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PASSAT IMMATUR

Dormía el món
sobre un paratge foIl,
i moltes can tarelles
touades i cadéncies, ¡

fiblavendistants,
entre la boira
i elpaisatge bru.

S'endinsaven cors
per corriols d'argila.
Dcia un llenguatge
huma o esquizofrénic :
nguaita en les branques
l'agH ocell guar da-secrets.

Llavors ,de la terra
brollava pus d'argent,
i sota els petits estanys
verdejaven els Iangs.

Ternps fou
aquell deIs mariners
que marinaren en terra,
ans mar errllá
110 guiaren vaixells.

PAISATGE

Flaires, ,pluja i perfuma.
Ncctars fangosos,
camins .de hoscatge i boira.
Quan el so de I'oboe es barreja
arnb I'esquella de coure,
sentínella és la vaca
que esguarda I'alé de la prada.
L'eina del pica-seques rima
i dansa amb els rernolins del vento
Surt disparada cap al cel,
des de la campana més verda,
una alegria triomfant.
Petjades et mostraran el camí
si vas a '}Jassia. Un lloc en la terra.
Abracarás, un cap estiguis alerta,
cls lla drcs del turrnent, que, de nit,
ronden la humitat del base.
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celesti martí

Les patrulles de controlvcreades al comen-
carnent, eren poc eficaces per a lluitar contra
els exoessos dels gr ups parallels que obraven
al marge de les organitzacions, principalment
anarqudstes. Es cert que ,~a policía i 1a Guardia
Civil hauríen -d'haver esta.t euficien.ts per a aca-
bar amb el desordre, 'pero aquestes es trobaven
frenades constantment en 1a seva accíó per
l'oposíció 'entre Erales i el Comissari General
d'Ordre Públic.

Una dernostració «l'aquesta incapacitat era
l'assassinat de 2 guárdies civíls a Esparreguera,
clsdos responsables del qual varen ésser detin-
guts i deixats en llibertat degut a les pressíons
que es varen exercir. '
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Mítlng del P. O. U. M., al teatre Fortuny de Reus,
a comen~l!-ITIentsdel 1937

Ja he cit at abans la greu situació de Molins
de Rei, creada per grups í llegals i capitanejats
pel Marín, que va fer necessari el nomenament
d'un jutge especial que acaba per donar I'ordre
de delenció del cap itos t. No es va portar a terrue
la detenció peró si que ~s va reeixir en la' dis-
pcrsió del grupo

Igualment operava un grup Illegal a Sarria,
sernbrant el terror .per les rodaliee, Tenien lloc
moltes de les seves malifetes a Can Serra, de
Santa Creu de l'Orda. Varen ésser les própies
palrulles de control .les que varen dispersar l'es-
mentat grup Illegal. Aixó demostra una vegada
més que el terror no s'exercia per elements res-
ponsables de partits o de la C. N. T.

L'any an ava avancant i ens apropávem vers
el f atidic mes de maig, quan a la tornadade I'en-
terrament d'un guardia civil o .po.licia, volien
intentar acabar amb el cap de Servéis, Eroles,
i ho Irmpediren en Rodríguez Salas, 'l'Art.emi Aí-
guadé i el coronel Aranda.

Versel 30 d'abril, el Comité Executiu del
P. S. u.e, va tenir una de Ies seves darreres
reunions -d'abans dels fels violents que ja es
veien aprop ar. Els grups anarqulstes reforcaven
els seus efeclius ciutadans amb combatents que
treien dels fronts propers d'Arag». EIs assalts a
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dipósits de queviures, pels anornenats "incon-
trolats" es multi plica ven sensc qu-e hi hagués
cap escarment exernplar i per tant sense que
se'n veiés el final. En iaquesta atmósfera d'in-
quietud i de nerviosisme.es va celebrar la reunió
arnh l'assistéucia de tots els secs mernbres. La
discussió va ésser sobre un informe de la situa-
ció del moment i sobre la proposta del Secre-
tari General, Joan Comorera, de presentar la
-dianissió ·de.ls cárrecs de consellers, ja que, al
Govern de ,La Generalítat,' alguns no feien res
per fer-se obeír, i d'altres per més que f.essin no
eren obeits. La discussió era llarga i dramática.
Dramática per les conseqüéncies que se'n pre-
velen, i dramá tica perqué 'la reunió que s'havia
comencat a les deu del vespre havia hagul d'és-
ser interrornpuda uns mornents, cal' I'edific.í del
Circ Eqüestre, requisat pel P. S. U. C. on se ce-
Iebravaen aquell mornent la reunió, havia estat,
als voltants de mitja nit, metrallat, segurament
des d'un edif'ici del d'avant, .all rnateix Passeig
de Gracia. Assislien a la reunió, com era cos-
tum, el represen tant (le la 1. C,; i a més, ates que
eJ'!a 13, Barcelona, la .dipmtat d·el P. C. E., Mar-
garita Nelken.

La reunió va continuar f iris a les tres de 'la
matinada, scnse que es trobés una posició rna-
jor itári a. Va ésser aleshores que Joan Cornorera
va demanar que ·es passés a votació si s'accep-
ava o no r1a propostadc J'adimissió ·deIs con-
sellers del P. S. U. C., cosa que significava obrir
la crisi en el Govern de 'la Generalitat. La vota-
ció va donar un resultat de sisovots a favor i sis
en contra. Faltava el meu vot. Davan t la trans-
oeudéncia de .la situació i la perspectivad'esde-
venírnents gravissims, en sollicítar-rne Cornera-
ra que determines la meva actitud, vaig optar
per I'abstenció.

El Delega! de la 1. C., Goere, "Pedro" en
aquells moments, va aprofitar la meya absten-
ció per fer Ia proposta de suspensió de la reunió,
tot allegan! el cansarnent de tots, i de repren dre-
la I'enderna rnateix a les-vdeu del matí. L'ajor-
narnent de la reunió era una magra esperanca,
pero per magra que fas tots ens agafavern a la
petita possfbil itat d'una evolució favorable abans
de prendre la tremenda responsabilitat de desen-
oadenar 'uns endevendments que prevéíem corn
comencarien pero no corn s'acabarien.

Evídentment, ,a, 'les 10 en punt del ma1i la
, reunió es va recrnprendre. En el precís momen t

del seu cornencament i amb els nervls més cal-
mats, va 'presentar-se el representant i dirigent
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de la Unióde Babassaires, Pedró, demanant per
informar-nos del que. pretenia Ia F. A. 1. amb la
erisi que s'apropava.

El camp era el Iloc on Ia C. N. T.-F. A. 1. te-
n ia rnés d ifieu Itatsper a penetrar-hí, i volia
aprofi.tar la crisi politica del moment per a re-
clamarda -ConseUeria d'Agricultura que ocupava
la Unió ele Rabassaires en la persona d'en Cal-
vct ; aixó -permetria a 'la C. N. T.-F. A. 1. incrus-
tar-se al camp ea tala i a més tenia I'avantatge
innucdlat.. que era el temps de In collíta de la
patata iprirrverenca, que s'exporhava gadrehé in-
legramen 1,.i el seu control hanria significat el
control el'importants sumes de diners.

Les cx igcucics de In C. N. T. sobre la Con-
sellcr iu ·d'Agrietiltura, va fer canviar les posí-
cio.ns de tots els mernbres del Corníte Executiu
del P. S. U. C., el qual, per unanimitat, va acor-
dar no plantejar la dirnissió dels seus consellers
i donar suport a fons, a la Unió de Rabassaires.

Aquesta decisió segurarnent ajornava 'la crisi
i -donava al P. S. U:C. una posició de ferrnesa
per a oposar-se als intents hegernónics -dels ex-
tr emistes de la F. A. I. i C. N. T., que preveien
les c onseqü encies desastroses d'un desplacarnent
de la influencia cene lista vers el camp catalá.

No obstan! 'ruixo, 'un o dos dies després, els
esdcvenirnen'ts es iprecipitarlen, exactament el
2 de rnaig. Evidentrnentel P. S. U. C. havia pres
algunes mesures de precaució acumulant certa
qu anti tat d'armes provinen ts de Ia seva colum-
na del front d'Aragó, aixi corn ho havien fet
identicament els elements de la F. A.1. i del
P. O. U. M. A .més, la Generalitat prenia algunas
disposicions especials amb els mossos d'esqua-
dra com.andats per Pérez Farrás.

El -detonant va ésser la voluntat per part de
la Generalilatde voler acabar amb l'anomalia
que represe ntava que la Companyia Telefónica
csfigués co n'lrolada per un Comite que segons els
criteris -personals -dels mateixos mernbres, censu-
rava fins i tot les converses ,de la Presidencia. Es
necessari fer notar que el Govern de la Genera-
litat amb ,la C. N.r. nornena un delegat ano-
menat Pons ;per afer-se cárrec de la Telefónica
i acabar amb l'estat anárquíc en que es traben
Jle:,<; corrrunicaclons a rnans del Comíte. Per tres
veqades consecutives va intentar prendre posi-
ció del seu cárrec sense aconseguír-ho. Quan
nixó és produía, Rodríguez Salas, Comlssarí Ge-
neral d'Ordre Públíc recIamava una ordre es-
crita:per a intervenir, aquesta Ji va ésser dona-
da per Artemi Ai~uadé, i segurament deu cons-

tar en el registre d'entrades del Comissariat.
Va ésser d'acord amb el Govern de la Genera-
litat arnb els seus consellers cene tistes, que va
ésser empresa l'ocupació de 'la Telefónica vpels
guárdies d'Assalt, sota el comanament d'un ca-
pita.

Cal creure dones que els dírigents .de la
C. N. T. eren tamhé conscients que es trohaven
amb la impossibilitat de fer cornplir Ies própies
ordres als l{rulJls descontrolats que obraven ¡per
cornpte propio

El P. O. U. M. tenia .una quantilat de quadrcs
mitjans ide d lr igents intelligents, .pr-epara í s, que
seguien ola Iin ia política d'una presa total del
poder -d'acord amh In scva posició revolucioll~l-
r-ía, .peró oposa dn a la del P. S. U.C. pe! Fet de
partir de pr em isses diferents.

PoI P. O. U. M. es tr obava tarnbé amb els "seus
clescontrolals", -pero el més important i xleter-
minant en la seva Intervenció en els fe ls -de Maig,
segons alguns deIs dirigents que en varen viure
intensament Ies jornades histor iques, és l'error
de creure que tenia al carrer una insurrecció
ele la quales podía aprofitar polílicament i tro-
bar-se que r-ealrncn t els fets de Maig no eren més
que .un a successió de "motins".

Els fetsde Maig varen causar un gran des-
credit al Govern -de la Generalitat i a la causa
~publicana. Vaig viure intensament aque~ts
d'ies des de l'Hotel Colon, estatge vdel Comité
Executiu .de les Joventuts Socialistes Unificad es.
Xo vaig comprendre mai que em poguis trobar
enfrontat arnb els antics cornpanys que en el
P. O. U. M. provenien de l'antic Bloc Obrer i
Camperol, a les ~'ov-entuts ,de.! quel havía comen-
cat a militar quan apenes tenia uns 20 anys.
Aquest fet va fer dificil que jo acceptés la con-
demna política d'aquests fets per partdel P. C. E.
en intentar cat-regar I'exolusivibat dels errors
cornesos damunt del P. O. U. M. qualificant-los
sense distineió de f eixistes i .d'agents xie l'ene-
mic.Coneixia l'honestedat dels Josep ColI, Ale-
xandre Grau i del propi Nin. Podíen errar, pero
mai no podien estar al servei del feixisme, No
excloern, pero, la .posaihilitat que alguns elements
infiltrats a les seves organitzacíons poguessin
perf'ecternent ésser al serveidel feixisme. D'aixó

- no en tenia l'exclusiva el P. O. U. M.; d'aítres
organitzacions, inclús el P. S. U. C., tarnbé n'es-
laven contaminats,

No penso aquí trenre'n conclusions: he ex-
posat una serie de fets i .de consideracions. Es-
pero que el 'lector tingui ara alguns elernents _ -
de judici 'Ver a treure'n les seves própies.z (::ti /;fl! SI r}¡
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