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A n t e c e d e n t s 

Fa quaranta mesos que el Buró Politic del Bartit Comunista d'Espanya va 
desfermar l'agressió que ell creia definitiva contra el P.S.U.de C. L'agost 
del 1949,el Buró Politic del P.C.d'E.va intentar liquidar subrepticiament, 
clandesti'nament,des de 1'emigrado el primer partit de la Histfória que ha 
realitzat la unitat política de socialistes i comunistes en el món capita
lista. 

El Buró Politic del P.C.d'E.,encegat per la supérbia i la vanitat,malalt 
del complex de superioritat que li ha fet cometre error darrera error ha es-
tat incapac. de plantejar-se seriosament d'assolir la unitat de socialistes 
i comunistes,la unitat de la classe obrera deis pobles hispánics. 

El ©uro Politic del P.C.d'E.,en comptes d'inspirar-se,com hauria fet una 
bona direccié comunista,en 1'experiencia del P.S.U.de C.i del proletariat 
cátala,ha tractat sempre el nostre Partit com una nosa,com un obstacle per 
a satisfer les seves aberracions d'hegemonia,ha dedicat mes esforcjos a mini-
mitzar el partit de la unitat de la classe obrera de Catalunya que no pas ha 
donat mostres reals de voler la unitat de la classe obrera deis altres pobles 
hispánics. I la conspirado ve de lluny,ve fins i tot deis dies de la nos-
tra guerra en terres hispániques contra una'banda de generáis traldors i el 
feixisme internacional que els aguantava. 

X la primera'crisi del P.S.U.de C.data del gener del 1937,1a segona de la 
"primavera del 1938,resolta satisfactóriament amb la intervenció de la Inter
nacional Comunista¿demanada peí company Joan Comorera. 

X- En perdre's Catalunya el 1939,1a primera conspiració liquidadora del P.S. 
U.de C.pretenia trobar un triple cap de ture: Catalunya en tant que poblé 
que no havia volgut fer la guerra;el P.S.U en tant que partit que no havia 
sabut dirigir,i el seu secretari general,com a victima propiciatoria. En ,1a 
reunió del Comité Central d'Anvers el P.S.U. dona resposta adequada ais cons-
piradors i el resultat fou la ratij£icacié de l'acord de la Primera Conferen
cia Nacional del 1937 i es dona él mandat al company Joan Comorera de propo-
sar a la Internacional Comunista d'aprovar la llnia nacional del Partit i 
demanar-li que el P.S.U.fos admés com a Secció Catalana de la Internacional 
de Lenin i Stalin. I la Internacional,amb el Buró Politic del P.C.d'E.pre-
sent a la reunió,ratifica solemnement la llei del P.S.U.de Cpartit nacional 
d'unificació marxista-leninista de la classe obrera de Catalunya. Partit in-
dependent que,en mérits de la seva realització histórica,ha constitult una 
honrosa excepció de la regla segons la qual a un sol Estat corresponia una 
sola secció. 

El P.S.U.ha estat la Secció Catalana de la I.C.fins a la dissolució de la 
Internacional el 1943,sense que la dissolució de la Internacional hagi llevat 
cap de les característiques del P.S.U.,solament discutibles i susceptibles 
de canvi per l'órgan máxim del Partit,el Congrés,impossible de reunir fora 
de Catalunya. Ningñ,dones,extern al P.S.U.,no té̂ iii tindrá cap facultat ni 
dret a vulnerar la llei fonamental del P.S.U.de C. 

Encara que sigui el Buró Politic del P.C.d'E.que ha treballat llargues 
anyades a conspirar contra el desenvolupament i la vida del P.S.U. Que hi ha 
conspirat a Espanya,a America,a Pranga fins arribar al barroer atac de 1' 
agost del 1949,error cabdal del Buró Politic i crim historie del qual no po
drá salvar-se al seu dia una direcció que cal desenmascarar. ' ' 
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La déria malaltissa del Bur6 Politic 

Els membres del Buró Politic del P.C.d'E.han actuat sempre amb evident 
hipocresía i fal-lácia respecte el P.S.U.de C. Per parlar només deis anys de 
l'exili cal dir i denunciar que no han acceptat mai l'acord de la Internacio
nal Comunista el 1939 proclamant el P.S.U. la seva Seccié Catalana. D'aci 
llur treball conspiratiu per a trancar els rengles del P.S.U.en tant que Par
tit independent. D'aci llur treball sistematic de corrupció prop de militants 
debils i propensos al carrerisme i a l'aventurisme. D'aci llur política d'afa-
lac deis aventurers i de terrorisme politic contra aquells que no s'han dei-
xat corrompre. 

El Buró Politic del P.C.d'E.ha practicat durant anys la política repugnant 
de situar a la direccié del P.S.U.homes la missió única deis quals ha estat 
la de treballar contra la unitat,la forQa i la independencia del P.S.U. 
Aquesta política de recomanar i imposar veritables enemics del P.S.U.ha cul-
minat en la descoberta del "geni" Soliva. f *ta peí Buró, "geni" que es va re
velar un vulgar lladregot i un provocador de marca i sobre el qual el Buró 
Politic ha imposat un silenci culpable com en el d'altres casos deis quals 
caldrá donar comptes un dia al proletariat i ais pobles hispánics. 

EL Buró Politic del P.C.E.d'E.,mestre en l'art de col.leccionar errors, 
s'ha revelat encara mes mestre en la tenacitat patológica de voler liquidar 
el P.S.U.de C . La historia del nostre Partit registra a l'exili tres dates 
que son altres tants estigmes per al Buró Politic' del P.C.d' E. i son: 

La del marg del 1946 quan el secretari general del P.C.d' E.en persona 
exigi que el propi secretari general del P.S.U. ,vulnerant la llei del Partit 
i'el mandat de la I.C.,prengués la responsabilitat,ell sol,de donar per fini
da la missió del Partit de la unitat de socialistes i comunistes a Catalunya} 

La del marg del 1947,quan el secretari general del P.C.d' E.anuncia al Pie 
de Montreuil,sota pretext d'unitat orgánica en perspectiva,una absorció del 
P.S.U.de C.que en realitat donaven per feta a esquena deis militants; 

La de l'agost del 1949,quan s'havia de donar la punyalada definitiva al 
P.S.U.de C.en el mlting sarcástic de Tolosa. 

Tres atacs practicats amb metodes diferents,peró sempre amb la mateixa fi-
nalitat. El 1946,Comorera havia de liquidar ell sol el P.S.U. a esquena del 
Secretariat i del Partit. El 1947,el Buró es va creure amb poder per a impo-
sar-ho ell sol. El 1949,el Buró Politic canviá de táctica: fracassat en 1' 
intent de domesticar el secretari general del P.S.U.,per al qual havia inven-
tat la gábia daurada d'instal.lar Joan Comorera al Buró Politic del P.C.d' E.,-
afalaga el Secretariat del P.S.U.per a girar-lo contra el secretari general 
i contra el Partit. 

Amb la qual cosa s'encetava l'etapa mes dramática de la vida del P.S.U.i, 
per contracop,la mes vergonyosa per a uns elements per ais quals la lluita 
contra Franco es demostra que té un valor secundari a despit deis muiíts de 
literatura i de les expíosions verbals. 

, El paravent del miting de Tolosa 

Previa una acurada i calculada orgánitzavió,els darrers dies d'agost del 
1949,el Buró Politic del P.C.d' E.va fer esclatar la crisi liquilacionista 
dins el P.S.U. Valent-se d'uns membres cooptats del nostre ex-Secretariat, 
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el Buró Politic va exigir la celebrado del miting de Tolosa el 28 d'aquell 
mes,amb el pretext de festejar l'aniversari del P.S.U. El nostre Partit fou 
fundat el 23 de juliol del 1936 i el mes de juliol del 1949 la cosa havia 
transcorregut inex-plicablement desapercebuda,aprofitant-se de l'absencia de 
Comorera de Paris,el qual el 17 de juliol havia discutit amb floix que la 
tercera experiencia tipus Canals-Soliva havia comeñgat i que calia tallar
la en rodó. Foren els dies en els quals "Lluita"- i "Mundo Obrero" van dir 
enormitats sobre el carácter i els problemes del P.S.U.,els dies de la sob-
tada necessitat de donar batalles fantástiques al "nacionalisme burgés", 
tara exclusiva es veu del P.S.U. i de Catalunya. 

Tota aquella deformado deis problemes reals del P.S.U. i de la veritat 
histórica del P.S.U.no era altra cosa que el pródrom deib miting de Tolosa 
en el qual s'havia de proclamar públicament que el nostre Partit es conver
tía, sense Conjures i sense discussió en Secció Catalana del P.C.d' E.,mesura 
executada clandestinament a diversas departaments de Franga. 

A la qual cosa Joan Comorera s'oposá, no pías solament en us d'un dret 
ben legítim,ans bé com un deure sagrat,car el P.S.U.no és pas fill d'un ca-
prici d'uns homes,sinó el fruit d'una dolorosa experiencia histórica del 
proletariat de Catalunya,així com la primera realitáació en el món capita
lista de la línia d'unitat obrera preconitzada peí Seté Congrés de la In
ternacional Comunista. 

L'oposició de Comorera a la celebrado del miting de Tolosa no es basava 
solament en raons d'ordre teóric sino ádhuc d'ordre orgánic i de disciplina 
£er tal com el secretari general posava'el veto a un orador,subjecte a in
vestigado peí seu treball a l'interior en el moment de la caiguda deis 80, 
quatre deis quals havien estat afusellats per Franco. Fou endebades. El Bu
ró Politic,de la matcixa manera que imposá el miting estemporani de Tolosa, 
imposá aquest orador,una mena d'ombra del funest Soliva i fent la mateixa 
mala feina de Soliva dintre el Secretariat i per compte del Buró Politic. 

I el míiing de Tolosa es celebra,tal com el Buró Politic havia decretat. 
Amb la remarca,perb, que els conspiradors no s'atreviren a dir ciar i cáta
la allb que en realitat havien complotat i que havien de realitzar a Paris 
de retorn de Tolosa. 

La crisi del P.S.U. estava,dones,oberta. 

El veri del calumniador 

I no hi va valer cap deis esforgos del nostre secretari general ni el de 
cap altre dirigent ni militant del Partit per a dur al camí de l'honestedat 
i el seny els elements d'un ex-Secretariat de cooptats convertits en conspi
radors. El Buró Politic havia provocat la crisi i els impedia de retrocedir 
peí procediment de la promesa o de la garrotada. 

Tot seguit van venir les coaccions mes escandaloses per tal que els mili-
tants acceptessin,si us plau per forga,la liquidado del P.S.U.i la seva in
corporado al P.C.d* E. No cal dir que els retéis del Secretariat vestien 
la conspirado de ""defensa" contra el "cop d'Estat" de Comorera,car aquells 
dies del 1949 el Buró Politic havia repetit una interpretado franquista de 
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la lc-galitat: la d'executar els elements lleials en tant que reus de trai*' 
£id."Impedir la liquidado, del P.S.U.constituía un "cop d'Estat",constituía 
un "atac al P.C.d' E.". 

Per arrencar al militant la "condemna" de Joan Comorera es van Hangar 
els conceptes mes calumniosos i mes absurds,es va mentir descaradament,es 
van justificar totes les violeneies,es va segrestar i cremar "lluita" per
qué havia impres que el P.S.U. ha estat Secció Catalana de la I.C.,es va 
motejar de "nacionalista burgl-s" tot aquell que recordá que els conspiradors 
havien calat foc a l'edició -catalana del "Manife'st Comunista" només perqué 
estava publicada en cátala. 

I el calumniador,amb carnet comunista per obra i gracia del Buró Politic, 
va inaugurar en els nostres rengles una campanya caníbal que no té parió en 
els anna-ls de la historia política de cap poblé ni de cap temps. 

I/ialgrat tot,el nostre secretari general,segur de la seva rao,de la seva 
honestetat revolucionaria, de la seva conducta en defensar el Partit,no va 
sortir mai deis limits organics ni va signar telegrames circulars que parla-
ven d'un "cop d'Estat" i caie posaven els responsables del P.S.U.sota el pe-
rill de les represálies<fe^enemic de classe* Comorera entenia que el seu deu-
re era de resoldre la crisi dintre els limits del Partit i amb una discussió 
a fons i una investigado profunda d'homes i de metodes. I no cal dir que 
esmicola un per un,en les seves circulars,tots els "arguments"del filisteis-
me i de la mala fe de que els cooptats de l'ex-Secretariat es feien eco per 
compte del Buró Politic. 

El 8 de novembre del 1949 el Buró Politic llanga al carrer el problema 
del Partit en una ignominiosa-o millor lapidable- "Declarado",escrita en : 

castellá pol Buró i mal traduida al cátala peí Secretariat,teixit de caiíim-
nies sense nom,monument de deformacións históriques,d1aberradons politiques 
i ideolbgiques que pretenien fer el procés politic del nostre secretari ge
neral. El resultat fou del tot negatiu per al Buró Politic, que es mantenia 
al'ombra confiat en els instruments que li feien la tasca vil. 

Fins que,exasperat per uns resultats que no corresponien ais seus cálculs, 
el Buró Politic va decidir eclipsar els lacais de 1'Ex-Secretariat i aparei--
ell publicament a escena amb el lamentable editorial de. "nuestra Bandera"del 
febrer-marg del 1950,editorial cornentat com es mereixia peí company Comorera, 
cornentat amb tanta contundencia i raons teóriques com en la seva Declarado 
del 14 de novembre anterior. 

D'aleshores engá ha estat i és el propi Buró Politic el que divulga totes 
les meirtides,totes les provocacions contra el company Comorera i contra el 
P.S.U.de C. Tots els seus brgans de publicitat - "Hundo Obrero", "Radio Es
paña Independiente" i un "Treball"apocrif,tornaveu de "Mundo Obrero" i de 
"Radio España Independiente"- son les peces de prova del grau de corrupció 
política i d'immoralitat política i personal,de traicíó en definitiva, a les 
quals el Buró Politic ha ar:ribat. 

Pues moráis i dos metodes 

El Buró Politic donava per áescomptat que trencaria la moral comunista 
del company Comorera i deis dirigents i militants del P.S.U.de C. El Buró 
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Polític donava per descomptades dues coses: que renunciaríem al compliment 
del nostre deure de defensar el P.S.U. donant-nos per vencuts o bé que cau-
ríem en el camp de l'ehemic de classe,en.el camp antidemocrátic i imperia
lista, contra la Unió Soviética. 

El Buró Polític ha intentat fer ignorar que el company Comorera i els 
dirigents i els militants del P.S.U. hem nascut de 1'escola marxista-leni-
nista-stalinista,a la qual ens hem mantingut i ens mantenim fidels,malgrat 
totes les provocacions i totes les aiversitats,que hem estat i som conse-
qüents en l'ensenyanga de Staün segons la qual quan un comunista creu te
ñir racf i els seus actes están d'acord amb les decisions del Partit,res ni 
ningd no li pot fer abandonar el camí .just. I els nostres actos están d' 
acord amb les decisions del P.S.U.de C. 

En aquesta posició ens mantenim,batallant per una política de principis, 
exigint una discussió política profunda i una investigació implacable de la 
vida política i privada de tots els dirigents comunistes deis pobles hispá-
nics. I els que no volen la discussió perqué se saben perduts per endavant, 
que temen la investigació perqué no teñen la consciéncia neta,insulten,ca
lumnien, menteixen,assassinevla veritat cada cop que parlen o escriuen. Ho 
han fet en política general,de cara al Partit i el moviment comunista i de-
mocrátic internacional. 

I no fan res de profit per a enderrocar el franquisme,per a alliberar 
els pobles hispánics de 1'esclavitud i de la miseria,per a unir la classe 
obrera i les masses populars deis nostres pobles. Mentre es preocupen d1 

"esclafar-nos",cal veure l'isolament en qué el P.C. es troba davant les 
altres forces obreres. republicanes i entifranquistes,l'estat de desintegra-
ció constant dintre i fora del país,com sumen desgracia darrera desgracia 
i com es giren d'esquena a l'exercici de la crítica i 1'autocrítica,la pe-
dra de toe de la forga deis partits comunistes i obrers. 

En canvi nosaltres,fidels a les ensenyances leninistes-stalinistes,vam 
decidir que el nostre secretari general deixés el Buró Polític revolcar-se 
en el llot de la infamia i que es traslladés al cor mateix de Catalunya per 
a dirigir la reorganització del P.S.U. al país,per a posar-se al capdavant 
del combat de la classe obrera catalana i de 1'organització de la resisten
cia antifranquista. 

I Joan Comorera fa dos anys que és a Catalunya,punt fonamental del nos
tre treball,allá on correspon la residencia del centre dirigent,idea que el 
Buró Polític havia sabotejat cada vegada que el company Comorera en parla-
va. .. 

Comorera és a Catalunya i ha posat el P.S.U.de C.en marxa sense respon-
dre ni preocupar-se de cap de les infámies propalades per uns dirigents que 
han renyit definitivament amb el país. 

Entre dues moráis, l'iínica sana és la que. adopta els métodos que el país 
aprova,la que tothom amb consciéncia democrática,obrers,pagesos,intel.lec-
tuals,menestrals aplaudeix per a vergonya de fúgitius i desertors. 
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La reacció del Buró Politic 

El Buró Polític va conéixer per via indirecta la noticia del trasllat 
del company Comorera a Catalunya. La cosa va coincidir amb la fúgida del 
Buró Polític cap a altres fronteres en recerca de seguretat i comoditats 
personáis,impropies de dirigents comunistes que volen alüberar de debo 
llur patria esclavitzada. 

Des del cbmode aixopluc al qual l'aparell terrorista de Eranco no arriba 
els membres del Buró Polibic van posar en práctica una nova modalitat en la 
campanya de denigrar Comorera i tot el P,.S.U.de C. Tot d'una ens haviem con-
vertit en autors de totes les desgracies i fracassos del moviment comunista 
dintre del pais. Tots nosaltres érem confidents de la policia franquista, 
agents de Truman i de l'imperialisme i un munt de coses lletges mes. El Bu
ró Politic s'havia adonat que al cap d'un any d'haver pres en les seves prb 
pies mans la feina d'"esclafar Comorera i la seva banda" no havia reeixit • 
en res. I que malgrat les seves escomeses infames i les .seves provocacions 
la "banda" s'havia afermat,progressa a dins i fora de Catalunya i ha obert * 
la perspectiva segura, i potser no llunyana?en la qual el Buró Politic hau-
rá de donar comptes del seu comes criminal. Calia accentuar,dones,1'ofensi
va. Els órgans d'expressió d'aquesta campanya só:i,naturalment, "Mundo Obre
ro", "Radio España Independiente" i un "Treball"apocrif impres a la mateixa 
impremta i amb els mateixos paper i carácter^ que el "Mundo Obrero" confec-
cionat fora del país. 

Allc;pero,que el Buró Polític no deia era que el nostre secretari gene
ral' era a Catalunya, Aquest gest patriótic i revolucionari cola ais capi-
tans Aranya del Buró Polític que han oblidat massa fácilment en quines con-
dicions Lenin va anar el 1917 de Suissa a Rússia. 

Aquest complot del silenci i de sábots.-\\J'i s'ha fet amb l'idea salvatge 
d':'solar el company. Comorera a Catalunya. El Buró Polític sap que el compa
ny Comorera isolat está condemnat a mort. Per aixó ha fet tot 1'imaginable 
i 1'inimaginable. El Buró Polític ha necessitat,peró ,dos anys per adonar-
se que la seva campanya de calumnies no solament no ha isolat el company 
Comorera,sino que el nostre secretari general gaudeix de l'escalf i del re- . 
coneixement delsnostres obrers,de tot el nostre poblejque el company Como
rera compta avui amb mes simpaties que mai entre els medis democrátics i • , 
republicans deis altres pobles hispánics. 

El company Comorera ha trobat a Catalunya l'escalf de sempre entre la 
nostra classe obrera i el nostre poble,els col.laboradors amb els quals va 
poder reprendre la publicació del nostre órgan "Treball" amb el qual orien-í 
ta regularment els catalans sobre el carácter feixista del regim de Franco, 
sobre les forces oposades i antagbniques al regim,sobre el camí a seguir 
per totes les forces antifranquistes per acabar amb la tirania actual al 
nostre país. 

La qual cosa ha exasperat el Buró Polític,per tal com cap deis seus cál-
culs no ha tingut el menor éxit. El Buró Politic ha necessitat dos anys per 
a decidir-se a divulgar que el nostre secretari general és al país. Ho ha 
fet,és ciar,amb la mala fe que el caracteritza. "Comorera - ha dit -, es 
troba a Barcelona protegit per la policia". Si no ho hagués fet aixi, com 
podria el Buró explicar la seva presencia en altres paisos ? El Buró ha 
..arribat a indicar per la seva premsa i la seva radio els llocs on creu que 
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¿oan. Comcerera treballa,ha donat a Franco els noms de catalrxis que suposa 
que están al costat de Comorera. El'Buró acusa criminalment el nostre secre
t a n general de,la detenció del company López Raimundo i deis companys de 
procés,la eaiguda deis quals el Buró Folitic no sap ni pot explicar honrada-
ment al moviment comunista hispánic,victimes dem mateix sinistre treball que 
havia fet caure els 80 de Barcelona el 1948 i tots els altres sacrificáis 
arreu d'Espanya ben abans que Comorera anés al pais,victimes de la traducció 
espanyola d'un Malinovsqai que un dia sabrem com es diu. 

I no és pas tot. En la seva devallada moral el Buró Polític havia d'arri
bar al summum de la degradado política i personal deis hornos que el formen 
per a dissort de la classe obrera hispánica, Els que ja no poden renunciar 
a res han concebut la idea malvada de suprimir fisicament el ct^^^r Comore • 
ra. 

I ho denunciem a tots els homes i 
dones honráis del nostre pais. 

El primer de juny del 1950,Joan Comorera deia al Buró Polític : "Sense 
escrúpols de cap mena heu esgotat el diccionari de baix fons;heu esgotat el 
magatzem d'injuries i calumnies,heu remenat el punyal verinós en la ferida 
inguarible deis sentiments familiars mes íntims i profunds. Ho heu inventat 
tot.*.. C""* mes podeu fer ? 

En efecte,mancava aquesta vilesa,que no será pas 1'última.Car no sola-
ment han concebut aquesta monstruositat,sino que han enviat a Catalunya emi-
ssaris la missió exclusiva deis quals és l'organitzacio,no pas de la lluita 
antifranquista,ans bé la recerca del company Comorera i deis seus más imme-
diats col.laboradors. Els emi.ssaris teñen carta blanca, i l'encárrec de no 
escatimar esforcos rn"n:\iners"!i-homes per a reeixir en llur co.mesa. ̂ es in-
teneions del Buró Polític s'endevinen: trobar el nostre secretari general, 
assassinar-lo si poden o,en cas contrari,fer-losuprimir per la policía fran 
quista. En un o altra cas,el Buró té l'expíicació preparada per dir: "Veieu^ 
Comorera estava al servei de Franco I Quan Franco se n'ha servit, l'ha li-

* Quidat i " 

* Tanmateix és monstruos,pero és aixi l 

" Ara bé, el Buró Polític fará bé de calcular mes serenament el cami i 1' 
arma que escull,car el terrorisme'no ha donat mal cap bon resultat a IPS or-
ganitzacions que l'han emprat. Fará bé de recordar 1'experiencia del partit 
socialista revolucionari rus i del provocador Azey, cap de 1'organització de 
combat i alhora agent de l'Ocrana. Fará bé de recordar que ádhuc al nostre 
pais l'anarquisme ha fet una desastrosa experiencia del terrorisme i que la 
follia es salda amb pérdues irreparables en els rengles de la C.IT.T. El Buró 
Polític fará bé de clavar-se al cervell que el terrorisme és l'arrna deis im-
potents,dels desesperáis i,sovint deis covards i,també per experiencia histó
rica, deis agents de l'enemic de classe incrustáis en els centres dirigents 
del. proletariat revolucionari. El terrorisme es troba ais antipodes de la 
lluita de masses,coménga disfressat d'arcángel i acaba sempre presentant-se 
amb la roba de 1'esbirro que mata per compto de qui/el paga mes bé. El terro
risme és una arma de dos talls mortal que acaba ofegant les forces políti-
ques que cauen preson&res en les seves malíes i que el poblé rebutja sempre. 
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Car el poblé és sempre géneros,és lleial,és noble,s'entusiasma davant 1'he
roísmo i l'esperit de sacrifi i no aplaudeix mai aquesta arma alevosa dis
parada a 1 'esquena de les victimes,per les cantonados i a l'empar do la 
fosca de la nit. • _ / 

El Buró Politic,greument malalt de despit,renega de les^belles pagines 
deis nostres mestres Marx i Engels i Lenin i Stalin. Renega de l'honeste¿fcat 
revolucionaria deis militants del propi Partit;de llur abnegaci6,de llur 
esperit de sacrifici,de llur fidelitat al Partit i a la seva Direcció. Cau 
en la demencia de l'atemptat personal perqué se sap moralmeirt vengut peí 
dirigent i els militants que han fet el gest d'anar a lluitar allá on Fran
co empresona i assassina. Gest,per altra banda simple,que els membres del 
Buró no fan perqué fa anys que s'han prostituít en una massa llarga emigra-
ció plena de vicis i de perills. Gest que el Buró intenta contrarestar amb 
un vil assassinat,el primer satisfet del qual seria la hiena que s'engreixa 
al catau del Pardo. * 

Els assassins no passaran I 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya,conscient de la seva respon-
Sabilitat,segur de meréixer el respecte i fins i tot el suport de tota 1' 
opinió antifranquista,es veu obligat a posar a coneixement de tot el nostre 
poblé els tenebrosos plans del Buró Politic del P.C.d' E.contra el P.S.U.de 
C , el nostre secretari general i altres dirigents i militants nostres. 

Kosaltres sabem les divergéncies que ens separen deis anarquistes,dels 
sindicalistes,dels republicans,dels nacionalistes catalans,bascos i gallees 
-divergéncies que en/gran part son culpa d'aquest mateix Buró politic -, 
pero reconeixem en ells l'honestedat insabornable que els impedeix i els 
impedirá sempre d'acudir a la delació i a la provocació contra combatents 
antifranquistes. 

ílosaltres adrecem una crida rítblica,solemne i emocionada,en primer lloc 
ais companys militants del Partit Comunista d'Espaüya,la gairebé totalitat 
deis quals no poden oblidar els ensenyaments tradicionals del marxisme-le-
ninisme ni la tradició histórica i abnegada d'aquest gloriós partit germá, 
perqué no es deshonorin políticament i personalment,seguint els caps que t 
pretenen continuar enganyant-los i mantenir-los en ufea esterilitat que en 
definitiva beneficia Franco. Després,als socialistes,anarquistes,sindicalis- » 
tes,republicans,nacionalistes catalans,bascos.-i gallees per tal d'axhortar- • 
los a desenmascarar plegats un anomenat Buró Politic que ja no té res a veu
re amb el Partit del qual es diu dirigent,que no té res a veure amb els in~-> 
teressos sagrats de la classe obrera hispánica,que no té res a veure amb la 
causa antifranquista i republicana,que no té res a veure amb els principis 
de iíarx i Engels, de Lenin i Stalin,que no té res a veure amb la causa anti
franquista, amb el camp de la pau,de la democracia i del socialisme. 

La tasca de desemmascarar el Buró Politic del Partit Comunista d'Espanya 
ha esdevingut avui una tasca patriótica,de sanejameirt de la resistencia en-
tifranquista,sabotejada sistemáticament per tots els mitjans peí Buró Poli-
tic ral qual només els oixcecats o els provocadors poden donar bel.ligerán-
cia. 

I com á final,un advertiment a aquests enemics de la classe obrera i 
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dels pobles hispánics:la justicia i la veritat triomfen sempre. I en el 
nostre camp és l'ilnic camp on la vefitat i la justicia acaben per imposar
se. <¿ue el Buró Polític s'apliqui la llicó exemplar del que ha ocorregut 
personalment a gent que es creien intocables,inamovibles,infal.libles i 
que es parapetaven darrera l1 adulado, que empraven el ditirambe que ofega 
la critica,que exercien el terror polític que els eximia de 1'obligado de 
fer-se una autocrítica comunista. .'-»ue el Buró Politic es demani com han 
acabat Malinovsqui,Bujarin i PiatácflgTa Russia; Rajk a Hongria;»ostov, a 
Bulgaria; Slansky a Praga. Com han saltat de llur cimbell Gomulka a Polonia, 
Anna Pauker a Romania,a Franca aquest Marty tan bon amic i encobridor del 
Buró Politic del P.C.d'E. 

0 és que el Buró polític creu de debo que el Partit Comunista d'Espanya 
és per decret diví invulnerable a la provocado,quan existeix ja una llis-
ta tan llarga de calamitats ? Es que el Buró Politic s'ha cregut de debo 
que saldaria la qüestió amb 1'eliminado de Joan Comorera ? 

La victoria de la provocado seria massas fácil,massa feta a mida d' 
uns vulgars aventurers per ais quals és igual trafiquejar amb els principis 
que intentar empastifar 1'honor revolucionari de veritables cemunistes,ele
var 1'adulado a suprema virtut deis que lluitem per una societat sense 
classes,a elevar la covardia al nivell deis heroismes mes excelsos, a mentir, 
calumniar i injuriar com arguments teórics i armes de lluita^préfcrides. 

üiomés els mancava el punyal o la pistola del mercenari que te' manat d' 
executar,no pas Franco, sino els que han anat al pais a lluitar per a ende-
rrocar la tirania franquista. 

Direm com el poeta de la nostra térra: 
"Per mes que feu no passareu i " 

Car tenim tot un poblé darrera nostre. Les masses catalanes serien la 
salvaguarda del nostre secretari general i el baluard del nostre triomf. 

COMITÉ EXECUTIU PROVISIONAL 

DEL 

PARTIT SOCIALISTA UÍTIFICAT DE CATALUNYA 

* * 

Marg del 19¡5^ 
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