els enemics i ádhuc amics que, convencuts de la tnvencibilitat de 
l'Exércit Roig, allargaven o escurcawn els terminas de vida del 
Régim Soviétic. 

1 en aqüestes hores decisives per la J . R. S. S- i per tota la 
Humanitat, homes nostres, homes del P. S. U. de C ; es.ivan pre-
sents en les primeres files de combat i en els Uocs mes decisius 
de la ttuita. Per l'historial de Iluto i pal comportament a la pro
dúcelo s'havien fet mereixedors d'aquest honor. Enrolats com a 
voluntaris en les rengleres de l'Exécit Roig participaren a les grans 
batalles que provocaren radmiració del món. 

En els dies difioils de la denfensa de Moscú, quan l'enemic es 
trobava a pocs quildmetres de la capital i amenacava assaltar-la, 
homes nostres, catallans, membres del nostre gloriós Partit, junt 
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amb castellans, gallees, bascos, filis de tots els pobles hisnánics, 
•estaven encarregats de partk par a la defensa deis accessos imme-
diats del Kremlin. L'himne cátala de l'Exércit Popular ressonava 
peis carrers de Moscú, desfilant davant del mausoleu de l'immortal 
LEN1N. Catalunya estava representada en la defensa de la capital 
soviética, i homes seos, lluitant al front i a la reraguarda deis ate-
manys, conquistaren l'honor d'ésser condecoráis personalment pe) 
Preskient de la U. R. S- S., M1HAIL KALIN1N. 

La medalla de la defensa de Moscú está en possessió d*un 
grapat de catalans que, educats en tes fites del P. S- U. de C, 
posaren molt alt el nom de Catalunya. 

1 quan els exércits alemanys, després de! Iracas de la guerra 
« ttampec >, avanzaren vers StaVingrad i el Caucas amb el pro-
pósit de rodejar Moscú pujant peí Volga, i d'apoderar-se del pe-
troli de ürosni i de Bakú, de nou un grapat de catalans tingueren 
ocasió de cobrir-se el pit amb una nova condecoració. La Medalla 
per la Defensa del Caucas está també en poder d'homes mlitants 
del P. S. U. de C. 

En la reraguarda, trebaliant per l'Exércit Roig, cooperant en les 
g'stes magnifiques deis obrers soviétics, gent nostra, que per di
versos motius no havien pogut ncorporar-se a l'exécit, salvant tes 
nombroses dificiritats, plens d'abnegació i sacrifici, fent honor a Hur 
condició de comunistes, es comportaven com a vertabtes patriotas. 
La nostra companya SANTAULA1.IA arriba a esser la primera 
« stajanovista » de la Repúhlica de l'Uzbekistan en la confecció de 
robes per l'Exércit. 

El per'ode de la resistencia heroica s'acabá- A Stalingrad es 
dispara el darrer obús de la resistencia i comencá l'expulsió en 
massa de V'xércit hitleriá. Havia comencat el periode de les grans 
ofensives, l'etapa de tes grans operac'ons envoitants que havien de 
destrocar l'exércit mercenarideHitler. La veía táctica de « a l'ene-
mtc que fuig pont de plata » no era- acceptada per la táctica Sta-
limana. 

1 novament noms de companys nostres apare x:en Higats amb 
les gestes mes importante de l'Exércit Roig en la seva ofensiva vers 
Atíemanya. Homes provats, vatents, amb fort esperit de sacrifici i 
amb un amor tl-lim tat a la causa de la táibertat eren necessans per 
a ésser uttiitzats *>_r. tes dificüs operacions de diversió que havien 
d'^npedir la retirada de l'enemic que fugia. I els nostres compa-
triotes foren escottits entre els miHors. 

IOSEP GROS, |OSEP FLOREJACHS. la nostra companya 
ÁFRICA i altres molts companys es cobriren de gloria fent de 
« diversants » i guerrWers, conquistant les mes altes condeco-
rac ons de la U. R. S. S. 

Llancats a la reraguarda de renemk en perits grups, provoca-
v»n el desconcert de l'enemic, taBaven les carreteres, volaven els 
ponts, atacaven les columnes en retirada, i menant combate fu
riosos, avancaren amb l'Exércit Roig fins a Bertti. deixant v\ 
cami companys molt estímate, mürtants molt apreciáis del Partit, 
fitts dignes de Catalunya qu» morien amb el seu nom ate Hav s 

En els camps de Crimea acabaran Hur vida glor'osa de Htii-
tadors de la Uibertat efe companys FUSLMANYA, BOIXO i PAN-
CHAME. A les «ranediac ons de i'heroic L-nmgrad ca:gueren he-
roicament LLORET, BERNAL i PERE ALTES En les batalles del 
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Kuban várem perdre ROOBU SOLER, OASULLA, PINEDA, XANCÜ 
i VALLDEPERES. En els combata per Beidin fou abatut l'avió que 
p'lotava el company MACAYA. 

Aquests homes que tants sacrificis feren i tant de valor pro
digaren en la lluita contra el feixisme no varen poder veure la 
victoria. Llurs noms figuran a ¡es llistes d'honor d'herois es 
en defensa de la llibertat i de l'amistat deis pobles. Amb llur sang 
generosa, han segetlat l'amistat indestructbte del nostre poblé amb 
la gran Un ó Soviética. EUs descansen en terres lliures junt amb 
els homes soviétics. 

Aquesta fou l'actuació d'uns homes, que, forjats en les lluites 
del nostre poblé i dirigits i educats peí nostre gloriós Part t So-
cialistat Unificat de Catalunya, sab en que tr^baMar peí pais del 
socialisme, liuitar per la Unió Soviética, era Hurtar per Espanya, 
era liuitar per Catalunya. 

Aquests catalans varen passejar la nostra senyera per les po-
s c ons mes avangades, i tant a les fabriques com ais camps de 
batalla, continuaren sense treva la üwta qu~ e! nostre pobie no dona 
ma per acabada. 1 avui, després, de recoélir les grans experii 
que el titánic esforc. del poblé soviéric els ha ofert i d'haver enfonit 
Hur traan de lluitadors a través del contacte amb els homes so
viétics, segueixen el combat treballant per l'uJterior enfortiment de 
la U. R. S. S-, baluard de les ilibertats i de l'amistat entr* els 
pobles amants de la pau, amic conseqúent del nostre poblé. 



Naturalment que el patriotisme deis comunia

les no és idéntic al patriotisme de la gran burge-

sia i deis rcpresentants deis trusts. El patriotisme 

d'aquets, consisteix en que els trcballadors accep-

tin sense protesta< i en nom deis sagrats dividents 

i interessos, la miseria, la guerra d'agressib, la hipo

teca de la patria i els régims antidemocrátics i an-

tinacionals. 

Per ais comunistes el patriotisme significa de-

tensa deis interessos de les masses treballadores; 

organitzacib de la vida económica nacional sense 

privilegis de classe o casta; defensa de! drets de-

mocrátics; defensa del régim que el poblé ba ele-

e\t i defensa de la integritat de la patria quan 

aquesta és agredida injustament. 

DOLORESIBARRURJ 
S. G. del P. C. d'E. 



TRINI REVOLTOS 

La lluita de les dones 
catalanes per la Hibertat 

i la democracia 

ESTUDIAR la historia de la societat en totes les etapes al 
marge de l'acció de la dona en el si de la mateixa, 
seria impossible. El seu paper social de primer ordre en 

tots els régims i formacions politic-socials ha estat decis<-iu 
de la metixa manera que en les grands convulsions históriques 
deis poWes. En la societat primitiva durant el periode del pa-
triarcat, la seva influencia fou determinant. 

En els fets histories i heroics de la lluita per la Hibertat, 
sempre hi trovení les dones del poblé a l'avantguarda en totes 
les grans gestes nacionals. I aixó no és casual. Es conseqüen-
cia de la seva fundó i del seu paper en la primera entitat 
social —la familia— que l'obliga a sentir mes directament que 
ningú les injusticies, les desigualtats desorbitarás i la mise
ria deis régims antipopulars i la porta junt amb el poblé en 
les grandes batalles per la Hibertat i la democracia. 

Una gran cadena de fets i de proeses teixida amb la sang 
de grands patriotes s'estén en la historia de les lluites que Ca
talunya ha lliurat per reeixir amb tots el pobles hispánics un 
régim democrátic que asseguri a la dona la plena emancipa
do política i económica deslligant-la de l'endarreriment i la in
cultura. 

Pero, mai com durant el periode actual, les nostres dones 
havien sofert tant i havien expressat amb tant vigor i vio-
lentment el seu odi a un régim com el franco-falangista que 
per boca de Pilar Primo de Rivera les redueix a la simple 
fundó pro-creadora i les encadena a una llar miserable, in
culta i privada d'horitzons. Pero les nostres dones que han 
conegut dies millors i' que han gaudit de drets en l'ordre po-
litic, económic i juridic concedits per la República i especial-
ment durant la nostra guerra, no es conformen a viure en 
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un régim que les degrada i les priva de tots els drets mes. ele
mentáis. 

I en contra del terror sagnant que plana damunt Cata
lunya i demés pobles d'Espanya s'aixeca el clam unánim i 
rebel de les nostres dones. Deu anys de.terror i de misér'a, 
de guerra i de sofriments no han pogut oíegar l'esprit orgullos 
i combatiu de les dones catalanes ni el seu amor a la llibertat 
i a la democracia. 

Les dones de la Catalunya laboriosa, al Imitar contra el ré-
g;m franco-falangista, al expressar l'odi pregó que senten 
contra els que trepitgen i deshonoren la riostra térra, no fan 
mes que seguir les petjadíes d'un passat que les dones han 
asseyalat en les tradicions populars i revolucionáries del r.os-
tre poblé. 

Les patriotes catalanes d'avui en llur lluita contra Franco 
son les descendentes directes d'aquelles dones catalanes 
que quan l'encerclament* de Barcelona per les tropes mercenaries 
ce Felipe V, cridaven a la resistencia i a la lluita contra els 
tirans de dins i de fora per defensar drets i costums con-
quistats peí poblé cátala en llargues Iluites. Abrandades d'en-
tusiasme, alentaven els braus combatents barcelonins que di-
rigits per un gran cátala, per Rafael de Casanovasi havien 
d'escriure amb sang generosa una de las pagines mes glorioses 
de la Historia de Catalunya'. Llur exemple, llur fe en el poblé, 
palesen el seu amor a la Patria i a la llibertat. 

H _ y ERO, quan mes decissiva havia d'ésser la participació de 
^* les dones en la lluita per Uurs reivindicacions havia 
d'ésser quan la classe obrera catalana, esdevenia dintre la na
ció, el nucli social mes important i que mes influencia havia 
d'exercir en el futur del nostre poblé. Es aleshores quan la 
dona del poblé adquireix conciencia per instint de classe, de 
que Uurs aspiracions i el seu avenir está Higat essencialmtnt 
ais destins de la classe obrera i de Uurs Iluites económiques 
i politiques. I comencen a ingressar ais sindicáis i amenaca-
dores recorren les barriades de Barcelona exigint mes pa per 
ais seus filis, accés lliure a tota mena d'institucions, salari 
igual al deis homes i drets iguals. Les obreres textils es troven 
a l'avantguarda del combat per Uurs reivindicacions. 

I son també les dones catalanes les que el 1909, s'oposen 
a la campanya imperialista i vergonyant del Marroc que sa-
ciifica en profit de les castes reaccionáries la flor de la jo-
ventut catalana i de tots els pobles hispánics, i no vacil-len 
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en creuar-se damunt les vies del tren, per impedir la sortida 
deis convois plens de filis del poblé amb la pretensió d'utilit-
zar-los com carn de cañó en una guerra d'extermini i de do
minado que només havia de doner beneficis i gloria a una 
militarada de casta que odiava els sentiments fraternals del po
blé cátala. 

Aquesta acció heroica de les dones catalanes sintetitzava la 
'olidaritat de Catalunya vers un altre poblé oprimit per una 
oligarquía financera i reaccionaria que esclavitza des de tenips 
a tots els pobles hispánics. 

I quan esclata la primera guerra imperialista, quan el6 
gians fabricants i comerciants catalans, estretament lligats a 
l'imperialisme internacional, especulen amb la fam de tofc 
Europa i condemnen a les classes laboriosas catalanes a la 
fam per manca de pa i a les llars obreres serise escalf per 
manca de carbó, per tal d'exportar i fer negocis a costa de 
!a miseria del poblé, son de nou les dones catalanes les que 
expressen vigorosament la seva protesta contra l'ordre injust 
deis grands magnats de la Banca i de la Industria i son elles 
les que violentment assalten el Govern Civil i deixen malparat 
el governador i funcionaris «lacais». Les protestes i manifes-
tacions ininterompudes de les dones catalanes culminen amb 
una gran vaga general de 24 hores per part de la U.G.T.-C. 
N.T. arreu d'Espanya com a prova de solidaritat de tot el 
poblé. 

I en aquest periode que está marcat peí negre predomini 
repressiu de Martínez Anido i Arlegui a Barcelona, son els 
noms de dues dones que destaquen per llurs accions organit-
zadores contra el terror. Son Rosario Dolcet i Llibertat Ro
denas, ambdues de la C.N.T. les que mantenen viu l'esperit 
rebel de la dona, manifestant-se en tots els fets socials del 
nostre poblé. 

Aqüestes lluites de les dones catalanes formen en el con-
junt de les lluites portades a cap per assolir la solució deis 
grans problemes que la revolució democrático-burgesa plante-
ja ais pobles hispánics, el desenvolupament deis quals s'en-
fronta amb una forta base feodal, reaccionaria, traidora al 
poblé, pero disposada a mantenir els privilegis d'una classe 
vgnquda históricament i cridada a desaparéixer. 

CN la mesura que els pobles hispánics, amb Uur lluita 
avancen progressivament peí cami de la democracia, 
mes dura i mes obstinada és la resistencia de la roac-

ció que no vacil.la en emprar métodes brutals i en suprimir les lli-
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bertats mes elementáis, per tal d'impedir l'empenta revolucionaria, 
i en primer Hoc de la classe obrera, 

Pero no és pot impedir el desenvolupament deis pobles, ja. 
que aquests históricament han de sobrepassar fets Caducs i 
classes velles que obstaculicen i frenen aquest desenvolupa
ment. 

Es aquesta la rao per la qual el nostre poblé es dona la.. 
República en 1931, per que era incompatible amb la monarquía, 
forma "estatal reaccionaria i repressentant de les velles cas-
tes reaccionarles, diáposades a sobreviure i a realitzar tota mena 
d'aventures. 

La manca d'energia de la República que deixava integre el 
vell aparell monárquic de l'estat, havia de permetre i possibi-
litar la «sanjurjada», exponent de la classe caduca i que odia 
le? conquestes del poblé. 

Espanya sota la influencia del moviment obrer havia en-
trat en el periode de l'assoliment progressiu de les llibertats de-
mocrátiques. Tot el poblé 5 al seu davant la classe obrera, mal-
grat el flux i reflux de tot moviment revolucionari, marxava 
decididament ver la democratització del país. I en aquesta fa
se decissiva peí futur deis pobles hispánics, no hi podia man
car l'aportació decidida de les dones en la gran batalla que 
és Hiurava a l'entorn del triomf deis principis democrátics que 
havien de consolidar una República popular i avanzada, que 
sritisfés totes les aspiracions de les amplíes masses femenines 
del nostre país. En la seva consecució, les dones catalanes fent 
us. del dret de vot concedit per la República, varen contribuir 
d'una manera considerable al triomf democrátic del 16 de fe-
brer, fita histórica i batalla guanyada a la reacció i al feixisme. 

' • i 
* • • 

L A victoria del Front Popular signficava per totes les 
dones catalanes i en primer Uoc per a les dones obreres, 
la consolidació de drets i millores socials conquerides i 

l'eixamplament consecutiu d'altres, cami d'una vida fácil i ple
na d'afalagadores perspectives. Les families del poblé ana-
ven esvandint mica a mica, l'amargor del passat i l'alegria d'om-
plir ilusions i de satisfer aspiracions culturáis, professionals, 
etc., es feia cada vegada mes' sentit i mes real. 

Es treballava per Hiurar a les companyes obreres del tex
til, de la injusticia de salaris desiguals, de condicions de tre-
ball desvantatjoses i és marxava depressa vers l'emancipació 
económica de la dona, cami que l'havia d'emancipar també 
d'influéncias politiques pernicioses. 

Progressivament és produia el desvetllament polític. i la in-
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fluencia de les dones ais sindicáis i ais partits poHtics era ca
da vegada major, com també era cada vegada mes. gran la 
participado activa de les nostres dones a les vagues, a les 
manifestacions, etc. 

El desenvolupament naixent de la democracia al nostre país 
és sincronitzava amb el moviment democrátic d'altres paisos que 
topaven amb una altra forca diametralment oposada; el fei-
xisme internacional. El xoc era inevitable i la batalla decissiva 
entre feixisme i democracia entra va en una fase culminant. 
Totes les conquestes democrátiques del nostre poblé i amb eJies 
les aconseguides per les masses femenines estaven en perill. 
Entre els defensors de la democracia i de la patria s'hi 
troben les dones- catalanes i en els xocs iniciáis de 
19 de juliol per tot arreu, podien veuré's les nostres companyes, 
no fent nosa, sino combatent i ajudant. ¡Dificilment ningu po
dría descriure cap batalla de les que és lliuraren pels carrers 
de Barcelona el 19 juliol sense remarcar la presencia alentado
ra de la dona antifeixista i que tant va contribuir a esclafar la 
sublevado primer i el desenvolupament de la nostra guerra des-
prés. 

|H ENGRANATGE complicat.: de la nostra reraguarda durant 
S trenta dos mesos de guerra, difícilmente hautia pogut 
™— moure's sense el concurs entusiasta i heroic de les 
nostres' dones. La producció fou testimoni de l'abnegació i de 
l'esperit de sacrifici amb que les no'stres companyes esgotades 
i mal alimentades, treballaven incansablement per proporcio
nar al front tot el necessari ais nostres combatents. Amb pre
ocupado maternal és cuidava els nostres infants i encara avui, 
hom recorda l'otwa magnifica que sota la iniciativa del nostre 
estimat Secretari General Joan Comorera, és porta a cap i 
que va completar-se amb aquells. magnifics menjadors infanuls 
i guarderies, apadrinades per les unitats de l'Exercit Popular 
i que albiraven un futur de felicitat peí nostre poblé. I c.uan 
la República, durant el mes de marq del 1937 estava amena
zada per la traído, era Barcelona i les seves dones les que 
preferien veure la capital catalana enrunada, abans que capi
tular, manifestant-se coratjoses sota els bombardejos ele 
1 aviado enemiga, per tal d'impedir la claudicació deis que mai 
no han tingut fe en la forqa creadora, patriótica i antifeixista 
deis pobles hispánica 

Interminable resultaría l'enumeració deis fets que varen 
acreditar i acrediten la fidelitat de les dones catalanes a la 
causa de la llibertat i de la democracia. Noms simbólics de 
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companyes figuren al costat deis herois de la nostra gueira. 
EU noíns de Lina Odena i Obdulia Imberg signifiquen l'he-
roisme i l'esperit de sacrifici de la dona catalana sortida dé 
l'entranya del poblé i de la seva classe obrera. 

I quan la traició i el complot internacional varen entregar 
Espanya a Franco, foren milers i milers les dones que valent-
ment abandona ven els éssers mes volguts i s'enfrontaren amb 
les dificultáis de l'exili, per tal de no sofrir la vergonya i el 
deshonor de la Falange. Per primera vegada en la historia del 
nostre poblé es produia un exode massiu en el qual les dones 
en constituien una gran part. I la realitat és que no emigra-
rem per oblidar la Patria, sino per lluitar peí seu recobra-
ment. 

Amb el desencadenament de la segona guerra mundial, amb 
la Uuita a mort contra el feixisme invasor, contra l'hitleris-
me, a l'emigració republicana se l'hi proporcionava una oca-
sió magnifica per lluitar contra el feixisme i per ajudar a 
l'alliberació del nostre poblé. I justament pot dir-se en el ba-
lanc, victoriós d'aquesta segona guerra, que els catalans i tots 
els filis deis demés pobles hispánics han acomplert amb el deu-
re de veterans Uuitadors antifeixistes. No hi ha hagut lloc de 
Uuita on no hi hagi hagut catalans i dificilment s'haruien" aoon-
seguit éxits esclatants en la batalla volcánica de la clandestinitat 
sense el concurs i l'ajut de les dones que sense defallenca actua
ren com enllacps i com organitzadors. La Uuita clandestina no pot 
portar-se a cap amb éxit sense la fermesa política que dona la 
convicció de que és Uuita per una causa justa i en la qua'. 
s'hi juguen els destins deis pobles, I les nostres companyes en 
la lluita contra els nazis demostraren la seva madurtsa poé
tica i varen comprendre que és jugava el desti de Catalunya, 
de tots els pobles hispánics i de tota la humanitat. I al capda-
vant de totes elles les mes consciente, les mes abnegades, han 
estat les militants del nostre P.S.U. de C. i les del Partit germá, 
del gran Partit Comunista d'Espanya, Partits d'avantguarda deis 
pobles en la lluita contra el feixisme, les que han estat educades 
CR la ideología i en els métodes del nostre Partit. 

• T " \ ERO, un resum de la lluita democrática que menen les 
• _ y dones del nostre poblé seria incomplet sense teñir en 
™ compte l'esforc, remarcable que recau damunt les com
panyes de l'interior, que dia darrera dia, obssessionades per 
la fe en la victoria antifeixista deis pobles hispánics, treballen 
incansablement per l'enderrocament del franco-falangisme. Llurs 
lluites i maniiestacions antifranquistes demostren com saben 
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odiar els enemics mes irreconciliables de Catalunya i com es
timen la llibertat. Els seus sacrificis i esforcos son estimuts 
i valoritzats per tots els antifeixistes com una contribució he
roica i abnegada en la gran batalla que lliura Catalunya i 
tots • els pobles hispánics. 

En cada acte antifranquista, en cada protesta contra el ra-
cionamient de fam, en les manifestacions contra el régim, en la 
solidaritat enver's els perseguits per la policía i empresonats, 
en l'ajuda ais grups guerrillers, les dones asseguren en llurs. 
lluites i amargors d'avui, un feüc. demá per a elles i per a llurs 
fill'9. 

Es per aixó que augmenta la responsafrlitat de les dones de 
l'exili davant llurs germanes de l'interior. A totes les anti
feixistes i en primer lloc a les que militen en les rengles del 
nostre Partit, recau la feixuga tasca de marxar a un ritme cada 
vegada mes accelerat i mes conscient de les que heroicament 
per ciutats i contrades plenes de coratge fórgen la victoria. 
S'ens planteja a totes les dones antifeixistes de l'emigració 
una qüestió de responsabilitat i de dignitat; estar a l'altu-
ra de lies que lluiten a l'interior, amb l'aportació del nostre 
esforc, i la nostra constant i creixent capacitado. 

Un deure inexcusable de totes les dones que militen en els 
rengles del nostre P.S.U. de C. es trencar defihtivament la 
resistencia de moltes companyes a intervenir activament en 
tota la diversitat d'aspectes de l'activitat del Partit. L'estudi 
de la teoría marxista, el coneixement deis fonaments ideologics 
del Partit d'avantguarda de la classe obrera, l'assimilació de 
la linia política del Partit i els métodes per aplicar-la, son ele-
ments indispensables per esdevenir veritables dirigents de la 
classe obrera catalana i en particular, deis grans centres 
d'obreres que treballen en les grans fabriques i tallers. 

Les necessitats de la lluita, el creixement del nostre Partit 
en quantitat i en qualitat de la mateixa manera que l'augment 
de la seva influencia, exigeixen de les nostres compa
nyes un major ritme en la capacitado política, una major 
identificació amb els principÍ9 del Partit, fins aconseguir que 
cada militant estingui a la capdavantera de la lluita, sobre-
surtí per la seva fidelitat al poblé i esdevingui una militant ac
tiva i abnegada disposada ais sacrificis mes grans. 

En la gran lluita per la democracia que mena el nostre po
blé agermanat a tots els pobles hispánics, i en el cami de la 
superado i de la perfecció. com a militants del nostre Partit, 
ens guia l'exemple de la gran lluitadora, de la gran dona simbol 
de totes i de tots els antifeixistes, de la gran patriota i de la gran 
ciare: Dolores IBARRURI. 



«Mes units que mai el P. S. U. de C. i el 

P. C . d'E. continuarem la nostra lluita contra 

Franco i la Falange, contra els enemics emboscáis 

en el moviment obrcr, per la independencia d'Es-

panya, per les reivindicacions nacionals de Cata

lunya, per una Espanya recobrada sota el signe de 

la unitat orgánica, política i sindical de la classe 

obrera. Contra la nostra unitat monolitica, res hi 

valdrá. 
JOAN COMORERA 

S. G. del P. S. U. dt C. 



]<DSEP MOiX, Secretan del P. S. U. de C, 





JOSEP RAVENTOS 

L'aportació deis mili iants 
del P. S. U. de C. a la Huita 
per l'alliberacio de Franca 

UNA de les caracterit'ques essencials i que mes honoren els 
militante del P. S. U- de C. es Hur eaperit combatiu. Com-
bativitat que es la •cont'nuitat gloriosa deis inicis del nostre 

Partit, de la seva creació efectuada, com tothom sap, quan encara 
Barcelona i tot Catalunya estaven commogudes per les jornades de 
Huita hero'ca i ardent que havien permés l'esdafament, en poques 
hores, de la criminal sublevado feixista. 

La nostra guerra, nacional i revolucionara, segellá amb la 
sang de milers dds nostres mflors quadres i militante, la com-
bativ/tat del nostre jove, pero heroic P. S. U. de C. La seva apor
tado importantissma en la Huita de tots els pobles hispánics con
tra els tra'idors i invasors, ho palesen a bastament. 

A Franca, arreu del món, pero fonamentalment a l'interior del 
país, hem mantingut la mateixa línia de combat, l'hem vigori
zada, l'hem feta encara mes contundent i decisiva. 

' I, avui, després de 10 Margues anyades d'activitat cre'xent al 
servei de la olasse obrera i de tot el nostre poblé, el Partit pot 
reafirmar i subratllar en celebrar el seu gloriós Xé. aniversari, les 
justes paraules pronunciades peí nostre volgut secretan general 
company, JOAN COMORERA, en la conferencia que dona a Méxic 
al 29 d'abril del 1946 : 

« Els nostres companys han sortit enfortits d'una prova 
que va enfonsar altres emigracions, 1 ha descompost grans 
sectors d'emigrats aliats nostres en la guerra. La nostra expe
riencia d'ara ha trencat la vella experiencia. Passava abans 
que, a mesura que el temos transcorria, l'emigració es dis-
gregava, es desfda, no salvant-se de la catástrofe, de ve-
gades, veterans partits comunistes. I a nosaltres ens ha suc-
ceit exactament el contrari : a mesura que el temps ha anat 
passant, el nostre Partit slia anat consolidant, la moral deis 
militants s'ha cimentat mes i la seva educado política ha 
crescut. Diguérem en sortir de Catalunya : MA1 NO SEREM 
UN PARTIT D'EMIGRATS, MAI NO DEIXAREM D'ESSER 
UN PARTIT COMBATENT! I hem compiert el nostre deare 
revolucionari, patriótic », 
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En efecte, hem estat un Partit de combatents, car no hem man
ca! en cap deis fronts de la Uu/ta alliberadora, antifeixista... 

A Franca, l'aportadó deis militants del P. S. U. de C. a !a 
causa del poblé francés ha estat molt important. Colze a colze 
amb patriotes de tots els pobles hispánics, hem ocupat el, nostre 
Uoc de combat, fermament, coratjosament, pensant en Catalunya; 
lluitant per Catalunya i per la República. 

La lluita contra els ocupants nazis i els vichyst«s 

Des del primer moment de la lluita, els militants del P. S. U. 
de C, estiguérem al costat deis patriotes francesos. Amb ells, amb 
els millors filis de la olasse obrera, compartirem les doloroses jor-
nades del 1939. L'odi deis muniquesos, deils que apunyalaren la 
República amb la vergonyosa i cínica « no intervenrió •», deis sa-
botejadors de la pau, deis enemics de la democracia, deis agents 
hitlerians que lluraren Franca a Hitler, s'abatía implacable, en una 
mateixa mesura, contra nosaltres i contra els mes abnegáis i con-
seqiients defensors deis interessos de la nació francesa. Els camps 
de concentrado, les ergástules de Coffiure, els sorrafe del Sahara 
i altres tlocs de cástig, agermanaren, encara mes, desenes i desenes 
deis nostres quadres i militants amb els combatents democrátics 
de Franca. 

Ocupada Franca pels hitlerians, veñuda, escarnida i traída pels 
Pétain, Laval, Déat, Dorot i altres repugnants lacais del nazi-
fdxisme, prosseguirem el combat. 

Mes que mai, la causa del poblé francés esdevenia la nostra 
propia causa. Bis mateixos enemics que havien combatwt a les 
trinxeres de la República els retrobávem victoriosos i plens d'of-
gui davant nostre. Els Martiris de Madrid, Barcelona, Guernica, 
Tarragona, Málaga, Sagunto, Granollers, Santa Coloma de Que-
ralt, Tortosa, ens donaven noves forces, impulsava. encara mes, 
la nostra acoió antihitleriana. 

Els nucís de militants del Partit, funcionant conjuntament amb 
els del P. C. d'Espanya, assenyalaven el camí a seguir, car érem 
la sola forca organizada. Les organitzacions il.legals treballaven 
valentment per tot arreu. Presons, oamps de concentrado, compa-
nyies de treball, fabriques, mines, camps... enlloc no manca ía veu 
del Partit donant orientacions, animant la Hurta, demostrant que 
no es podia desesperar, dient que la victoria seria nostra, car, mal-
grat tot, politícament — rao fonamental ! — la causa deis pobles 
hispánics, la causa de tots els pobles Ilutes, era justa ! 

« Sabotejar », « trebaHar rraenys i pitjor s>, « escapar-se deis 
camps de la Todt », « no produ'r per ais nazis ».-. heois ací les 
consignes patriótiques i revoíudonáries que els militants del P. S. U. 
de C. feien penetrar, grácies a un treball politic constant, audac, 
abnegat, en el si de les masses exiHades, oríes d'orientac ó i, mol-
tes d'elíes, mancades de perspectiva... 

I fou aixi com la Huita prengué majors proporcions. Del sabo-
tatge indiv'dual, temorenc, indecís, es passá a l'acdó col.lectiva, 
plena d'audácia, ardida. Del senzill trencament d'un pie o una pala, 
es passá a la paralitzaoio de grans maquinarles, a la destrucció de-
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valuosos materials. La nostra línia política s'anava infiltrant pro-
gressivament i assol'a cada vegada resultats mes positius. 

Bl procés combatiu s'anava desenvolupant a ritme accelerat. 
Els esdeveniments en tots els fronts de limita creaven noves con-
didons a la reraguarda nazi-f exista. L'organització de la Hurta 
armada esdevingué necessária en els dos aspectes : defensiu i oíen-
si'U. Amb agiltat, forts de l'experiéncia de trenta-dos mesos de 
guerra, si bé en- una altra s'tuació, els militants dd P-S.U. de C. estf-
gueren nombrosos •en els primers grups d'accó. I cap l'honor al 
nostre Partit de comprar en les seves rengleres, entre els seus 
herois mes abnegats caiguts en el combat, un deis primers caps deis 
grups d'acció estrangers en territori francés : el nostre malagua-
nyat i sempre recordat CONRAD M1RET, germá d'un altre hero'. 
del nostre Partit, JOSEP MIRET, membre del Comité Central, 
ex-conseHer del Qovem cátala, Com'ssari de Divisó i Comissari 
General de' Tañes de l'Exéroit Popular de la Repübl ca. 

Les persecucions ininterrompudes, les deportacions massives vers 
l'Alemanya hitleriana, la necessitat de canal tzar organitzadament els 
anhels combatíais de gran nombre d'antifeixistes, van provocar la 
creado deis « maquis ». Zones senceres del territori ocupat per la 
Wermacht es convertiren en perilloses concentracions de lluitadors 
anti-nazis. Al costat deis « Francs Tireurs et Partsans Francais » 
i altres formacions de les Forces Franceses de l'lnterior, es troba-
ven els grups de guerrillers catalans i espanyols, els quals re-
premien en el si de la gloriosa « Aprupació de Guerrillers » « RE
CONQUESTA D'ESPANYA », les gestes llegendáries deis Pere Joan 
Sala, Bach de Roda, Timbáler del Bruch. Emipecinado, Espoz i 
Mina i el capellá Merino. 

Les muntanyes d'Auvergne i del Limousin, les del Savoie i 
de Cevennes, els Piririeus i la Muntanya Negra, les dutats de 
l'Ariége i del Tarn, del Gers i de l'Allier, de la Dordogne i de 
l'Hórault, d'Haute-Garonne i del Séine amb la seva combativa ca
pital; les XV i I Divisions, la IV i la XXVI, les Vil i I Brigades 
i altres Unltats de Guerrillers, coneixen l'heroisme, l'esperit de 
sacrifid, el patriotime, la combativitat deis militants del Partt So
cialista Unificat de Catalunya, lluitant colze á colze amb els com-
panys del Partit Comunista d'Espanya, amb patriotes de totes les 
ideologies 

Bis militants del P. S. U. de C- han estat presents en futes 
les accions contra h'tlerians i vichvstes. Hom els ha trobat en els 
combats sagnants de Rimont i Saint Girons (Ariége), en el mo-
ment de l'alliberació de la capital d'aquell departament, Fox, i 
on es capturaren mes de 3-000 nazis. Hom els ha trobat junt amb 
miiitants del P. C. d'E. en l'assalt del « Rempart Saint Etienne » 
de Tolosa on estaven detlnguts destacáis quadres del Partit Co
munista. Hom els ha trobat en les operacions ofensives deis « ma
quis » de la Madelane, a les barricades de París, a la presa de 
Monthigon (AHier), al costat de Vitini, Cap de la IV Divisió, en 
les accions que alliberaren bona part deis departements del Tarn 
i de l'Aveyron. 

No era gens fácil lluitar contra els S.S-, mil'cians i altres as-
sassins feixistes. Les primeres armes s'aconseguiren a cops de 
bastó, a cops de gannvet. S'aconségu'ren grácies a I'audácia i teme-
ritat deis grups d'acció i guerrillers. Mes tard serviren per fer-se 
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amb fusells, metralladores, bombes i altre material que feia estralls 
•en les f les deis ocupants ¡ deis traídors vichystes. 

Les pagines mes glorioses foren escrites amb sang deis millors 
militants del nostre Partit ! deis millors filis de Catalunya ! deis 
filis mes abnegats de tots els pobles híspanles. 

L'acció armada a Franga, ultra les caracteristiques de comba-
tents incansables palesades peís companys i companyes del P. S. U. 
de C, posa de retleu llur capacitat, el perfecte domini de la téc
nica guerrillera. I es aixl com, al costad de l'inoblidable CONRAD 
MIRET, trobem els companys JOAN BLAZQUEZ (Cesar) General, 
Cap de l'Estat Major de l'Agmnpació de Guerrillers; EDUARD SE-
GRIA, JOAQUIM YUFERA (Pablo), FRANCESC SERRAT (Cisquet) 
i tants altres magnifics quadres de les Unitats guerrilleres. 

Bis militants del P. S. U- de C. hem participat a les Iluites de 
la classe obrera francesa. Hem organitzat protestes contra els preus 
miserables de (750 franes, amb els quals els muniquesos ens paga-
ven volent enfrontar-nos amb els treballadors de Franca- Les va
gues reivindicatives i' politiques del proletariat francés han trobat 
el nostre mes decidit suport. Recordem, si mes no, la vaga decla
rada a la « Societé Mátallurgique » de Gerzat (Puy-de-Dóme), el 
17 de setembre del 1943, en plena ocupac'ó hitleriana, amb motiu 
de la commemoració de la victoria francesa á Valmy. Un dia com-
plet sense treballar i cinc altres jornades amb la producció para
lizada parcialment. D'aquesta acció, els nostres militants, junt amb 
els companys del P. C. d'Espanya i del P. C. Francés, en foren 
uns coratjosos animadors. En aquella ocasió, el paper del Comité 
d'Urritat Nacional clandesti d'aquella localitat, i que agrupava pa-
triotes del P- S. U.' de C, del P. C. d'Espanya, P. S. O. E.. 
C. N. T., U. G. T- i republicans, fou extraordináriament exem.plai. 

A les presons, camps de concentrac ó i de cástig, els nostres 
companys i companyes s'han mantingut ferms. Ni les tortures mes 
terribles, ni els traeres mes !nhumans han pogut doblegar els mi
litants del P. S. U- de C, llurs conviccions patriótiques i revolu
cionares-

Un fet que demostrá la fermesa combatent deis homes del 
P. S. U- de C, fou la revolta deis empresonats de la « Maison 
Céntrale » d'Eysses i en la qual, junt amb anrifeixistes francesos i 
d'altres nacionalitats, van caure assass'nats pels esbirros de Dar-
nand, els nostres camarades SEROS I SERVETO. 

El P. S. U. de C , campió de la unitat 

nacional combatent aatifrarqnista 

Al costat d'aquesta activitat combativa no desou'dávem el tre-
ball d'unitat- Pot dir-se que marxava sempre paraljlelament, car d 
nostre objectiu era interessar els altres compatriotes a la lluita 
act va contra els hitlerians i vichystes- Per aixó els demostrávem 
que el combat conjunt, unit, era sempre mes eficac, mes decisión. 

Poc a poc la nostra linia d'unitat combatent anava goianyant 
masses i mes masses de patriotes. Els primers contactes foren 
d-ific'ls, puix la provocado, els enemics irreductibles de' la unitat; 

• 
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estaven mantés vegades al served de la Gestapo o deis Servéis Es
peciáis de Vichy. Malgrat tot, els primers Comités d'Unitat s'or-
ganitzaren en diferents llocs de Franga i es perfila en potencia 
wn vast moviment d'Alianca Nacional de Catalunya que s'aná con-
cretant en dinámics Comités, vitalitzats per la nostra acció i caipa-
citat combativa. Patriotes de la C- N. T., U. G. T:, c . R. de C , 
E. C, U. de R-, d'A- C. i del P. S. U. de C. es trobaren aplegáis 
moguts per un raate'x objectiu : AJUDAR EL POBLE FRANCÉS 
EN LA SEVA LLUITA QUE HAV1A ESDEV1NGUT LA NOSTRA. 
La maduresa política deis catalans exiliáis — de nuclis nombrosos 
de catalans — copsá en gran mesura aquella realitát combativa-

En aquest cami de combat el P- S. U. de C. ha. vist darejar 
les seves rengleres. Molts companys i companyes no podran veure 
el nostre poblé, la classe obrera catalana, gaudint d'un benestar que 
ells han ajudat a forjar amb Mur sacrfici-

I en recordar els nostres herois hem d'esmentar en primer lloc 
un deis companys que ha sabut mantenir-se ferm, complint digna-
ment el seu paper de militant i de dirgent : JOSEP MIRET, mem_ 
bre del C. C. del Partit, deportat a Alemanya i assassinat salvat-
jament pels SS. El poblé francés recordará amb emoció aquest 
« min,'stre de la Catalogne mort pour la France ! » MIRET fou un 
deis animadors de la resistencia contra els nazis i traidors. No 
pretenem aci glosar el que ha estat JOSEP MIRET, 4 que ha fet, 
com Huitá. El nostre millor homenatge, será el de prosseguir amb 
tot entusasme la tasca per la qual ell dona la seva vida ardent i 
generosa-

Al costat de JOSEP MIRET, tenim el seu germá CONRAD, altre 
heroi del nostre Partit. Tenim a SEROS, SERVETO, ANTONI MAR
COS, JOSEP BALLESTER, MIQUEL LÓPEZ, FORNOS, MASSA, 
assassinats per la Gestapo. ÁNGEL LLURBA, JOSEP BARO, MA
NUEL GÓMEZ, LLUIS SOLÍ..., caiguts amb tants altres en efe 
combats que precediren l'alliberació i en el curs de les jornades 
alliberadores d'Agost del 1944-

Heus aci, a grans trets, l'aportacio del P. S. U. de C. a la 
causa del poblé francés- Malgrat les falles i defectes haguts, podem 
constatar amb satisfació que hem estat d'gnes deis esforgos i sa-
crdficis del nostre poble, hem estat dignes del nostre Partit. 

Nosaltres, no podiem fer altrament. Entrats a Franca, reagru-
pats de nou, el P. S. U- de C- no podía quedar estancar en una 
passiv.'tat suicida, car hauria estat una traició al nostre poble, a la 
nostra classe. 

Les mateixes caracteristiques del nostre Partit fart d'aquest 
una forga essencialment combativa. Som deis Partits que el gran 
JORDI DIMITROV qualifica de « PARTITS HISTORICS », un Par-
t t que, com el Partit Obrer (deis comunistes) de Bulgaria : 
« VA NEIXER EN LA LLUITA, ES CREA, DESENROTLLA I CREI-
XERA EN LA LLUITA » 

El nostre inrernacionalisme ens feia solidaris deis obrers de la 
Unió Soviética, de Franga, de Iugosláv a. de Polonia, de Txecos-
lováquia, d? tots els pobles que lluitaven aferrissad^ment contra el 
rrazi-feixisme. 

Ajirdávem el poble francés perqué nosaltres ens sentiem H'gats 
amb els patriotes francesos per la sang deis glariosos combatents 
de les Brigades Internacionals caiguts a casa nostra. Des del primer 
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moment, i sortint al pas de campanyes encaminades a crear la 
confus'ó, vam dir que no es podia confondre la Franca de Pé-
tain, Laval i ailtres tra'fdors i muniquesos, amb la Franca de la 
Revolució del 1789, amb 3a Frangade'les lluites proletarias de la Co
muna de Paris. Nosaltres no vinculávem el poblé francés a les 
bandes feixistes de Doriot, d-e Bucard i deis « cagoulards », car 
de les entranyes d'aquell poblé n'havien sortit dirigents tan ge-
nials i admirats com Maurice Thorez, patriotas i lluitadors tan 
integres com André Marty, Coronéis « Fabien > i Rol-Tanguy, 
antifeixstes com Dumont, Rebiére, Camptón, Janin... i tants i tants 
altres que havien combatut, mogwts per una clara i justa pers
pectiva de llurs deures nacionals, al costat deis pobles hispánrcs, 
per la independencia de la nostra Patria i per la seguretat de 
Franca- Ells sabien que una Espanya feixista, 11 urada a l'Alemanya 
hitleriana, imperialista i tradxionalment enemiga de Franca, signifi-
cava « la mosca al clatell », que, verinosa i provocadora, amena
zaría la pau i l'esdevenidor progressiu del poblé francés-

Ajadant Franca, nosaltres sabiem que ajudávem el nostre poblé 
en la seva lluita gloriosa contra Franco i la Falange. Cada cop 
donat ais hitlerians i llurs lacais, era un cop contra el franquisme. 
Deb'litant Hitler, Mussolini, Pétain i altres nazis, feiem trontollár 
el régim franquista. Minávem la base oh ell, fonamentalment, tro-
bava el seu suport. Complirem, dones, amb un deure inspirat en 
el mes profund sentit nacional- Defensárem, com ningü, els verita-
bles interessos del nostre poblé. 

Una de les raons essencials del comportament heroic deis tni-
litants del P. S. U. de C. ha estat la de no haver perdut mai 
la perspectiva del país- Pot dir-se que ha estat el que mes vigo-
ritzava la nostra acc'ó- En tot moment hem estat vinculats, estre-
tament vinculats, a les lluites deis nostres obrers, deis nostres 
camperols, de les nostres dones, deis nostres joves. Hem sentit llurs 
sofrences, llurs anhels de Hibertat i de democracia. 

Avui, en commemorar el Xé. aniversar'i de la creació del nos
tre P. S- U- de C, no podem fer altra cosa que prosseguir peí ma-
teix cami del combat intransügent. La nostra lluita d'ahir en els 
« maqoíis », en la res'sténcia francesa, crea les condkions d'una 
solidaritat efectiva del poblé francés vers la nostra causa. La lluita 
d'avui de tots els pobles hispánics consolidorá i creará noves con
dkions d'ajut efectiu de tots els pobles Hiures del món. 

Davant nostre tenim encara tasques enormes que hem de por 
tar a ternfe. El rég'm criminal franco-falangista, ajudat descarada-
ment per la reacció internacional, continua en peu- Les nostres tas
ques combatents son les mateixes i hem de vigoritzar-la amb l'a-
portació de tota la nostra experiencia assolida en el cure d'aquests 
anys de lluita contra d nazi-feixisme. 

Fent-ho aixi reafirmarem les dues experiéncies que el nostre 
Secretari General, company JOAN COMORERA, extre'a del compor
tament i combativitat dds militants dd nostre Partit, tant a l'in-
terior del país com a 1'exiM : 

« Totes dues experiécies, camarades, demostren que d 
P. S. U. de C. es ja un objectiu assoüt; que el P. S. U. de C; 
no es, ja un assaig sino una gloriosa realitat, una incommo-
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vible forca homogénia, bolxevic, leninista-stalinista. El P.S.U. 
de C. está de pie en 1'etapa de les grans realitzacions naeio-
nals, perqué ja és l'auténtic Partit nacional de Catalunya ». 

A l'ensems ens sentirem mes enfort'ts, mes estimuláis per por 
tar a cap : 

« la prova definitiva de la nostra epopéica existencia : la 
prova de la conduce», organitzacid i mobüitzacld de la classe 
obrera, deis pagesos, de tot el poblé cátala en l'assoliment 
del triomf deis nostres ideáis nacionals, democratics i repu-
blicans ». (Carta Oberta del nostre Comité Central a tots els 
Catalans ) . 

• 



«Tenim un enemic comú a vencer i un iutur 
comü a construir. S'ha d'acabar la teoría de lene-
mic, divisionista, arrelada en molts sectcrs isegoni 
la qual «es el poblé de Castella el que oprimeix 
Catalunya» o be" que «son els catalans i els bascos 
que exploten Castella i Galicia». N o son el poblé 
castella, ni el cátala, ni el base o el gallee. Son 
una oligarquía, un grup, format per alio que bi 
ha de mes reaccionan de Castella, de Catalunya, 
de Basconia, de Galicia els que exploten, oprimei-
xen i assassinen els nostres pobles. El feixisme a 
Espanya és la dictadura terrorista de la part mes 
reaccionaria deis grans financers, terratinents, ge
neráis i bisbes de Castella, de Galicia, de Catalu
nya, etc.» 

Ramón SOLÍ VA 
Secrttari del P. S. ü. de C. 

• 



EVARIST MASSIP 

La Reforma Agraria, la pagesia i el 

Partit Socialista Unificat de Catalunya 

#tT sovint hem pogut escoltar per boca de catalans de
claradora que, si hom és deiés guiar per elfei, arriba
ría a la conclusió que a Catalunya no existeix problema 

agrari. 
«Es troba tan distribuida 'la térra—afirmen—que, práctica-

ment la reforma agraria a Catalunya no té objecte ni aplica
do». 

Si l'expressió de semblant criteri era incorrecta en temps de la 
monarquía i Muirant la República, avui sota el domini franquista 
esdevé no solament inconvenient, sino una traído. Expressa un 
desconeixement absolut de la situació del camp cátala, una 
mentalitat xovinista, negativa, i en mantés ocasions una idea 
mteressada en desdibuixar la tragedia de la qua'i en son actors 
la immensa majoria deis nostres pagesos. Tantmateix, totes 
elles igualment perjudicials i perilloses, car, de -prosperar, con-
duirien a allunyar amplis sectors de la propia pagesia, de la clas-
se obrera i altres capes democrátiques, de la lluita i de la pre
ocupado per tal que siguin resolts els problemes del camp 
d'acord amb les exigéncies de la nova etapa histórica que hem 
comencat a viure després de la destrucción militar del nazi-
feixisme mundial. 

Es precis afirmar que la necessitat de la reforma agraria a 
Catalunya és fa sentir amb carácters extremadament dramátics, 
que per tal que sigui satisfeta reclama la contribució personal 
i política de tots els catalans que vulguin peí nostre poblé una 
República veritablement democrática socialment i nacional. 

Evidentment, el problema agrari a Catalunya és presenta sota 
matissos difenents de la resta deis pobles hispánics. Hem de 
convenir, tantmateix, que donant-se com és donen totes les con-
dicions que defineixen Catalunya amb personalitat nacional, 
és inevitable que una d'aquestes condicions sigui el que es pre
sentí sota formes própies el problema agrari. Cal dones, no 
desdibuixar-lo, sino destacar-lo amb tot el seu relleu i profun-
didat i mobilitzar en torn d'ell les grans masses de pagesos con-

M 
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tra els botxins de Falange i la reacció, car ara, com sempre, 
és precisisament del camp d'on pretenen fer-ne el darrer re-
ducte d« la seva bestial represió contra el nostres pobles. 

El régim de Franco, format per feudalisme, vaticanisme, im-
perialisme, nazi-feixisme-falangisme, és eneraic per naturalesa 
i propósits de tot quan significa progrés; i no solament ha pre-
tés paralitzar les rodes de la historia patria tancant-la amb 
pany i clau, sino que ha pretés fer-les retrocedir ais temps mes 
salvatges de la inquisició clerical. 

No és en Va que el sinistre titella en cadascuna de les seves 
exibicions és vanti de que ((nuestro Movimiento ha venido a 
corregir los errores cometidos durante cien años». 

Es ciar per a tots que si temporalment ha reexit, histórica-
ment i a breu termini está condemnat a mort, a una. mort com 
la d'aquell personatge que, éssent enemic de l'electricitat va 
voler destruir-la arrapant-se amb les mans ais fils conductcrs 
d'energia. Va morir cremat com una desferra d'un pasat que 
ja no podia perviure. 

Pero, que aquest termini siguí mes o menys llarg es un pro
blema actiu i no passiu, de mobilització rápida i vigorosa que 
commogui les capes de mes fonda emoció patriótica del país, 
fent que els nostres pobles, esdevinguts energía i com en el 
cable de l'exemple, sense misericordia facin cendres del san-
guinari botxi i de tot el que ell representa, es indispensable per 
tal de que és reobrin les portes de la historia, per tal de que 
els nostres pobles puguin fer via vers el seu desti; per tal que 
els pagesos, com els obrers, trobin compensació justa a Hurs 
e'sforces diaris en la seva funció de creadors de riquesa, base 
de la fortitut i grandesa nacionals. 

Exiiteix problema agrari a Catalunya 

P ODRIEM mirar el quadre sinóptic de com está distribuida la 
térra a Catalunya i tindriem el panorama social que ens 

ofereix. Veuriem com a tot l'ample del nostre territori s'hi 
troben marcades zones de superficie considerable, les quals no 
son altra cosa que taques, sobrevivents de feudalisme; «finques» 
que al llarg del temps s'hafl mantingut intactes en la seva ex-
tensió i invariables en el régim de treball i fesomia social Uurs. 
Res no ha canviat. ((L'hereu», per mitjá del «majordom» ha 
tingut cura d'aplicar la dita «aixi ho hem tobat aixi ho bem 
de deixar». I en trobem a totes les vegueries, a totes les co
marques 

Per no incórrer en errors ni en oblids, deixem d« registrar 
dades il.lustratives, car no tenim a má el material de consulta 
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-necessari. Recomanem pero que hom recordi con está distri
buida la térra al poblé i comarca respectius i estem segurs que 
podrá afirmar las nostres asseveracions. 

Existeix altre tipus de propietari. Es la «casa» que posseeix 
varies «finques» l'extensió i quaütat de les quals, en conjunt, 
formen una unitat económica equivalent i en molts casos supe-
riors a les primeres. Casaments, hereuatges, hipoteques venqa-
des i no pagades, .han ajudat a aquesta concentració. 

Trobem un tercer sector de propietari, pagés de classe mit-
jana, económicament emancipat pero, no tant pels beneficis ob-
tinguts en el conreu de la térra com per haver conjugat aquest 
amb activitats de petit comen; o de petita industria. 

Désprés, ja resta l'immens estol de petits propietaris i de 
pagesos sense térra, socialmient i económica dependents de la 
gran propietat i de la usura, en forma d'arrendataris, aparcers, 
masovers, jornalers, etd. La totalitat de la má d'obra del nos-
tre camp. La veritable pagesia de Catalunya. 

La «independencia» d'aquests pagesos, proclamada per in-
genus o malintencionats, consisteix en que s'els hi «permet» 
pagar per arrendament anyal, un preu que oscil.la entre el 15 
i el 20 por cent del valor total de la térra; la meitat o el 
tere, de les collites, .segons els canons, siempre calculat d'acord 
amb el «dret» i la «neoessitat» del propietari. Arriba tant en-
llá la «independencia» de que disposen, que fins s'els «tolera» 
peí treball de h. térra, l'aportació integra en animáis, ferra-
mentes, mitjans dé transport, má d'obra llogada, fer planta-
cions, camins, obres de rec i... endeutar-se fins el coll en mans 
de la usura, que mantés vegades coincideix en l«esperit cari-
tatiu» del mateix propietari. 

Si és tracta de jornalers, son també «lliures» de treballar 
per 12 o per 10 pessetes díáries. «Lliures», uns i altres, de 
treballar jornades sense limit, no ja de sol a sol, sino d'estels 
a estéis, sense una festa, sense un esbarjo, sense una míni
ma comoditat, desnutrits, mal vestits, sense la mes elemental 
instrucció pels seus filis que treballen des deis 10 anys. 

Tanmateix, és precis que facin un bon us d'aquestes «Hi-
bertats», sino el propietari d'acord amb la Falange local té 
el recurs de decretar un deshauci o un confinament «por 
desafección al glorioso Movimiento» i en molt casos, una 
detenció «por actividades contra la seguridad del Estado». 

Conseqüéncies immediataís d'aquesta «independencia»: des
poblado de! camp; sobrepoblació de la ciutat; atur en aqües
tes ; manca de má d'obra ais primers; desiquilibri general 
ée Teconomia del pais. 
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La República i la Generalitat davant del 

problema agrari 

VENIMOS con las manos limpias de sangre y de codicia», 
va proclamar solemnement D. Nicet, primer presiden! de 
la segona República espanyola en fer-se carree de les se-

ves funcions davant les Corts Constituent9. Els aplaudiments amb 
els que fou saludada aital declarado constituien, evidentment, no 
solament el segell que havia d'avalar la fe de naixenca, si
no també el salconduit peí trajéete que havien de recorrer les 
noves institucions. 

A mes ho abonova la fina ironía que un deis novells mi
nistres, el seráfic Marcel.U Domingo, feia amii els gráfies de 
les primeres rdésfilades hitlerianes per les ciutats alemanyes, 
assegurant molt serios que Espanya era immune a una in
toxicado d'aquella naturalesa. Aquesta ironia va conduir a 
Marcel.U Domingo a declarar en püblic l'endemá de la «san-
jurjada», que no havia pugut conciliar el son, preocupat en 
que tal vegada la República es veuria obligada a matar el pri
mer traidor descobert que tenia, renunciant, tantmateix a un 
xic de blancor de les seves mans immanculades «de sang i de 
cobdicia». 

Sanjurjo fou salvat i Marcel.li Domingo i tots els mi
nistres varen poguer dormir tranquils. 

Amb la mateixa puresa d'origen i de propósit va prendre 
forma la Generalitat de Catalunya. 

Una i altra, la República i la Generalitat, varen ressistir 
la prova a la qual foren sotmeses amb la promulgado de la 
llei de la Reforma Agraria i de l'Estatut de Catalunya. S'ha-
via arribat a la fi d'una etapa, que no era res mes que el 
comencament d'una altra. S'havien alqat les cortme* de la 
historia deixant entreveure perspectives de justicia social i 
de llibertat nacional pels pobles hispánics sense una gota de 
sang vessada, sense un interés legitim perjudicat. Podien, per 
tant, fer via, ostentant triomfalment llur integritat de con
ducta «davant del mon», d'un mon incapac, de sentir vers 
elles agraiment, ni respecte, ni admiració. «D'un mon» que 
les guaitava amb mirades de fellonia bo i preparant el mo-
ment de befar-Íes i ésquarterar-üefc, com mes tard va feíV 
Pero, aixó no comptava. Qui sab, després de tot —pensa-
ven— si son il.lusions de malpensats. Calia viure invariable-
ment confiades encara que la seva seguretat no tingues altra 
escut de defensa que el de la seva honestetat. I aixi, ignorant 
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o volent ignorar les rwenaces que les envoltaven de cobdiciosos 
i de malvats, menyspreuant amb impropi orgull els consdls 
d amics lleials, obrers i pagesos els primers, varen endinzar— 
se vacü.iants pffis complicats passadissos d'un recinte dins deis 
quals res'.aven enunciats, clamant urgent atenció, tots el pro-
blemes que per estar insolubles des de segles corcecaven la 
vida nacional. 

Un deis mes apremiants era la Reforma Agráriv 
Amb l'Estatut i el seu Parlament a les mam?, .Catalunya es 

va disposar a aplicar-la promiügant la llei de Contractes de 
Conreus. 

Es just que diem que aquesta llei seria alió que fos capac. 
de fer en contingut i efectivitat Esquerra Republicana de 
Catalunya. En les seves mans estava no solament la responsa-
bilitat de la seva elaborado, també la de la seva aplicado! 
Disposava de tots els resorts de Govern necessaris. Des del 
President de la Generalitat firis el mes modest alcalde de po
blé o de barri. Jutjats de primera Instancia, jutjats municipals 
Parlament, Govern. Figures tan senyeres i prestigiades com 
Francesc Maciá i Lluis Companys. Mai cap Partit ha trobat 
d camp nacional tan net d'obstacle's per aplicar un programa 
nacional. ^ 

La Llei de Contractes de Conreus fou promulgad", sota el 
signe de la «netedat de cobdicia». 

Preveía la disminució del preu d'arrendament en diners i 
ien parts de fruits; l'estabilitat a la térra deis seus conreadors; 
I'accés a la térra a titol de propietat quan determinades con-
dicions es donguessin en els seus conreadors; l'inventari i pa-
gament de millores, etc., etc.; tots factors importants, possitius. 
No era la solució que mereixia i neccesitava la pagesia i Ca
talunya mateixa.( Pero va ésser acceptada Ileialment. Refren
dada en una manifestado memorable de mig milió dq cata^ 
lan's. Es veia en ella un principi de. justicia social, de reco-
brament nacional. No posava res en perill d'ésesr capgirat. Els 
«drets imprescriptibiies» de la propietat restaven salvaguar
dáis per la propia llei. Els pagesos varen disposar-se a apli
car-la. 

Amb tot, la Llei de Contractes de Conreus va sofrir una 
crisi greu i no pas per culpa de la pagesia. 

Confeccionadles unes «normes» i constitujdes unes Juntes 
Arbitráis per aplicar-la, el complicat i espés «teixit» de les 
«normes» va envolcallar les «juntes» en la seva interpretado, 
preocupades, sobretot, en aparéixer «netes de cobdicia»... da-
vant deis propietaris. 

Mentre i tant, les demandes de revisió de contractes fetes 
i justificades pels pagesos, anaven acumulant-se primer, arre-
conant-se mes tard, esperant... que els agents de Gil Robles 
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i Lerroux fessin d'ellés «paper miálat». Aquella ilei que havia 
d'haver estat mantinguda a l'alt nivell que mereix un instiut-
ment de defensa nacional i social, va convertir-se per obra deis 
qui havien de manejar-la, en factor de pleits de la mes la
mentable condició entre propietaris i parcers. 

El que fon la «Isidrada» 
/ 

N O incorrerem pas en la ingenuitat de presentar la ('isi
drada» com un simple alqament de les dretes catalanes 
contra la Llei de- Contractes de Conreu. Mi peí con-

tingut, ni per l'us que se n'havia fet, justificava una agresió 
semblant. Els primers en saber-ho eren els propis agresors. 

La «isidrada», com la «sanjurjada» abans, eren els pri
mers efectes d'un experiment que es venia practicant en el 
cas nacional d'Espanya i de Catalunya, al «pial se li adminis-
traven «prudentment» dosis d'un producte importat couegut pér 
nazisme alemany, amb perdó deis senyors ministres que feien 
ironía davant de les desíilades hitlerianes, fiats en la immuni-
tat del nostre pais i dormien tranquils sabent-se que, a des-
grat de tot, conservaven Uurs man's netes de sang,... no pro
letaria. 

Gil Robles i Lerroux podien sense grans temors, anar mes 
lluny i contractaren la importació a l'engros d'aital producte... 

Calia un reactiu per provar els efectes de la vacuna i, evi-
dentment, cap altre mes a l'abast a Catalunya que la Llei de 
Contractes de Conreu i d'ell va fer üs la má que teixia la 
xarxa. Pero, simplement com a reactiu. La ponzonya nazi 
havia esta; injertada en tais proporcions que estimulada pels 
grans terratinents, financers, ((jerarcas» de fexércit, alts uig-
nataris de 1'església, ais elements convenients i convinguts, va 
fer possible formar la «isidrada» i traslladar-la a Madrid amb 
plany de verge ofesa que fugia de Catalunya on el Govern 
de la Generalitat i els pagesos volien violar-la i seqüestrar-la, 
per lliurar-se a mans de Lerroux el qual li oferia generosa 
protecció. 

La classe obrera de Madrid, amb la seva fina percepció va 
comprendre tota l'amplitut i profunditat del fet. D'entremig del 
tuf agro-pecuari del ramat encabritat que s'apropava, va des-
cobrir la flaire feixista que portava i amb un exemple ino-
büdable de solidaritat proletaria i democrática va disposar-se 
a negar-li el pa i la sal, els elements de descans i els de 
transport per aquest bestiar durant la seva estada ofensiva 
a la capital de la República. En defensa de la Llei de (?on-
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tractes de- Conreu? Evidentment, si; pero sobre tot en de
fensa de les instiíucions republicanes i catalanes; deis dnets deis 
pobles hispánica a forjar el sistema de viure que miHor els 
plagui; de la independencia del pais amenaqada, quina demos
trado palesa n'era inqüestionablement la «isidrada». 

Aquest fet significava el desfermament. de la reacció fei-
xista contra Catalunya, punt, vital de la República que havia 
escapat a les unglés deis que havien assaltat el poder per 
falsejar les millors éséncies del nostre régim democrátic. L'aca" 
bament d'aquest episodi tindria lloc el 6 d'Octubre del i934. 

Presencia i acció del P. S, U. en el camp 

de Catalunya 

L ES rodes de la historia reemprenent el seu cami el t'e-
brer del 1936. Empenyudes, ara per una nova energía 
democrática. Per una nova saba popular. 

La classe obrera, alliconada peí «bieni negre» i pels an-
tecedents que el varen precedir, es trobá neguitosa per fer la 
seva unitat política. Es sent ja major d'edat, ha adquirit ple
na conciencia de la seva responsabilitat davant del desti del 
nostre poblé, vol trobar la forma de fer-hí front i s'esforqa 
per trobar-la... 

La classe obrera i la pagesia, enfront deis militars i falan-
gistes sublevats, s'han adonat que llurs interessos de classe coin-
cideixen de pie amb els interessos de Catalunya, de la Repü-
b.ica i de la independencia del pais; que la seva sort com a 
classe obrera no pot destriar-se de la seva sort de patriotes; 
que els enemics deis obrers i deis pagesos son alhora els ene-
mies de la democracia y de la nació. Un nou concepte del 
deure vers la patria sorgeix en les masses populars. El desti 
de la democracia i de la nació está en les seves mans, car 
e'les han esdevingut la democracia i la nació mateixes. 

Sota aquest signe i aquesta exigencia histórica va néixer a 
la vida catalana el Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

Sota les seves banderes, que eren les de Catalunya i de la 
República reivindicades, va mobilitzar-se la gran lleva nacio
nal per abatre el feixisme que havia profanat les nostres ins-
titucions. 

La pagesia catalana tot seguit va veure en ell el Partit. i.a-
pac, de reviure les mes glorioses tradicions de patriotisme deis 
catalans, el Partit Nacional de Catalunya, el Partit que Cata
lunya necessitava i volia per la nova hora que estava vivint. 
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Es per aixó que els pagesos de la Federació de Treballadors 
de la Terra i els de la Unió de Rabássaires s'incorporen ais 
seus rengles. Saben que será el Partit que els hi exigirá tot per 
a la guerra. Tanímateix, que aquest es l'ünic cami que pot ter 
possible la satisfacció de Uurs drets de pagesos, de catalans i 
de demócrates conseqüents. 

Es per aixóHambé que el gran estol de pagesos profesaional-
ment inorganitzats, amb els de la F. de T. de la T. i els de 
la U. de R. formen un L!oc politic i patriótic entorn del Partit 
a la immensa majoria de les viles i comarques de Catalunya. 
Perqué el saben impermeable al derrotóme de la Falange sin-_ 
cronitzat per la provocado trotsquista i de la IkA.I. Perqué 
veuen en els militants del Partit els que amb mes fermesa plan
ten cara a tot atropell contra la pagesia, a tota incautaeió im-
procedent, a tot intent de saqueig d'inconfessab'es finalitats. Per 
que veuen en el Part't el conseqüent i incansable propagador 
d"un ordre de guerra i que és capaq de construir-lo. Per que 
veuen en els seus dirigents i al front de tots, el seu Secretan 
General, Joan Comorera, els que disputen pam a pam el ter-
reny a l'enemic els que arribat el moment, serem els darrers a 
sortir de Catalunya, sense, pero, abandonar-la mai. Per que 
veien en el P.S.U. de C. el Partit capdavanter de la reconques
ta i de la pau constructiva de demá. Aquest era el seu Partit. 
Que hi fa que molts d'ells en fossin militants en el sentit n-a-
terial del mot Fos com fos, aquell era el Partit per ells res-
peetat, admirat i estimat. 

Els pagesos endevinen l'acció i 1'influéncia del Partit en tot 
quan els afavoreix. Saben que no es casual que el Govern de 
Catalunya aprovi d'un sol cop l'aplicació de la Llei de Con-
tractes de Conreu que els pagesos, sense capgirar res, sense per
judicar cap dret alié, en forma ponderada, responsable, amb 
seny cátala, amb voluntat de col-laboració, havien ja establcrt. 
Ja teñen assegurada la rebaixa del preu d'arreridament; la per-
cepció d'una part major de fruit; l'estabiliiat a la térra que 
conreen; les possibil tats de posseir a titol propi les terres que 
des de molts anys venent conreant; les procedents d'incauta-
cions a feixistes condemnats o fugitius; el cobrament de les 
millores; etc. 

Tot just havia comencat la reforma agraria a Catalunya 
A.mb l'ajut i participació del Partit al Govern de la Generali-
tat, al Consell d'Agricultura, ais Ajuntaments, ais Sindicas 
Agricoles Cooperatius i a les seves Federacions comarcáis i na
cional. 

A Espanya sota la iniciativa del Partit Comunista, expres-
sada en decrets del Ministeri d'Agricultura al front del qua! 
s'hi trobava el camarada Vicens Uribe, estimat per tots els cam-
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perols espanyols, els quals, recordant-lo, diuen d'ell que era el 
primer camperol d'Espanya. 

Havia de prosseguir la reforma agraria i pros seguirá sota 
l'impuls del Partit, ajudat per tots els partits i patriotes de 
Catalunya i d'Espanya. 

Es precis revisar a fons la funció social i nacional que 
compleix la gran propietat de la terra. 

Posar a to amb els interessos de la pagesia i de la nació, 
les formes d'explotació de la gran propietat de la terra. 

Garantitzar ais pagesos a títol perpetu el dret a posseir i 
treballar la terra i junt amb aquesta garantía fornir !a pagesia 
deis elements necessaris a l'explotació moderna de l'agricul-
"tura, de les seves rames complementarles, l'avicuítura i la rama-
deria; industrialitzant-les al máxim. VetHar per una explotació 
correcta de la riquesa forestal que asseguri alhora la seva con
servado i creixemlent. 

Fomentar i ajudar el sistema de treball col-lectiu de la té
rra, respectant i defensant el dret deis pagesos a treballar-la 
pel sistema individual. Fomentar i ajudar el sistema eooperatiu 
del comerc, agrícola, respectant i defensant el dret deis page
sos a vendré lliurement els productos del seu treball. 

Posar al seu abast fertilizants quimics i llavors sanes, garan
tía de bones collites, maquines simples i combinades per la rtco-
llida i transformado de productes; crédits barats i a "darg ter-
mini per noves plantacions, obres de rec, camins, per resistir 

suase acudir a la usura les males anyades conseqüéncia d'ac-
cidents atmosférics, plagues del camp o altres calamitats. 

Tot aixó és realitzable dins d'una República democrática. Es, 
tantmateix, necessari per assegurar l'estabilitat i el carácter 
pogressiu de la República democrática que amb la contribució 
<ie tots hem d'instaurar. 

Son precises, pero, dues condicions essencialment prévies. 

i.—Unitat pagesa i alianqa indestructible de la pagesia amb 
la classe obrera per forjar el nucli medular de la ressisténcia 
contra el franquisme i la reacció fins al seu anorreament 

2.—Manteniment de l'alianca obrera i pagesa, com a nervi 
-vital de la reconstrucció nacional, venc,uts que siguin el fran
quisme i la reacció. 

Sense alianca obrera i pagesa no hi ha República Democráti
ca assegurada, no hi ha la reforma agraria ampliada i pro
funda a la que te dret la pagesia, la que necessita eS país in-
dependent i sobirá. 

Ha d'ésser ciar per a tots aixó. 
El P.S.U. de C. ha estat i segueix éssent l'artifix dé l'alian-

<;a deis pagesos amb els obrers, com ho és de la unitat nació-
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nal, on sigui que es trobi un sol deis seus militants i fonamen-
talment a l'interior de Catalunya, on es forja pas a pas, sege-
llant-se dia a dia amb 'la sang i el sacrifici deis millors filis 
del nostre poblé, que sovint cauen sota les ungles carniceres de 
Falange. 

El P.S.U. de C. avanqa per aquest cami segur de defensar 
aixi els interessos deis pagesos i deis obrers, de Catalunya i de 
la República. Segur que interpreta la voluntat i els sentiments 
mes pnegons del poblé cátala. Amb la má de germá combatent 
oberta a tots els catalans, a tots els partits lleials a la democra
cia i al poblé per vencer avui el feixisme i la reacció, per cons
truir tots junts el demá de llibertat que volem i mereixem. 
Aquest és el P.S.U. de C i l'esdevenidor que es proposa con
querir per Catalunya i els catalans fraternalment units amb tcts. 
els pobles hispánics. 

Es, evidentment, el Partit de la classe obrera, pero també eí 
de la pagesia de Catalunya. 



RAFAEL VIDIELLA, Secretar! del P. S. U. de C. 





AMADEU BERNADO 

CONTRIBUCIO A LA HISTORIA 

DEL PROLETARIAT HISPANIC 

La primera vaga general 
d'Espanya 

Barcelona, julio! del 1855. 

IY 

>OM déiem en el tercer article d'aquesta serie, aquell dimarts 
dia 3 de juliol fou pródig en al.locucions, crides i manifestos 

de tota mena. Tota aquella literatura anava destinada a con
vencer els vaguistes deis perills ais quals s'esposaven si seguien 
pers'stint en llur actitud. Deis trebaJiadors, i només que deis tre-
balladors, depenia, segons la divertida opinió deis .progressistes, que 
les faccions carlines fossin derrotades i salvades, la patria, el pro-
gres i la ftibertat. Només aquelis que veien atrcupeílats els drets 
mes elementáis de l'home eren exhortáis a fer eis sacrificis mes 
durs. Cap d'aquéies exhortacions no demostrava massa Interés a 
convencer els rics propietaris de fabriques, e!s quals, amb llur 
explotado i llur desmesurat egoisme, eren els causants directes i 
els unics responsables del desordre que tant temien unes autoritats 
que actuaven d'acord amb els dirigents de la classe els ¡nteressos 
de la qual servien i tenien en custodia. 

L'explicaihle parcialitat de les autoritats i de la premsa, tota 
ella reprensentant i portantveu deis diferents partits polítics en qué 
es subdividi a la burguesía catalana, no bastava, un cop trencades les 
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hostiJitats, a torcer la voluntat Ms treballadors amb la falórnia deis 
perills de l'absolutísme. Ningü no podia teñir mes interés que els 
treballadors a qué la Uibertat fos un fet i que es conservessin to
tes les conquestes politiques i socáis per modestes que fossin les 
conquestes de la revolució del 1854. Per la Uibertat i la democracia 
de la qual es deien defensors els governaments i els period'stes 
progressisres havien vessat Uur sang generosament centonare i mi-
lers de treballadors barcelonins. La revolució de jtéiol que tant car-
regava d'orgull els esparteristes, havia triomfat en gran part grá-
cies al.concurs que I havien prestat les masses treballadores que 
tan daram?nt eren escarnides i defraudades peí progressisme encim-
bellat al Poder. 

Fent vejre que no es recordava d'iines coses tan certes i sa-
grades, el govemador civil, senyor Franquet, es va creure obiigat 
a adrecar uns móts ais que per eufem'sme anomenava els seus 
conciutadans. A primeres hores de la tarda d'aquell dimarts, el se-
nyor Franquet feia publica una proclama en la qual deia : 

(< Gobierno de la provincia de Barcelona. 

Conciudadanos : 

Ayer, como autoridad al frente de Vuestro Cuerpo municipal, 
os dirigí mi palabra, lamentando las causas 'que estaban pertur
bando vuestro reposo, y asegurándoos que por parte de vuestras 
autoridades y corporaciones nada se perdonaría para restablecer la 
calma y la confianza. Doy las gracias a vuestra benemérita Milicia 
por haber al primer llamamiento acudido presurosa a llenar su ele
vada misión : pero deploro al mismo tiempo que, a pesar de las 
aclaraciones y seguridades dadas por S. E- el capitán general en 
su alocución y de las patrióticas excitaciones de vuestro Ayunta
miento, continué hoy en mucha parte el trabajo en suspenso-

Yo os excito de nuevo, laboriosos y sensatos obreros, a que 
viváis alerta contra los hombres /criminales 'y liberticidas, que x»n-
fundiéndose entre vosotros, manchan ly envilecen vuestra causa con 
horribles atentados como los cometidos en Igualada con Una fa
milia entera t las perpetrados en Sans donde con un noble y digno 
patricio, perdió nuestra industria uno de sus tmás probados e in
teligente., defensores. Se pretende aniquilarla; se pretende hundir 
la libertad y destruir el hermoso porvenir de la patria. 

Si vuestros enemigos consiguen arrancaros del terreno legal 
de la Kbre convención, será "abismaros con vuestro mismo triunfo, 
siendo vuestro oprobio, vuestra muerte. Volved, pues, al trabajo, 
y desde él pacificamente procurad la conciliación de vuestras di
ferencias. 

A vuestro lado entonces las autoridades y los hombres de 
razón serán celosos medianeros que contribuyan a armonizar vues
tros intereses y los del fabricante para salvar la industria. Oid y 
aceptad el consejo de la autoridad amiga que ha tantos Ineses se 
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halla consagrada a fomentar el bienestar de este país, mantenién
doos en posesión del orden ! Ay de vosotros y de vuestros hijos, 
y de vuestra patria, y de la libertad, sino rechazáis de vuestro 
seno a esos pocos enmascarados que os agitan, y no marcháis por 
el ancho camino de la legalidad ! 

Habitantes de Barcelona y de la provincia, tos que alentáis 
instintos generosos, los que os preciáis de leales españoles, con
currid todos en auxilio de vuestras autoridades, Ejército y Mi
licia para la conservación del sosiego publico empeñando vuestros 
patrióticos esfuerzos para que cese esta inquietud desgarradora. 

Y si olvidando sus deberes y profanando el santo nombre de 
libertad hubiese todavía quien promoviese nuevos conflictos e in-
posibJlitare a! invicto duque de la Victoria el llevar a cabo su glo
riosa tarea de regeneración política, caiga sobre él vuestra maldi
ción y iel rigor de las leyes, porque con razón Iserá acusado de 
liberticida y destructor de vuestra industria y clases productora y 
obrera. 

Barcelona, 3 de julio de 1855 — Cirilo Franquet. » 

Com era costum d'encá que el confítete havia esclatat, les cri
des i bans d? les autoritats es fe:en per partida doble, per la qual 
cosa a la proclama del senyor Franquet, governador civil de ¡a 
provincia, en va seguir una altra del senyor Franquet, president 
de la Diputado provincial. La segona era molt mes ensucrada que 
la primera : deia carr ncioneries com aqüestes : 

«A. los honrados obreros de esta provincia. 

Conciudadanos : 

Vuestra Diputación lamenta con vosotros el inesperado con
flicto que os mantiene lejos de esos talleres, orgullo de Cataluña 
y alimento de vuestras familias. Situación tan violenta no 'puede 
durar, porque mata la producción industrial, aviva las criminales 
esperanzas de los enemigos del actual orden de tosas, es el to
mento de una continua alarma, y da ocasión a escenas horribles 
que vosoirOo, a fuer de leales y honrados, sois los primeros ¡en 
condenar altamente. 

Venid, pues; acercaros con confianza a la primera autoridad 
popular de la provincia; ella os abre sus brazos paternales para 
recibir benignamente vuestras quejas y mejorar vuestra suerte. Ella 
si (os la promete y podéis creer en su sinceridad), eHa se encarga 
de defender vuestras pretensiones en todo lo que sea compatible 
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con la justicia, y de constituirse intérprete fiel de las mismas pnte 
los poderes constitucionales del Estado. 

Escuchad la voz amiga de vuestra Diputación, desechando pér
fidas instigaciones, y no está lejano el dia en que terminadas para 
siempre tan deplorables discordias, os cabrá la gloria de haber 
devuelto la paz y el bienestar a nuestro desventurado país. 

Barcelona, 3 de julio de 1855- — El gobernador civft presi
dente, Cirilo Franquet. Los diputados, Mariano BorreU. — Manuel 
liabanellas. — Manuel Torrent y Ramailó. — José Oriol Mauri- — 
José Ricart- — Juan Ballesté. — Teodoro Creus y Coraminas, ¿— 
Por acuerdo de la Exma. — Diputación provincial, Mariano Vidal 
y Merli, secretario. » 

UNA TARDA HISTÓRICA 

AVENT dinat hom va comentar a notar per les Rambles una 
afluencia extraord:nária de vaguistes. Homes, donís i mar-
recs acudien en gran nombre a la via princpal de la ciutat. 

Fus grups vénien de tots els barr's obrers de la capital i llurs con
verses eren molt animades i tots posaven una gran passió a co
mentar els bans i les crides oficiáis que els convidaven a capitular 
sense cond'cions honrases per ais treballadors. 

A mesura que pasaven les hores, els grwps es feien mes espes-
sos, amb la qual cosa les Rambles, de Canaletes al Pía de la Bo-
queria i fins i tot al Pía de les Comedies o al peu de la Muralla 
de Mar, pot dir-s» que tota la ciutat obrera era aJJá. Va cantri-
buir-h:, encara mes, Tambada de grans contingents de treballa
dors procedents deis pobíes deis voltants de Barcelona, els quais 
van trobar fácil 1'entrada de la ciutat grScies a les ja enderrocades 
muraíles de la part nord de la capital. Aquells grups vénien de 
Gracia, de Sant Marti i Sant Andreu, de Sans, d'Hospitalet. Des-
prés en van arribar de molt mes Huny : de Badalona, de Gra-
notlers, de Mataró, de VHanova, de nngü no sabia d'on. Aquel! 
exércit de caminants, puix que vénien a peu, feia Hur entrada a 
Barcelona mort de set i brut de pols, amb els peus Hagats i el 
clatetí torrat peí sol del nostre mes de juliol. Barcelona constituía 
per a aquellla multitud una nova térra de promissió i l'esperanca 
que arribaven a la fi de Margues anyades de patw. 

Una tal invasió de forasters o d'estrangers — aixi els quilifi-
caven els enemics de la classe treballadora, — emplená d'horror 
l'esglaiada burgesia barcelomina. Les cares deis caminants de la 
tnarxa aquella fe'en molta mes por ais burgesos que no pas les 
deis vaguistes urbans. Les angoixoses preguntes de : « qué volen 
aqueste forasters ? » o les de : « qué venen a fer aquests morts 
de gana ? » corrien de boca en boca entre els que es deien es-
claus de l'ordre social. 

IH 
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Tothom va saber aviat alió que venien a fer uns tais hosres. 
Sobretot aquells que ho vol'en saber de veres. Aquells pelegrins 
tan singulars arribaven a Barcelona guíate per l'afany d'expressar 
iilur solidaritat i simpatia ais vaguistes de la capital, llur ínt/m sen-
timent peí proletariat de Barcelona, la ciutat mare del primer aixe-
•cament del Quart Estat espanyol com a torga social autónoma i 
particular en la vida política i económica del nostre país. El fi 
instint que caracteritza l'eternament escarnida massa popular va 
posar en marxa la multitud que el 3 de juliol del 1855 envai Bar
celona, per tal com endevinava que alguna cosa nova s'havia pro-
duit en la vida política espanyola. Atreta per l'orig'nalitat i per la 
sensació que quelcom de transcendental era debatut dinrre de les 
muralles de Barcelona, tot el poblé productor de ia provincia va 
rnobilitzar-se per si eís vaguistes barcelon ns necessitaven el seu ' 
ajuí. 

La sign.ficació i el tresor moral d'aquelles ambaixades pr>.otá-
ries foren estimades en llur exacte valor pels treballadors de Bar
celona, de la mateixa manera que ho foren, d'acord amb l!ur inte
rés de classe, per tots els sectors de la burgesia catalana, tossin 
modérate, liberáis o progressistes. El proletariat cátala marxava per 
primera vegada sol i de'xava d'ésser el patge d'armes de la fracció 
radical de la burgesia. Que temps després el proletariat fos victima 
altre cop de l'engany deis santons de la política deis partite bur-
gesos no treu pas importánc:a, — ans el contrari la hi dona mes 
amplia — a l'esdeveniment h'stóric de l'estiu del 1855 a Barce
lona. Alió que va constituir la médul.la d'aquell moviment és molt 
mes important de tenir-se en compte que tot el que han deixat 
escrit governants i vaguites. 

A les set d'aquella tarda memorable, milers i milers de tre
balladors, de ia ciutat i forasters, es van congregar al peu de les 
ruñes deis glacis del vell Portal de 1'Ángel per a escoltar la veu 
deis oradors mes autoritzats de les organitzacions obreres. Tris fo
ren els oradors que amb paraules cálides van dir a tothom que 
volia escoltar-Jos ,quins eren els desigs i la voluntat deis vagu'stes, 
quina era la ferina decisió de no tornar a la feina mentre no fos-
sin reconegute els drets legít'ms de la dasse obrera a organizar
se, tot plegat darament exposat en els manifestos repartite d'en-
ga que havia comengat la vaga general. 

En el manifest del dia 3, repartit entre els ass'stente a aquell 
miírng a Taire lliure, hom observa la reivindicació d'un dret tan 
comprensiblement reclamat com explicablement negat. Els treballa
dors demanaven participar a l'armament popular contra l'absohi-
tisme. Bis treballalors volien armar-se per tal de veure, amb la 
defensa del régim liberal, assegurada una garantía de llur defensa 
com a treballadors, a la qual cosa els Poders Públcs no consen-
tien, esverate com estaven davant l'increment de l'esperit d'asso-
ciaeió del proletariat. 

En el manifest en questió figuraven, per fi, expressions d'adhe-
s:ó a Espartero, les quals, si bé avui semblen xocants, en aquella 
época eran necessaries per tal de no- veure's criminalment conifosos 

amb els rebds earlirts-
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Heus ac¡ la copia del manifest del 3 de julio! : 

« Muchísimos son los fabricantes del Principado, que alentados 
por los últimos bandos del capitán general, y despreciando ante
riores convenios han despedido a sus trabajadores, enviándoles a 
pedir limosna. 

El guante arrojado por los amos quieren recogerlo de «na vez 
los trabajadores, y por lo mismo pacíficamente dejaran las cua
dras y talleres hasta que se les haga completa justicia, dando de 
esta manera una prueba del espíritu de fraternidad que les anima. 
Desgraciado del que se entrometa con la clase obrera para dar 
vivas a los carlistas, quemar fábricas y arruinar familias, porque 
en sus mismas manos purgará con la velocidad del rayo las con
secuencias de su imprudencia y maldad. 

A los trabajadores no les sugieren otros fines que la libre aso
ciación, para impedir que, como ha sucedido, se apodere la auto
ridad de los caudales que tenían para socorrerse mutuamente- Quie
ren también fijar de un modo estable las horas de trabajo, y que 
se constituya un jurado de amos y obreros que arreglen buena
mente las discordias que entre ellos se susciten; y desean, por fin, 
que se les considere como ciudadanos españoles para ser admitidos 
en las filas de â Milicia Nacional, de la que se les excluye ahora 
de una manera absoluta. 

El estado excepcional del Principado autoriza al capitán gene
ra! para atender las justas peticiones de ios trabadores, ínterin las 
Cortes o el Gobierno de la nación arreglan de «na manera estable 
el porvenir de amos y operarios- A la, autoridad, pues, de su S. E. 
se dirigen los trabajadores, esperando "verse ayudados en tan justa 
demanda por el Ayuntamiento constituido de esta ciudad y ¡ior !a 
benemérita Milicia Nacional de todo el Principado, que no puede 
ver en los obreros más que hermanos suyos, decididos como ella 
misma a sacrificarse mil veces por el duque de la Victoria, por la 
libertad, y para que sea una verdad la revolución de julio- » 

Un cop acabat el miting, es va organitzar una manifeStSffid 
imponent, la qual, ais crits de fViva Espartero !:?, rViva la asocia
ción ! » i « Pan y trabajo ! » i omplint la Rembla de gom a gom 
va pujar carrer de Ferran amunt amb la intenció d'arribar a Casa 
de la Ciutat. La placa de la Constituc ó- igual que els carrers que 
ni desemboquen, havien estat presos militarment des de les cinc 
de la tarda. Per tot arreu no es veien mes que müic'ans que ha
vien acudit cridats al toe de generala. Un esquadró d'hüssars ocu-
pava la placa de l'Ajun-tament i ningü no podia acostar-s'hi per 
res. La por dominava totes les esferes oficiáis i tots els sectors de 
la burgesía barcelonina. 

D'aquella riuada humana es va destacar una comiss'ó que 
va soilioitar de parlar amb 1'alcaide per tal de demanarlí que 
fos tornada la bandera que els vagu'stes havien plantat da-
munt de la barricada de la placa Pedro, la qual havia estat 
retirada la nit abans per uns guardes municipals i diposi-
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tada a Casa de la Ciutat. Una tal pretendo va provocar una 
torta discussió entre vaguistea i regidors. L'Ajuntament es resistía a 
ll'iurar una bandera que era considerada com un signe de sedi-
ció i l'estendard de la revolució social. Bis obrers reclamaven tlur 
bandera cada cop amb mes energia i en feien una qüestió d'ho
nor. Veient que la cosa prenia mala esp'na, els alcades constitu-
cionals van deixar que -si comandant deis sapadors de la Milicia, 
senyor Torrenls, lliurés l'estendard al senyor Coello, cap de la 
guardia municipal, el qual, al seu torn, el va posar en mans deis 
vaguistes, — en mig deis crits d'enorme alegría de la multitud, — 
tot dienitJlos en castellá : « El Ayuntamiento creyendo que en esta 
bandera había un lema sedicioso, me mandó que la recogiera y la 
presentara. Examinada ésta y viendo que no había nada contrario 
a /a libertad, os la devuelvo. Viva el Duque ! Viva la libertad ! ». 

La bandera roja fou passejada en triomf i sota l'escorta de 
l'esquadra de gastadors deis bombers de la Milicia, la banda de 
musca deis quais no cessava de tocar l'himne de Riego i altres 
marxes patriótiques de cireumstáncies. Carrer de Ferran avall, tota 
aquella gernaeió va arribar al Pía de la Boqueria i es va escam
par després pete carrers de l'Hospital, Carme, Sant Pau i les Ram
blas, presa d'un entusiasme indescriptible i crits de victoria que 
ofegaven les veus de les trompetes i els ra-ta-plams deis tambors. 
Els visques a les reivindicacions de la dasse obrera es confonien 
amb els visques a Espartero i a la revolució de juliol. Alió que 
unes ñores abans feia presagiar una tragedia acabava en mig d'un 
grandiós alegroi que prova la candidesa, la ingenuitat i l'infanti-
lisme que dominaven, en molts aspectes, les masses treballadores 
tan grosserament calumniades abans i després del conflicto que 
provoca la vaga general. 

Era beri fose quan els darrers manifestants van dissoldre's per 
a anar a buscar un recó on passar la nit després de les fatigues 
d'una diada tan plena d'emocions i de rodar d'un cantó a l'altre. 
Les portes i els arbres de la Rambla van servir de Hit a una gran 
part d'aquell exércit de ciutadans que amb la brusa proletaria ha-
via fet la seva h'stórica entrada a Barcelona per a sotídaritzar-se 
amb els seus germans de la capital i augmentar el pánic de les 
classes riques catalanes. 

La vaga, pero, no era acabada i en el proper arricie veureu que 
prou li'n faltava. 



Per aquest camí, peí que és i representa Cata

lunya en el conjunt deis pobles d'Espanya, el 

P. S. U . és una gran conquesta de la classe obrera 

i deis pobles hispánics. Mai no agrairem prou al 

Partit Comunista d'Espanya, a Josep D Í A Z i a 

Dolores I B A R R U R I , els seus caps volguts; al seu 

B^xrb Politic i al seu Comité Central, el valuos 

ajut que ens prestaren per íormar el nostre Partit, 

la conseqüent i empenyada ajuda que ens han pres-

tat i ens presten en el cami de fer del nostre Par

tit, el mes nombros, fort i influicnt Partit cátala, 

el Partit de la victoria nacional, republicana i de

mocrática, victoria que obrirá per a Catalunya, i 

per a tots els pobles bispánics, bríllants perspecti-

ves de progrés, grandor i benestar vers el socia-

lisme, en el qual Catalunya veurá satisfttes plena-

ment les seves reivindicacions sacionals i social* 

tan pregonament sentides. 

Wtnceslau COLOMER 
Secretan drl P. S. U. de €. 



I. TAIGUINE 

L'impulsde la democracia en 

els patsos d'Europa Oriental 

i 

CERTS nuclis estrangers menen aqueste darrers temps una cam-
panya sistemática forca orquestrada contra els régims politcs 
establerts en els paisos alliberats de l'Est i Sud-Est d'Europa, 

Hom pretén que I'ordre instaurat pels pobles d'aquests paisos després 
de Hur alliberació p^r l'Exérct Roig no correspon a les exigéncies de 
la veritabie democracia; i les critiques mes agressrves arriben fins 
a afirmar que aquests régims son (( totalitaris » i « policiacs », 
manifestant que si subsisteixen en aqu'ísts paisos és per la voluntat 
de la Unió Soviética- Acaben traient la conolus'ó que la col.laboractó 
és impossible entre les potencies de la coalte'ó antihitleriana i ádhuc 
que un confítete és inevitable entre els alíate d'ah'r. 

No h¡ ha res de sorprenent en el fet que aquesta campanya 
sigui particularment intensa en els paisos anglo-saxons- Car en 
aquests paisos una tradteió secular de dominació sobre les nacions 
dites endarrerides ha donat ais medis governamentals el costum de 
creur° que Hur propd régiirt era el mes perfecte i de menystenir les 
formes de la vida política i económica deis atres pobles. 

Avui, a l'endemá de la segona guerra mundial, la humanitat i 
particudarment els pobles d'Europa i d'Asia, han entrat en un pe-
riode de grans canvis. Pero, a'xó no impedeix ais medis dominante 
d'América i Anglaterra de mantenir les idees d'un passat caducat, 
<f.un passat ben Ilunyá algunes vegades- Aixó es degut al fet que 
aquest. medis estimen el passat molt mes que el present i que tot 
construint uns pdans d'hegemonia mundial no deixen de sentir certa 
inquietud per a l'esdevenidor. Buscant la manera de retardar tot el 
possitole la marxa de la historia vers el progrés fan molt de soroll 
a propósit de la democracia. Es per aixó que s'esforeen per deni
grar el punt de vista i les aspirackms de la Unió Soviética. Pero, 
és sufieient analitzar aquest problema cdüocant-se sobre el terreny 
deis fets, de la lógica i del bon sentit perqué resalti seguidamertt, 
amb tota claretat el veritabie objectu afaiagador de la demo
cracia- | t : * y{¡ 
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IFEREINTS paisos de l'Est i del Sud-Est d'Europa es troben ac-
tuaiment tntre dos camms. Abans de la guerra estoven domr-
nats per elementa ambiciosos de vista curta corromputs fins • 

les arrels, que (ormaven part de les rapes parásiles i que guanyaven 
lots els records en la mala direccio de 1 Estat. En Ilurs palsos, aquesto 
(ioverns encarnaven la reacció mes negTa en el terreny politic, 
economic i social. Llur política exterior es i»m tova a Sírguir serv im*nt 
tai ordres de les torces liuperiaüstes • str.injreres. Aquests Go-
verns, ádhuc aqueits que durant la guerra sostinguer^n els aliats, 
liavien tingut abans de la guerra reJacions mes actives amb l'Alle-
manya que amb les potencie» antibitlerianes. Durant l'interval de les 
dues guerres mundials les masses populars deis paisos de l'Est i del 
Sud-Est d'Europa varen apurar fins a la darrera gota la copa de la 
miseria, de la fam i de l'opressio. Estoven reduits a una existencia 
de páries i a la gnoráncia mes absoluta. Odiaven el régim que els 
oprimía i de vegades manifestaven llurs sentiments a través de mo-
viments qu-? eren renrmrts salvatgement. 

Va arribar l'any 1939. Fou eJ comencament de la segona guerra 
mundial. Un a un, tots aquesto paisos han estat arrastrats a aquest 
torh^Hi de foc- Han sotert cruelmerrt les conseqüene'es de la guerra. 
No tots s'ban trobat en el mateix costat de front. Els uns han seguit 
els aliats. els altres han marxat amb els feix'st»s. Pero en tots 
aquesto paisos, fossm al costat de l'una o altra de les coaliciona, 
bem vist produir-se un sol i mateix fet : per tot arrea», *& medís 
governamentols que tenien el poder a la vetlla de la guerra han 
fracassat rotundament durant aquesta, i junt amb eHs Hurs régkrts 
podrits. Quan d front alemany de l'Est va ínsorrar-se sota ete 
cops de l'Exércit Roig. quan t b pobles del Sud i del Sud-Est 
d'Europa obtingueren per fi la Hibertat, es va posar davant d'ells 
aquesta qüestió de primera, importancia : Quin cami seguir ? Quin 
régim crear ? 

Está' ben compres, que no podía ésser qüestió de retornar ai 
passat. Pero si el passat havia estot deflnitivament llanc.it ais re
cords de-la historia, en qué consistía el régim nou que havia de 
substituir a l'atitic ? 

ni 

ELS medís governamentals deis palsos anglo-saxons esperaven 
amb seguretat que efe pobles de l'Est i del Sud-Est d'Europa 
vinguessin a demanartos ttur parer i assrsténcia. Efe preparaven 

a jugar el paper de protector potent cridáis a organrtzar en aquests 
paisos pobres i endarrerits, un régim semblant al que havia existit 
en aqu4&s paisos. Es a dir, es contptava a Londres i a Washington, 

D 
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mantenir al cap d'aquests pobles el poder d'un grup de parásita 
com el que havia govemat fins aquella data, disposats a blanquefar-
los un x c per presentar-Jos amo un color mes o menys derno-
eritic. Pero, els esdeveniments han prés un curs diferent. 

Els pobles que han passat per la dura prova de la segona 
guerra mundial han aprés raoites coses. Particuiarment han apréa 
a mirar amb un u]l critic els medís governamentals de l'Oocident. 
i la prudencia politica que eils predkaven- Aquests pobles han 
arribat a la conckis'ó que, com un arbre, la democracia ha d'ésser 
jutjada pels seus fruits. I en el moment que eis profetes anglo-
saxons han invitat els pobles de l'Est i del Sud-Est d'Europa que 
seguissin després de la guerra els camns « píaners preparáis per 
la democracia occidental >, aquests portes han reflexionat a diferente 
fets ben coneguts i moit suggestus. 

Heus ac¡ l'exempJe de Franca. Abans de la guerra, aquest pal» 
tenia a l'Occident i principaJment ais Estats Units i a Angiaterra, 
la reputació d'una € petta democracia modd ». Pero, 'a guerra 
ha posat al descobert d veritable contingut d'aquesta « demo
cracia »• 

Mrrern la mateixa Angiaterra i eb Estats Units ds quals, amb la 
Unid Soviética, han dirigí la coalició antmitieriana que ha l'quidat 
AJemanya. 

La forma de democráca que existeix en aquests paisos anglo-
saxons, es el resuítat de la evolució histórca d'aquests paiso ŝ i, 
contrariement ais enganys estúpids escampats p°!s reaccionaria, 
ningü no pensa a imposar-los des de fora les bones coses d'una 
.litro forma de democracia. Hom no caldria que es pares a analitzar 
els punts forts o débSs de la democracia angio-saxona, si no s'assa-
gés de proclamar que la democracia conservadora es Túnica fór
mula legitma de la democracia. Pero, quan es preten que eh pobles 
deis paisos aUtberats d'Europa han de segu r docüment els con-
seUs i métodes de Londres i Washington, aquests pobles no poden 
evitar de constatar un gran nombre de fets que no justifiquen de 
cap manara Hurs pretensions exagerades-

Aquests pobles es demanen perqué, a i,nsrlaterra. centre d'un 
riquiss m imperi de 500 müions d'habitants, prop de la meitat de la 
pobiac ó manté un niveU de vida molt inferior al mirom desitjable 
per v ure. 

Per qué, dins els pares püblks de Londres, hom veu durant 
lestiu, un nombre tan gran de ciutadans sense treball, dormint per 
no disposar d'estatges ? 

Perqué l'atur forgós sois ha desapar?gut a Angiaterra en el 
moment que les necess'tats de la darrera guerra sagnant han impo-
sat una mobiltízació total de la poblado, i per qué, avui, que la 
guerra ha acabat, l'espectre de l'atur forcós amenaca de nou d 
proletariat britán c ? 

Per qxiéj en el conjunt de l'immens imperi británic, algunes cen
tenes de mft'ons d'indigens de color, reduits al semi-esdavatge, 
han de pagar la vida luxosa de la classe dominant de ia metrópoli, 
reaJitz?nt un treball que els fa suar sang i aigua ? 

Per qué la famosa llibertat de premsa de la qual est'men vana-
gjorlar-se tant ete anglesos, ha degenera! en llibertat d'acció per 
una mifja dotzena de res absoiuts del periodisme ? 
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Per qué els dirigents de la política británica, conservadors o 
trebaUtstes, han ajudat i ajuden Franco, el despreciable fillol de 
Hitler i de Mussolini, el qual s aguanta damunt el seu pedestal 
trontollant grácies a aquesta ajuda ? 

Per qué els dirigents de la política anglesa, conservadors o 
treba (listes, han sostingut i sostencn a Grecia les forces mes reac
cionarles ? 

Per qué a Indonesia, des de molts mesos, les tropes angieses 
están combatent el moviment d'alliberació nacional, intentant que 
el país esdev ngui de nou una colonia "holandesa ? 

Per qué a Alemanya, les autoritats angleses intenten deixar a 
Alemanya important recursos de guerra ? 1 per qué es mostren tan 
ind reren ts i superficals davant el problema de desnazificar Alema
nya s-.'gons s'havien compromés ? 

Per qué tots els elements conservadors i reaccionaris d'Europa 
aüiberada senten una gran s mpatia per Londres cerní veient-hi un 
gran punt d'apoi ? 

Seria molt fácil de multiplicar aqüestes preguntes, pero, les que 
hem enumerat ens semblen suficients. 

1 els Estats Un ts ? Quan els pobles de l'Est i del Sud-Est 
d'Europa ni ren la gran república transatlántica, no poden deixar-
se, alii encara, de piaratejar-se nombroses qüestions que els deixen 
perplexos. 

Per qué en efecte, en aquest país el mes ric del món, ni han 
constantment alguns miiions d'obrers sense feina i, durant els anys 
de crsi una part moít important de la poblado es troba privada de 
trebaU ? 

Per qué, a menyspreu de les estipulacions de la Hei democrá
tica, els negres son práeticament l'objecte duna acerba discrimi-
nac ó ais Estats Units, comprenent-hi la bárbara llei de Lynch ? 

Per qué les autoritats deis Estats Units son impotents per su-
prim'r el gangsterisme ? 

Per qué a Washington, a l'exemple de Londres, es mostren tan 
indulgents amb el rég m de Franco ? 

Per qué a Xina, els Estats Units han seguit i seguixen una 
linia de conducta encaminada a sosten r a tot preu els elements 
conservador» contra íes ¡ortcs populare progressives ? 

Per qué avui, després de la debacle d'Alemanya i del Japó, els 
Estats Units van p_>r apoderar-se de totes les bases navais i aéries 
de tots els recons del món ? 

Contra qui, volen ésser utiiitzades aqüestes bases ? 
Per qué els Estats Units no han jutjat possible donar a conéixer 

el secret de la bomba atómica ate altres paisos pacífics ? 
En aquest cas també, els « perqué > podrien ésser faclment 

mult pJicats, pero, no es segurament necessari. 
Aquests son alguns deis íspectes de la democracia occidental i, 

en primer Üoc, an-glo-saxona, adhuc s hom la considera la millor i 
la mes luxosa. I en aquest cas. qué e l comprendre per una edirió 
a bon preu de la mateixa democracia ?... Es veritat que els profetes 
politics de Londres i de Wash'ngton prometen que, poc a poc, gra-
dualment, d:ns de dos cents anys, per exemple, totes les plagues de 
la democracia occidental desapareixeran i que a partir d'aquell mo-
ment es v urá tan bé. Pero, és evident que les promeses d'aquest 
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genere no poden seduir molt els pobles deis paisos renaixents de 
l'Est i del Sud-Est d'Europa- Cal estranyar-nos si aqueste pobtes 
han resolt de trobar el cami mes curt i mes dtrecte peT arribar a 
una democracia realment d'acord amb els interessos de tes masse» 
populars i susceptible d-s servir, encara que no siguí mes que eis 
mes urgents d'aquests interessos. des dará, tots el? essers d'aquesta 
feneració ? 

IV 

^ ~ > . UIN és do«cs el ca<mi adoptat pete pótales de l'Est i del Sud-
fl \ Est d'Europa ? 
^B_Q_ B" s n a n decWit de crear una democracia progressiva. No és de 
cap manera el « comunisme » ni la « sov'etització », malgrat d 
que d.u?n els profetes anglo-saxons. La democrác a que ha r.ascut 
i que es fortifica a l'Est i al Sud-Est d'Europa és una conseqüencia 
natural de la situació i de les tradcions d'aquests paisos, de la 
situació que s'ha format aci durant i després de la segona guerra 
mundial- El desenvolupament d'aquesta democracia es fa en m'g 
d-í moltes dificultáis económiques i poüt'ques. Encara ht ha allá 
moltes coses que no están ben acabades. Es probable que moltes 
coses hauran d'ésser mes d'una vegada rev sades i arreglades. 
Pero, des d'avui aquesta democracia comenca a d¡buxar-se en les 
seves grans línies. Quin és el seu fons ? 

Des del punt de vista politc, cons'steix essencialment que, amb 
¡a supremác'a de les forces democrát ques de I'Estat — sufrag; uni
versal per ais homes i per a les dones, govern responsable davant 
el partament, régim irepublicá, etc- — el govern del país es basa 
sobre el principi d'un bloc de tots els partits democrátes i anti-
feixistL's. Hom coneix que a xó és aixi a Polonia, a Romanía, a 
lugoslávia, a Bulgaria, a Txecoslováquia i a Hongria. 

El principi del bloc de tots els partts democrátes seguit en 
aquesís paisos no és un fet que no tingui precedente. Hom pot 
trobar-se'n d'exemples en el passat : precisament en els paisos 
d'Occidsnt.' Considerem que és suficient recordar el Front Popular 
a Franga, el 1936-

Des del punt de vista econónre (i els pobles saben molt bé 
avui que cap democrác a política real no pot existir sense una base 
económica adequada), el que constitueix el fons d'aquesta demo
cracia progressiva és que ella suprimeix la classe de grans pro-
pietaris latífundistes i entrega la térra ais camperoJs a tito! de pro-
pietat privada; ella concentra a les mans de I'Estat les rendes de 
comandement económic (banques, grans industries, ferrocarrMs, etc.) 
i aporta alguns elemente de planificado en el conjunt de la vida 
económ:ca del país. 

El conjunt tfaquests eJements politics i económks constitueix 
la base de la democracia progressiva que contrariament a la demo
cracia occidental, pren el poder de les « dues centes familes > 
i el posa realment sota el control del poblé. 

Hi ha une diferencia entre la democracia com ia que s'orga-

« 
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nitza avut en els paisos d? l'Est i del Sud-Est d'Europa, i, per 
exeraple, el Front Popular del 1936 a Franca ? 

Si. La gran diferencia, es que en aquests paisos, els blocs deis 
partits demócratas son molt mes solids, actiuis i resoits que i'ampia 
coaiKció que, ara fa deu anys, havia arribat al poder a Franca- Arxó 
s'expl'ca per moltes causes : els pobles han fet uns grans pro
gresos, s'han trempat a l'escola dura de la guerra; els mestres 
d'abans han perdut llurs posicions económiques dirigents; les velles 
dasses dominants han estat desbancades, imentre que les masses 
treballadores han pres conciencia de Uur forca. 

La Unió Soviética ha alliberat tote aquests paisos de la donf-
nació hitleriana- El govem soviétic els acorda tot l'ajut económic 
que teñen necessitat des de racabament de tes hostuitats, tot res-
pectant sense cap mena de reserves, lhir completa independencia. 
L'amistat i la simpatía del poblé soviétic reforca Uur moral- Pero, 
aixó no eselou de cap manera l'ex!sténcia de lligams entre aquests 
paisos i 1'Ocoid.ent. Al contrari, totes les condicions exdsteixen peí 
manten'iment de bones relatíions entre aquests paisos d'una part, i 
els Estats Units i rAnglaterra per un altra. Pero, cal per aixó el 
respecte absolut de la independencia deis pobles alliberats de l'Est 
i del Sud-Est d'Europa; cal deExar-Jos segur el cami de desenvo-
lupament que ells han escollit. Cal que Washington i Londres re-
nunciin a tota tentativa d'imiposar-los Uur voluntat. 

Aquest és el cami s-egu t per aquests paisos després de la 
guerra- Cal d'ir que un fet molt tmportant ha accelerat aquesta 
determinado. 

El problema mes important i el mes urgent deis nostres dies 
consiste'x a extirpar les arrels del feixisme, i no soiament a Ale-
manya i al Japó. Es actualment la pedra de toe de qualsevol régim 
democrátic; dones és d'aixó que depén en quina mesura será possiLble 
assegurar la pau i de prevenr una nova agressió, una nova guerra 
durant un periode mes o menys durable. I qué és el que passa ? 
Els pobles veuen. el que es fa en aquest ordre de coses en els paisos 
on el desti de les nacions és controlat per Londres i per Washington, 
a Espanya i a Portugal, a Italia i a Grecia, a les zones occdentals 
d'Alemanya, al Japó i a alguns altres paisos- Veuen, per altra part, 
•1 que es fa en aquest domini. on els destins de les nacions es troben 
a les mans de la democracia progressiva. Les comparacions s'im-
posen, i els pobles, pr'.noipaiment les grans masses de treballadors, 
en treuen condusions practiques. La democracia es desenvolupa, i 
pren forca. 

Aquesta es la manca incanviable de la historia. 

V 

OM compren que aquesta linia de desenvolupament sigui poc 
agradable a alguns níedis estrangers influents. D'aci llurs cla-
mors sobre l'abséncia d'una « veritable democracia » en ets po-

Wes de l'Est i del Sud-Est d'Europa que renaixen de llurs cendres 
r. 
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Hom crida a la « má de Moscú ». D e l'arseoaj antisoviét'c del temp» 
de la intervenció hom treu els vells maniquins, hom els repren d ' w 
géncia i els posen ais festatges polítics de Londres i de Washing
ton, com una novetat. 

Pero, ja no som al 1920, hom és al 1946. El món no es mes el 
que era fa un quart de segle- Els pobles s'han fet grans. Efe no 
volen contentar-se amb una democracia il.lusória, de pura 
forma, eíls volen la democracia en aceió. Responent ais sermón* 
deis profetes anglo-saxons, hom els dematia irónicament : Ja veri-
tahle democracia es redueix a basar el govern d'un pa'ts sobre una 
espéc'e de foalanci politic ? I que els homes politícs que es fan 
una violenta concurrencia duran t les eleccions' reclamant-so, el día 
següent de rescrutini, d'un « esperit de continu tat > significant 
simplement ila negació a complir les promeses fetes ais electors ? 

El procés de desenvoluipament i de reforcament d'una democracia 
progressiva és el fet caracteristic de la vida política d'Europa de 
dísprés de ia guerra; es un fenomen regular de fevoluoió 'histórica 
i res no el pot deturar ni retardar durant molt de temps. Ñosaltres 
creiem que els reaccionaris d'Anglaterra i deis Estats Units s'en 
donen compte- Si malgrat tot, ells fan molt de soroll en relació 
al < totalitarisme » a Europa oriental, totalitarisme que e l s han 
inventat, si ells busquen posar bastons sota les rodes quan es tracta 
de la reconstrucció de Polonia, de Romanía, de Bulgaria i d'alguns 
ailtres paisos, aixo val dir simptlement : 

Primerament, els reaccionaris deis paisos anglo-saxons busque» 
entorpir la instaurado a Europa de régims veritablement democrá-
t k s . Ells teñen por que el contagi no guanyi a altres pobles mes 
aprop d-2 « llur missió », iper exemple en el si de 1'imperi britárác 
o en alguns Estats d'América llatina. I és per aixó que aquests 
reaccionaris manifesten tot d'un cop un tan gran interés per Vor-
gamització interior de Polonia, de Romanía, de Bulgaria, etc. Heus 
aci perqué están enrabiáis al veure l'existéncia de blocs de partits 
democrát'cs dins d'aquests paisos; vet aci perqué els comblen dlin-
jüries. Si els partits democrátics estessin trencats i absorbits per les 
discordes ¿nteriors, els « herois > de la reacció d'avantguarda p o -
drien molt mes facilment arribar fins al poder-

Segonament, — 5, és pot ésser el motiu mes important — els 
reaccüonárs dells paisos anglo-saxons volen profitar de l'ocasió 
(puix el mot d? « democracia > pot molt bé induir les masses en 
error) per Mancar una gran campanya anti-soviética per tal d'aportar 
i'escisssió en el si de la gran coalic'ó soviético-^angkramericana ia 
qual ha guanyat la guerra, pero que ha tingut sempre la virrut 
d'exasperar els posseidors de cofre forts dins els dos hen\isferis. 

Pero, és ja hora d'acabar amb aquest joc poc digne i poc 
inteU'gent- Que els medis govemamentals deis paisos anglo-saxons 
comprenguin dones una bona vegada que l'existéncia de la demo
cracia progressiva és inevitable a 1 Est i al Sud-Est d'Europa. Com 
mes aviat comprendran aixó, mes facilment els pobles amants de lli-
bertat organizaran la coopéració de la post-guerra, sense la qual 
cosa, ni l'afiancament de la O- N. U-, ni la instauració d'una pau 
solida i duradera no son possibles. 



La defensa deis interossos vitáis deis obrers, 

deis treballadors, deis empleats, deis técnics, de 

tots els assalariats constitucix l'objectiu ionamen-

tal de les dues organitzacions sindicáis. L'emanci-

pacib económica i social, la íinalitat. Els problemes 

tonamentals de la U. G. T . , son també els ma-

tcixos de la C. N . T. La Uuita que menen una i 

altra no és díscrepant ni oposada. 

La conclusib correcta, dones, és que l'existén-

cia de la U. G. T. i de la C. N . T . correspon a 

un passat bistbric, ja superat, i no a una realitat 

present. 

Jasep MOIX 
Secretan del P. S. U. de C. 
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El Secretario^ del C. C. del 

P. S. U. de C. sadrega a tote 

els catalans 

E L P. S. U. de C. ha vingut lluitant, des de la constitució de 
Tactual Govern de la Generalitat, perqué aquest fos am-
pliat i es convertís en1 un veritable Govern de coalició 

nacional antifranquista catalana. 
La nostra posició política está basada en que la lluita del nos-

tre poblé contra el franquisme és cada dia mes aferrissada. D'ai-
xó en son manifestacions paleses les nombroses vagues de la 
nostra combativa classe obrera, els fets die combat deis hercics 
guerrillers al camp i a la ciutat, les manifestacions de protesta 
de les nostres ,abnegades dones, diels estudiants, de la joventut 
en general i de totes les masses populars. 

Aqüestes lluites del nostre poblé y deis altres pobles d'Espanya, 
en constant incrementado, fan la situació del ' régim fran
quista cada dia mes precaria. Aqüestes lluites possibilitien l'ani-
hilament del feixisme a Catalunya i a Espanya en un ftttur 
immediat, si els esforcps de tots els patriotes son ben dirigits. 
fier a assegurar aquesta direcció i coordinado indispensable, 
e! P.S.U. de C. ha propugnat i propugna per un Govern de 
coalició nacional antifranquista catalana que agrupi entorn 
seu tots els antífranquistes catalans i que, dins de la coalidó 
antifranquista de tots els pobles hispánics, ens porti al triomf 
sobre el feixisme en un tíermini minim de temps. 

Ensems que la lluita augmenta i que la situació del fran
quisme es fa mes critica i dificil, es manifesta la possibilitat 
que cristal.litzi alguna de le maniobres de claudicado davant 
el franquisme i la reacció. Maniobres totes elles inspirades peí 
propi franquisme i pels seus mantenidors, els capitostos de l'im-
perialismie i la reacció anglo-americana. Maniobres a les quals 
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son atrets antifranquistes vacil.lants, i que de prosperar re-
tardarien l'hora de falliberament del nostre poblet 

Per a impedir una sortida antipopular i antidemocrática el 
nostre Partit ha propugnat y propugna per un Govern de lea 
caracteristiques esmentades. 

El Secretariat del C.C. del P.S.U. die C, assabentat de l'am-
pliació del Govern de la Generalitat, anunciada el 22 de ju-
liol proppassat, per l'Honorable President de la Generalitat, se-
nyor Irla, ampliado que no respon en absolut a les necessitats 
del nostre poblé, es veu ien l'obligació de fer constar que : 

I Dita ampliació ha estat portada a cap sense la pre
sencia al Consell del nostre secretan general i conse-
11er del Govern de la Generalitat, camarada Comorera, 

absent per malaltia. 

2 El Secretariat del C>C. del P.S,U. de C, assabentat amb 
anterioritat de la posslbilitat d'una ampliació del Go

vern de la Generalitat, en la forma i carácter en que 
ha estat efectuada, féu constar oportunament per escrit a l'Ho
norable President senyor Irla, la seva disconformitat. 

3 El P.S.U. de C., segur d'interpretar els anhels i les 
necessitats del nostre poblé, ha sostingut i sosté que 
el Govern de la Generalitat ha d'ésser un veritable 

Govern de coalició nacional antifranquista catalana, capac, de 
dirigir la lluita del nostre poblé i portar-la, junt amb els al-
tres pobles d'Espanya estretament agrupáis entorn del Go
vern de la República, al triomf sobre el franquisme i impedir 
tota maniobra de claudicació, tota sortida antipopular i antide
mocrática. 

4 Per tal que aquest Govern de la Generalitat pugui rea
lizar la seva tasca, unificadora d'esforcos, dirigent de la 
lluita, es necessari que hi estiguin represéntate tots els 

sectors antifranquistes i que la classe obrera, l'heroica classe 
obrera catalana, que ha portat i porta el pe's principal de la 
lluita del nostre poblé, com el portará en la reconstrucció de 
la nostra Patria, avui representada peí P.S.U. de C. hi tingui 
la representado que justament li correspon. 

S Creiem necessária, dones, la representació directa al Go
vern de la Generalitat deis Partits i Organitzacions que 
lluitaren i lluiten contra el franquisme, sense exclusió 

de les Organitzacions obreres com la U.G.T. i la C.N.T. i l'or-
ganització pagesa catalana, la Unió de Rabassaires. 
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6 La representació directa o indirecta al Govern de la Ge-
neralitat deis traidors a Catalunya i a la República, els 
trotsquigtes, és contraria ais interessos del poblé cátala, 

i de la seva classe treballadora i de les llibertats catalanes, com 
es va posar de relleu en la criminal sublevació de maig del 
1937-

El P.S.U. de C. lluitará sense descans, dintre i fora del Go
vern de la Generalitat, com ho ha vingut fent fins ara per 
a transformar-lo en el Govern que representi tots els antifran-
quistea catalans, segur que aixi podrá fer front, en millors con-
dicions, amb major aatoritat, a les necessitats del nostre poblé 
i de Catalunya. 

E L SECRETARIAT DEL C.C. I>EL P.S.U. DE C. 
t 

París, 3 d'agost del .1946. 



El Parfit Comunista d'Espanya 
denuncia les maniobres 

contra la unitat de les forces 
republicanes 

EL Partit Comunista d'Espanya denuncia a tota l'opinid 
democrática espanyola i internacional la maniobra de gran 
volum que els elementa franquistes i reaccionaris es-

panyols, ajudats per certs medis estrangers, realitzen per tal 
de trencar la unifat de les forces republicanes i üestruir el Go
vern república que presideix el senyor Giral. 

Davant les dificultats cada cop mes creixents que troba el 
régim franquista per a mantenir-se al Poder, atesa l'hostilitat 
de la immensa majoria de la nació i la pressió democrática in
ternacional, davant la proximitat de les reunions de l'O.N.U. en 
les quals* será tractac altra vegada el problema espanyol, les for
ces mes reaccionarles tracten de desíer la unitat republicana i 
el Govern Giral per a justificar, per la divisió republicana, la 
negativa de prendre mesures energiqués per al trencament amb 
Franco i d'ajut al poblé espanyol. 

El Partit Comunista dona l'alerta a l'opinió publica sobre les 
greus consteqüencies que tindria per al futur de la democracia 
espanyola el desenvolupament i la consumado d'aquettes ma
niobres i crida tots els espanyols perqué manifestin llur soli-
lidaritat i llur ajut al Govern república del senyor Giral i rea-
litzin entorn d'ell la mes ampia unitat 

Crida, també, l'opinió publica internacional perqué exigeixi 
enérgicament la ruptura de relaciona amb Franco i el reconei-
xement del Govern república. 

Ei, BURÓ POLITIC DEL P.C. D'E. 



JORDI DIMITROV 





Discurs del camarada Jordi Dimlfrov 

en la Conferencia Regional del 

Partit Obrer (deis comunisfes) 

de Sofía, celebrada el 26 de Febrer. 





Z/Organ de premsa del Partit Obret (deis comunistest 
«Rabotnichtskoc Délo» del 2 d» Múrs del 1046 publi
ca el discurs del enmurada Jordi DIMITROV a la 
Conferencia Regional del Partit Obrer (deis comunis-
tes) de Sofia, pronunciat el 26 de Febrtr del 1946. 

Camarades : 

EL nostre Partit, que es el Partit de la classe obrera, el Par
tit del poblé treballador, el Partit deis marxistes, deis Co-
munistes, es diferencia radicalment de molts altres partits 

politics. H¡ ha partits politics que subsisteixen per un temps. es 
formen per acomplir certs flns i tasques i, que, complides, d'una 
o altra forma aquests fins i tasques temporals, desapareixen, moren. 
El nostre Partit no és d'aqoests; pot dir-se que el nostre 'Partit 
és un PARTIT HISTORIO Va néixer en la Uuita, es crea, desen-
rotllá i creixerá en la Uuita. El nostre Partit viu sense interrup-
cid, legalment 10 ¡Hegal, mes de mig segle. I ha de continuar exis
tirá i existirá necessáriament fins el moment historie en que el 
comunisme. la societat comunista, siguí una realitat plena, i llavors 
naturalment, 1'existéncia de partits politics sera supérflua. (Aplaudl-
ments.) Fins que no arribi aquest moment el Partit ha d'ésser capac 
de complir les tasques que es piantegin en cada etapa del procés 
social- Quan el comunisme hagi triomfat plenament, el Partit, com-
plert el seu paper historie, es dissoldrá en el poblé, en el si de 
la societat comunista. 

I precisament perqué el nostre Partit té aquest carácter, i 
aquesta tasca histórica, ha de diferenciar-se deis altres partits po
litics temporals, per la seva vida interna, per la seva disciplina, i 
peí sea niveil politic- Ademes el nostre Partit, com és eabut, ha 
crescut, des del 9 de Setembre, fins 6 convertir-se en un gran 
Partit de masses, d'acord amb les condicions de Bulgaria Han en-
trat a formar en el mateix molts nous elements c obrers, camperots. 
artisans, intel.lectuals, treballadors de les ciénefes i de íes arts. En 
el nostre Partit han ingressat molts elements honrats i abnegáis del 
poblé. Pero vosaltres també sabeu que, com a Partit governant, 
hem adqutrit una forca d'atracció que abans del 9 de Setembre no 
podiem posseir. 

Fins el 9 de Setembre en el Partit ingressaven aquells que 
estaven disposats a sacrificar-se, a sacrificar Ihirs interessos mate-
rials, la seva comoditat personal, i ádhuc la vida. Després del 9 de 
Setembre venen al Partit entre altres alguns elements fortuíts, es-
tranys al Partit Comunista. Uns s'adheriren perqué volien protegir-
se contra certes accions desfavorables relacionades amb Uur passat; 
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altres atrets per possibles avantatgés personáis i aspirant a obtenir 
llocs ben remuneráis per crear-se un benestar personal i per tturs 
amics. Aqüestes persones es proclamaren ádhuc «ls mes zelosos 
comunistes, comunistes de « ¡primera ctasse ». I també es necessari 
dir que en el nostre Partit, <uie compta amb mes de 400000 afi-
Hats, existeixen elements que no mereixen ésser membres del Par
tit, que han d'ésser excluits de les seves liles, com elements estra-
nys i perjudicials que comprometen el Partit. 

V 

S
i nosaltres volem ésser el Partit del qiuu jo us he parlat, 

PARTIT DE CATEGORÍA HISTÓRICA, si volem que el nos
tre Partit suDStsteixi, fidel ais mteressos tíel ipoble, fins a 

l'época de la construcció del comunisme (Aplaudiments), no hi ha 
d'haver en les nostres files Uoc pels carreristes, per gens que cer
quen carrees, ni hi ha id'haver ffioc per aquells que es servetxen del 
poder per a fins personáis- En el nostre Partit no es pot permetre 
cap mena de corrupció, res que pugui comprometre la seva activi-
tat. (Aplaudiments-) En aquest aspecte és necessari éssers severs 
implacablement severs. Essent-ho aixi el nostre Partit no solament 
no perdrá res, sino que sortirá guanyant. No importa que el nom
bre d'afitots siguí de 400000 i no de 450.000; pero aquests 400.000 
han d'ésser tluitadors honrats per la causa del poblé bulgar. Aquests 
400.000 combatents honrats i abnegáis per la causa del Front Pa-
triótic, per la causa del Socialisme, poden conduir en el futur a 
milions i milions d'homes i dones bülgars. (Aplaudiments-) 

En el Partit ha de regir, igualment, una disciplina conscient 
i voluntaria, pero 4e ferro; disciplina que es basa i haurá de basar
se sobre la nostra unitat de pensament, sobre les nostres tasques 
i objectius comuns, i sobre la nostra ciencia marxista, que ens 
mena vers el triomf. Aital unanimitat i disciplina son essencials 
perqué el nostre, Partit 'pugui complir la seva missió histórica. De 
tot aixó es dedueix que no es poden col-locar els interessos i de-
sigs personáis per damunt de les tasques i fins del Partit. La 
qüestió personal, en nosaltres, membres del Partit, independentment 
del Boc que ocupem, ha d'estar supeditada ais interessos del Partit, 
ais interessos del nostre poblé. (Aplaudiments.) D'aixó es dedueix, 
que en les nostres organitzacions de Partit, 5 en aquest pie, no 
pot haver Boc per grups diferents, per fraccions i, en general, per 
nius hostils al Partit Allí on aquests es manifesten han d'ésser extir
páis implacablement i, si fos necessari, el bisturí del Partit ha ¿'en
trar en acció. No pot existir cap mena de complaences rri überalis-
mes amb aquells elements del Partit que pretenen desorganitzar i 
desmoralitzar les seves files, que es converteixen en portadors d'in-
fluéncies estranyes i perjudicials-

Aixó, camarades, és tant mes necessari, quant en el Partit te-
nim no pocs nous afiliats, que coneixen insufictentment la nostra 
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teoría, que «o dominen per complet la linla general del Partit, 
la línia del Front Patriótic; memores que poden caure en la con-
tusió, sota la influencia de la demagogia de gent aliena al nostre 
Partat i ésser ¡victimes de provocadora i agents deis íiostres ene-
mies. Bis nostres enemíes no están en condieions de fer vacil-lar el 
nostre Partit atacant-lo des de fora, perqué el Partit descansa /da-
munt una basa ferina, de roca. I per aixd intenten, usant diverses 
formules radicáis i frases demagógiques, confondre a certs mem-
bres del nostre Partit, descomposar les seves files, debilitar la seva 
disciplina i la seva unitat política des de díns. SemWants elements 
han d'ésser vigilats dintre del Partit. Contra aitals elements que 
desorganitzen i desmoralitzen el Partit, és necessarí actuar sense 
pietat. En un Partit combatiu com és el nostre no hi ha i no hi pot 
haver Uoc per anarquistes, anarco-sindicalistes, anarco-comunistes i 
altres elements perjudicials d'aquesta especie-

Pero la cohesió, la disciplina i la capacitat combativa del nos
tre Partit depenen, abans que tot, de dos factors importants : Pri
mer, deis quadres del Partit. Segon, de Ja justa comprensió de la 
línia del Partit i les seves perspectíves, és a dir, de comprendre 
a on anem, per qué tluitem i qué volem assolir com Partit i com 
a poblé. 

Peí que respecta els quadres del Partit, freqüentment (es «parta 
entre nosaltres de quadres « vells » i « joves ». Vells i joves ! 
Divisid completáment errónia. El Partit té, essencialment, diíerents 
categories de quadres; podem dir que té quatre categories bási-
ques, pero en cada una d'elles hi ha vells i joves-

Una categoría de quadres — vells i joves — la composen 
aquells que pertanyien al Partit amb anterioritat al 9 de setembre, 
alguns ádhuc abans del 1923, altres mes tard, pero tots ells sem-
pre dintre del Partit sense interrupció, treballant actívament, llui-
tant contra el feixisme, i, participara en la histórica obra del 9 de 
Setembre; i després d'aquesta data, continuaren honradament i fidel 
servint el Partit. Aquesta és la primera categoría. 

La segona categoría está formada per aquells, també vells i 
joves, que abans del 9 de Setembre — uns, des de 1923, altres mes 
tard — malgrat no ésser elements actius del nostre Partit, malgrat 
permanéixer apartats, ajudaven el Partit, d'acord amb llurs forces i 
possibilitats, en Uur treball en les ciutats i poblets. Aquests son 
homes honestos i fidels, pero no son herois. No foren capacos d'in-
gressar en un destacament de guerrülers, atacar la presó central o 
un camp de concentracio- Aquests, son homes que van permanéixer 
al' marge, pero que volien entranyablement el Partit i la causa que 
aquest defensa, i s'esforcaven per ajudar-lo moral i materialment, 
donant refugi ais nostres camarades que treballaven en la clan-
destinitat, ajudant els ferits, etc. Aquesta és la segona categoría. 

Hi ha també una categoría especial de quadres del Partit, vells 
joves, que durant el régim feixista, fins el 9 de setembre es sepa

raren del Partit, foren passius, es mantingueren apartats, es dedi
caren a llurs assumptes particular» (alguns eren advocáis, molts 
mestres, tuncionaris, etc), pero cap d'ells es mostrá hostil al Par
tit; no es passaren a l'enemic, no ajudaren el feixisme- Aquesta 
és la tercera categoría deis nostres quadres del Partit. 

I per últim tenim els nous quadres del Partit, vells i joves, per 
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llur edat, que han sorgit ¡ s'han desenvolupat després del 9 de se-
tembre, quan s'obriren ampies possibilitats a l'activitat política, quan 
el cel saciara i per tot arreu ressonaven els hurres ! incessants-
Aleshores comentaren llur activitat política en el Partit i s'han de-
senrotllat com nous quadres del mateix, en 1 aparelí d'Estat, en 
les organitzacions de masses, en els Comités del Front Patriotic, etc. 
Aquesta és fct quarta categoría deis quadres del Partit. 

Tais son les quatre categories fonamentals deis quadres del 
nostre Partit. El Partit está interessat que tots aquests quadres si-
guin utilitzats de manera racional, ja_sigui en el propi Partit, ja 
en l'aparell de l'Estat, en les organitzacions de masses, o en el si 
del poblé, perqué tots puguin ésser utilitzats en interés de la cons-
trucció de la nova Bulgaria, del Front Patriotic. Per aquesta rao 
tots els elements individuáis d'aquestes quatre categories de qua
dres mereixen l'estreta atenció de la direcció del Partit, tant central 
com regional, etc- En el periode que vivim, la nostra tasca consis-
teix en accelerar la cohesió de totes les categories de quadres en 
un tot ünic, i d'aixó ha de dependre molt la unitat, la disciplina ! 
la capacitat combativa del nostre Partit. 

Naturalment, el Partit no pot adoptar una actitud igual vers 
les quatre categories de quadres. Hi ha diferencies. Els organismes 
dirigents del Partit central, regionals i de districte, hauran d'estar 
íormats, abans de tot, pels homes de la primera categoría. 

La primera categoría de quadres constitueix la columna verte
bral deis quadres del Partit, la columna vertebral del propi Partit-

Son precisament aquests quadres els que ofereixen la mes com
pleta i millor garantía per a una direcció encertada del Partit, per 
1'educacid justa de les masses del mateix. (Aplaudiments) Segueix 
a aquests la segona categoría, composta deis que flns el 9 de Se-
tembre no íoren actius, pero es mantingueren fidels i ajudaren el 
Partit en la lluita contra el feixisme. 

La tercera categoría no es pot per menys de tractar-la que 
amb certa reserva. Aquesta tercera categoría está composta per ele
ments que no ajudaren el Partt, pero que tampoc es passaren a 
l'enemic- En el curs d'un llarg periode de temps — alguns ádhuc 
en 20 anys — visqueren allunyats de la vida política del Partit, de 
la seva lluita. Per consegüent aquesta categoría de quadres, ha que-
dat retardada politicament ü ideológica- Aquesta categoría no pot 
aspirar a ocupar llocs dirigents en el Partit. S'ha d'educar, assi-
milar la linia del Partit; ha de recuperar tot el que perdé en 10-20 
anys, atrapar els altres per adquirir el dret a pretendre auna parti
cipado decisiva en les determinación» del Partit-

Aquesta categoría de quadres pot ésser i será molt útfl en Ta
paren de l'Estat, en les organitzacions de masses, en l'econqmia, 
pero únicament sota la direcció del Partit. Els quadres d'aquesta 
categoría, precisament per ésser advocats, metges; enginyers, mes-
tres i d'altres especialitats, és a dir, que posseelxen uns coneíxe-
ménts determinats, serán ütils sempre que compleixen les directrius 
del Partit, de la direcció del Partit, sempre que es sotmetin sense 
vacil.lacíons a la disciplina del Partit i observin la moral del Par
tit. Alguns camarades d'aquesta categoría senten ara cert disgust, 
es senten amargats, Alguns d'ells foren dirigents 'regionals o de 
districtes abans del 1923, altres ádhuc formaren part del Comité 
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Central van ésser diputats i conseHers imunicipals. I ara quan ten 
una atmósfera de Uibertat política han sortít a la superficie, pen-
sen que haurien de tornar a ocupar aquells carrees dirigente en el 
Partit, en l'aparell de l'Estat, en els munlcípís, etc. Aixó dona 
lloc a certes friccions desagradables per ells i per les organitza
cions del Partit. Es necessari acabar amb aixó. 

Aquests camarades han de comprendre bé i reconéixer que un 
lloc dirigent en la vida del Partit i un lloc de gran responsa-
bilitat en l'aparell de l'Estat o en la vida pública el poden ocupar 
únicament després que s'hagin entregat de veritat a la causa, que 
es dediquin integrament a la mateixa i es sotmetin a la direccíó 
del Partit i a la disciplina del Partit. (Aplaud.) Per altra part, el 
Partit ha d'ajudar-los en tots els aspectes, per tal que puguin re
cuperar l'abans possible, eK que van perdre en un temps passat-

En arribar acl hem de dir que preval sovint una actitud incor
recta vers els quadres de la tercera categoría, per part de certs 
dirigents del Partit. Aquests diuen : « Nosaltres hem estat llui-
tant, ens hem sacriflcat abans del 9 de setembre i ells solament es 
preocuparen del seu despatx d'advocat, de Uurs assumptes particu-
lars, no es comprometeren sino que van procurar conservar la 
pell, i ara voten ésser grans dirigents, caps regionals, caps de 
districte en les organitzacions del Partit. Com es pot consentir 
aital cosa?». Adhuc existeix cert odi contra aquesta categoría de 
quadres. Aquest tráete no respon ais interessos del Partit. Cal aca
bar amb aixó. Peí contrari, és necessari aprontar plenament la 
capacitat i els coneixements d'aquests quadres, la qual cosa será 
profitosa peí Partit i peí Front Patriótic-

En reíació ais quadres de la quarta categoría, és a dir, els que 
han arribat al Partit després del 9 de setembre, aquests han d'es-
forcar-se per assimilar l'experiéncia del Partit, corresponent al pe-
riode anterior al 9 de Setembre, i familiarltzar-se amb les nostrss 
doctrines básiques, amb la seva historia, dedicar una seriosa aten-
cid a l'elevació de Uur nivell politic ideológíc, amb el fi d'arríbar 
a ésser ferms militants del Partit. 

V 

LS nostres quadres, tots nosaltres, comencant per mi i aca-
bant peí darrer afiliat del Partit, hem d'aprendre a di
rigir- Nosaltres no vam ésser Partit governant, érem un 

Partit d'oposició; criticavem, combatí em, pero 'no governávem a 
excepció, temporalment, en alguns municipis abans del 1923. Ara, 
després del 9 de Setembre, hem adquirit experiencia eom a 'Par
tit governant. Aquesta experiencia és essencial per a nosaltres. Els 
nostres quadres, en qualsevol lloc que es trobin, han d'estudiar- Tots 
nosaltres hem d'estudiar, dirigir I construir (aplaud.) hem ti'apren-
dre a construir, al costat deis nostres aliats del Front Patriótic, 
aprendre a treballar amicalment amb ells. Hem de competir amb 
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els nostres aliats, i competir de tal manera que poguem donar els 
miflors especialistes, de tal forma que els nostres quadres ocupin 
sempre el primer Hoc, que justifiquin la confianca que en efls es 
diposita. Per tal rao és necessari el treball, el toneixement, lés-
tudí i no la peresa i l'autosatisfacció sectaria; no hem de dormirnos 
en els ltorers, sino estudiar i estudiar, capacitant-nos ¡ncansable-
ment. Si un és enginyer ha de perfeccionar-se; si "és administrador, 
elevar la seva quallificació, el mateix sv és mestre, i sí és "un 
coIJaborador del Partit, encara mes. En qualsevol Hoc que ens tro-
bem i siguí el que sigui el carree que tínguem, hem d'aprendre 
incansablement, perqué si no dominem la ciencia de governar, de 
construir una nova i democrática Bulgaria, no podrenf garantir a 
la nostra Patria i al nostre poblé el progrés i un esdevenidor Hu-
minós (aplaud.) 

Estic segur que en aquesta conferencia es discutirán amb aten-
ckj aqüestes questions deis5 quadres i de llur educado, instrucció, 
etc. Pero malgrat aixd, vull parlar sobre el que ens ensenya la 
nostra doctrina marxista-leninista. D'aixó se'n parla molt en él Par
tit, pero malauradament es fa molt poc- El nostre trebalt d'edu-
cació i d'instrucció ha d'estar, sempre Uigat, de manera directa, 
amb l'activitat práctica, amb el treball en el Partit i fora del 
Partit. La separado entre la teoría i la ipráctlca, entre la formado 
teórica í l'activitat práctica és perjudicial. Ha id'exístír una coordinado 
completa entre el nostre treball práctic diari i la nostra formado 
teórica. No es ;pot pensar que ja hem assolit el pinacle de la sav:-
duria- Cada u en el seu terreny, no sap tot el que hauria de saber. 
Tots hem de saber mes- Es necessari estudiar en el mateix procés 
del treball, com fins el 9 de Setembre estudiávein en el procés de 
la Uuita contra I'enemic, a la presó, en el camp de concentrado, 
en la guerrilla- Ara, hem d'estudiar en el procés de la construcció 
i de la creació. 

E L segon factor del qual depén la cohesió, la capacitat de 
Uuita i la disciplina del nostre Partit, és el de la cómprensió 

correcta de la nostra linia política general. Sovint es senten 
veus (que solen ésser veus de provocadors, pero influeixen da-
munt certs camarades poHticament poc madurs) dient que el postre 
Partit, com forca principal del Front Patriótic, s'ha convertlt en un 
de taírts partits democrátlcs, que ha renunciat al sociaüsme; ! es 
diu també que existeixen contradiccions entre la Uuita per la rea-
lització del programa del Front Patriótic i la Uuita peí socialísme. 

Cal acabar amb aquesta concepció. Mentre aquest o aquel! 
camarada dubti sobre aquesta qüestió fonrmental no podrá tre-
ballar peí Partit, per la causa popular del Front Patriótic amb totes 
les seves forces, amb tota la seva energía i entusiasme- (Apíaud) 

Quina és concretament la nostra política en aquesta etapa de 
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desenvolupament social, es a dir, en l'época del Front Patriótíc ? 
En poques paraules es pot definir de la forma següent : Des del 
punt de vista del nostre Partit, com a Partit de la ciasse obrera, 
com a Partit del poblé treballador, la nostra política es ara i en 
l'esdevenidor, el compliment práctic del programa del Front Pa
triótíc, la creado d'aquelles condicions essencíals que permetln al 
nostre poblé passar al socialisme- (Aplaud) Efe sataut que el futur 
de tots els pobles, está ai cap i a la f¡, en la realització del so
cialisme. Pero la Uuita peí socialisme, actualment, no es el que 
era en 1917-18, en la Rüssia tsarista, quan s'efectua la Revolució 
d'Octubre. Uavórs fou necessari fer caure el tsarisme rus, i per a 
la transido al socialisme fou necessarla la dictadura del proleta-
tariat. Des d'aleshores, com sabeu, han passat prop de 30 anys, i 
la Unió Soviética com Estat socialista s'ha transformat en una gran 
potencia mundial. En la Gran Guerra Patria, el pais del socia
lisme ha demostrat la major vitalitat, presta la majo? aportado a 
la victoria damunt el feixisme I per salvar la civílització d'Europa 
i de tot el món- La forca, la potencia i la superioritat del régím 
social socialista han estat confirmáis brillantment durant aquesta 
guerra- Aixó ha tingut i continua tenint una' influencia tremenda 
en tots els aspectes del1 desenvolupament internacional. (Aplaud.) 

Com a resultat de la guerra i degut a la influencia de la gran 
obra de la Unió Soviética, s'han produit profundes transformadora 
democratiques en molts paisos, per no dir en tots- Aquests és el 
cas de Iugoslávia, Txecoslováquia, Polonia, Hongria, Romanía, Fin
landia, Bulgaria. (Aplaud) Aqüestes transformacions democratiques, 
aquest desenvolupament peí cami del progrés contra els vellsi ré
gims reaccionaris, que es realitza en el món, contra els régims del 
gran capital especulatiu, deis cartels i consorcis, de I'imperíalísme, 
aquest desenvolupament, el veiem també en les colónies i semi-
colóm'es : Indónéssia, India i altres parts del món-

L'existéncia d'un gran Estat socialista com la Unió Soviética í 
les históriques transformacions democratiques que han tingut Uoc 
després de la guerra, plantegen davant molts paisos la qúestió de 
la realització del socialisme, no com un problema de la Huita de 
la ciasse obrera peí socialisme en contra de les endarrerides capes 
socials de la producció, sino peí contrari, com un problema¡ de 
la col.laboració de la ciasse obrera amb els ca>mperols, els arti-
sans, els intel.lectuels, i les capes progressives i avancades del 
poblé- A Bulgaria, quan es iptanteja també, davant Inosaltres el 
problema del pas del nostre poblé de Tactual régim social a un nou 
régím socialista, els comunistes, at>o:ant-nos en el poblé, cons-
truirem una nova societat socialista, no en Huita contra els cam-
perols, artisans i inteUectuals, sino Junt amb ells, com una obra 
histórica de tot el pobie. (Grans aplaud) 

Aquest cami del desenvolupament social, camarades, pot sem
blar a alguns com mes lent que el : « Pren les armes, pega a 
dreta i esquerra i implanta la teva dictadura >- No obstant és el 
cami no solament possiWe, real, sino, que al mateix temps, és 
indubtablement el menys dolorós peí poblé- I per aixó, nosaltres 
comunistes, martifestem obertament, ¡ no ens avergonyim de dir-ho, 
que en les circumstáncies actuáis escollim predsament aquest cami, 
dones és el mes real i menys dolorós per arribar al socialisme, 
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(Aplaud.)- I que els pobles, els grans í eís petits, arribaran, al fi 
¡ al cap, al socialisme, sobre aixó no pot haver eap mena *de jdubte, 
ja que consfitueix ana necessitat histórica, tant pels pobles grans 
com pels petits (Aplaud.) 

Nosaltres, com a marxistes, hem de saber be el segúent : cada 
poblé efectuará la seva transido al socialisme no peí mateix camí 
no seguint exactament el caníí de la Unió Soviética, sino peí seu 
cami propi dependent de les seves condicions históriques, nacio-
nals, socials, culturáis, etc. (Aplaud.). Amb la gran doctrina' de 
Marx-Engeis-Lenin-Stalin, nosaltres, comunistes marxistes sabrem 
trobai' el nostre camí propi bülgar vers els socialisme (Apaud). 
El que parla de contradiccions entre la «ostra política de Front 
Patriótic, de Iluita per !a unificado de totes les torces democratl-
ques progressives en el Front Patriótic, per la: realització del seu 
programa, per una part, i la Iluita peí socialisme, per altra, el 
que parla ¿'aquesta contradicció, * o no és marxista o es un pro
vocador- (Aplaud.) Cada etapa del desenvolmpament social plan-
teja davant el poblé una gran tasca central. En la nostra era 
del Front Patriótic, la gran tasca central consisteüx a complir leí 
programa del Front Patriótic, a portar enaavant, fins el seu triomf 
final, l'obra histórica del 9 de Setembre, en garantir al poblé bül
gar la democracia en la vida estatal, social, económica i cultural. 
Per tant, el que no treballa i Iluita en les files del Front Patriótic 
per complir aquesta gran tasca nacional, per molt que cridi sobre 
socialisme, tira aigua al molí de la reacció, deis enemícs del so
cialisme. (Aplaud.) 

Camarades ! Com que no vull entretenir-vos mes, sois em resta 
dir unes paraules- Nosaltres hem de sentir un noble orgull com 
membres del Partit Comunista, hem de mostrar-nos en totes les 
nostreá accions com a bons i fidels deixebles de Lenin i Stalin 
(aplaud. i exclamacions : « I del cantarada Dimitrov ») Constant-
ment, dia rera dia, hem d'aprendre a resoldre els problemes i tas
ques del nostre poblé i del nostre país, no d'una manera rutinaria, 
sino prenent en consideració concreta, la correlació de torces so
cials, la moral del poblé, les seves aspiracions i anhels- Nosaltres 
hem de forjar l'alliberació del poblé bülgar de tota explotado, de 
tot sofriment i desgracia, amb la nostra propia intel.lígéncía i sen-
tit práctic, amb les nostres própies forces creadores-

Es necessari pensar, ensenyar i actuar amb encert i bé, ja que 
aixó ens ho dicten en cada moment els interessos vitáis del nostre 
poblé. Aixó ha de realitzar-se a la ciutat, en el districte, o en el 
llunyá llogarret; així hem d'actuar en les institucions, en les fa
briques, en el taller, a la mina i a I'escola, per tot arreu- Es ine-
cessari dominar aquest art com a marxistes, com a bolxevics, plante-
jant concretament els problemes i les tasques í resolent-íes con-
cretament. El nostre sobri camperol, que posseeix un saludable sen-
tit comú, en la seva finca, sap calcular la sembra i sap el que vol 
recollir- El nostre camperol no és fantasista, és realista. Nosaltres 
aprenem poc de l'experiéncia práctica del pobls. Em el treball de 
Partit, molts deis nostres camarades no reflexionen i sovint es de
diquen a fer grans i llunyans plans, fantasegen : pronuncien frases 
buides. El camperol pot dir amb rao : « Deixeu-nos de frases, vo-
lem veure les coses a la práctica : vinguin escoles, ponts, cultura, 
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instrucció, cinema, teatre, anem a arreglar els camins, a assegurar 
la palla, etc- ». 

Hi ha llocs en els quals elsl dírigents del Partit prefereixen 
manar en Uoc de tractar els membres del Partit i ia la poblado com 
camarades', amb paciencia enlloc d'explicar, ensenyar i educar, i a 

l'ensems aprendre ells mateixos de les masses. 
Ens hem reunit en una Conferencia- Examineu quina gent hi ha 

ací, i qué representen, eleven a aquells que siguin capaeos, que 
tnguin facúltate- L'experiéncia demostra que efe camarades del 
Partit mes capaeos son per regla general, modestos i encara mes 
que modestos, permaneixen apártate, no se'ls veu, i en canvi els 
xarlatans, sovínt es col-loquen en primer terme, perqué saben par
lar molt. Busqueu aqueste camarades modestos i capaeos, busqueu-
los com Diogenes buscava l'home amb una Mantenía ! Busqueu 
nous activistes, descobriu els capados, obriu-los cami ! 

Hi ha camarades hónrate, joves i fidels, que veient com altres 
que saben mes pronuncien discursos, pensen : « Jo no podré atra
par-tos mai ! » I resulta que aquests camarades son organiízadors 
capaeos, posseeixen un gran sentit natural i carácter ferm. He de 
dir que així es deixen d'utilitzar en el poWe I en el nostre "Partit 
a molts quadres capaeos. Es precis prendre mesures per elevar 
aquests nous quadres, és necessari ajudar-los en llur desenvolupa-
ment- Hem de recordar que els quadres decideixen l'éxit de cada 
obra, com a assenyalat repetidament el camarada Stalin. (Aplaud) 

1 per últim, nosaltres, comunistes bülgars, hem de sentir l'am-
bició que el nostre Partit, com a partit governant, siguí un exorn
óle en tote els aspectes. I amb efe nostres alíate, els agraris, els 
membres del Partit Popular « Zveno », els social demócrates, i 
els radicáis, hem de saber treballar com a camarades, en bé de la 
causa comü- Hem d'ésser els primers en el gran moviment popular 
del Front Patriótic. (Aplaud) No oblideu que els homes no fan 
sempre el que volen, sino el que les circitmstáncies els imposen. 
Creem amb el nostre treball exemplar en el Front Patriótic, i amb 
la lluíta, aitals condicions a Bulgaria que tots els nostres aliats, 
aixi com els elemente vacil.lants del poblé, apoín amb entusiasme 
la causa histórica del Front Patriótic- (Tots els delégate dempeus. 
Orans i perllongats aplaudiments. Crits de « Hurra ! Visca el cama-
rada Jordi DIM1TROV ! ») • 



Nosaltres no volcm la guerra civil ni parlem 

de revolucib per sistema. La guerra civil la volen 

Franco i els que l'ajuden amb corrents de passivi-

tat a perpetuar-lo en el poder. El Partit propug

na per la unitat combatcnt a 1 interior del país, 

que és el meillor mitjá d'ac*bar amb Franco i la 

Falange, que personifiquen la guerra civil. Nosal

tres no rebutgen l'ajut exterior, pero sabem que 

aquest será tant mes actiu com activa será la nos-

tra unitat i la nostra accib de coiibat. 

Rafael VIDIELLA 
Secretan del P. S. U. de C. 
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Quaderns del Comunisme 
acceleraran el procés de bolxevit-
zacid del nostre P. S. U de C. I en 
bolxev¡tzar-se i en la mesura que va 
reeixint, el nostre Partit serveix al 
nostre poblé, esdevé el seu Partit 
nacional. Peraixdtenim rad quan 
afirmem que Catalunya será, en 
definitiva, el que sigui el P.S.U. de C. 

Joan COMORERA 

PREU DEL. NUMERO : 
Catalunya: 3 Pessste» (°) 
F r a n e a : 2 0 F r a n e s 
A m e r i e t : o'30 Doüars 

(*) El producte de 1'intertor és per 
i'ajut al movimenf clandesH de 

- Catalunya — 
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