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CATALUNYA 

La nostra forca. 

El nostre iartit ha adquirit, en el curs deis darrers mesos, una torga, i 
una vitalitat cue es mostren indiscutibles davant deis milers i milers d'exem 
plars que es distribueixen mensualment del nostre portantveu, "LA HUMANITAT'', 
i davant la gran preponderancia cuo en el si deis partits catalans i en cuan, 
fs referencia ais contactes establers amb els de Galicia, Euzkadi i el Centro 
es demostra, com no podía ser d'altrc manera, que E.R. de C. segueix repre-
sentant l'esperit i els anhels do la majoria deis catalans. 

Us Unió do Partits catalans. _ '. < 

La U. de P.C. está integrada per la Unió Democrática, Aecié Catalana, Es-
tat Cátala, Esquerra Republicana, Unió de fiabassaires, Frcnt Nacional, Movi-
ment Socialista i, a mes, i per mitjá del nostro íartit, os'manteñen contac
tos' amb la C.N.T., la U.G.T. i el P.S.U.C.. Amb la C.N.T. no s'ha arribat 
aneara a una entesa definitiva per causa do la sova obstinado en pretendre 
quo la Unió de P.C. depcngui de la Alianza de Fuerzas Democráticas,, de .Madrid 
la cual cosa no ha ostat pas exigida dol bloc de partits d'Euzkadi-i de Gali
cia. Aixo, a part de que no cns ós possible fer-^ho, en tant que nacionalis-
tos catalans, es incompatible amb ol desig exprossat por tots oís -litros par-
rits de Catalunya, incloent-hi els comunistos. Per altrs part, la C.N.T. pro— 

ten cuo la reoresontació dol sector msrxista cátale recaigui en el F.S.O.E., 
I "ual organització, a mos de no dsser roconoguda, en cuan a representativa 

1 proleteriat cátala, ni pol Moviment Socialista ni peí P.S.U.C., no té 
$a oficiont a case nostre.El F.S.TJ.C. no integra encara el bloc cata-

, d'uní - ra definitiva, a causa do la seva, incompatibilitat irreconci-
L tfc el M.S. de C , ais quals acusa d'ésscr oís entics elements del 

..'r.:,I. i troz'-.uis.tcs. La U.G.T. no ni os a causa do les oiscordios entro 
tos i els socislistos. 

E.R. de C. seguoix, amb tot afany, los gestions per tal d'aner llimant 
asprofs,! si be, malgrat els nestros asforpos, la C.N.T. no ha accoptat ni 

- sois la constitució d'un Comit5 d'cnlle? per tal ¿o col.laborar en 1'en-
rrocemont de Franco, es co proveure.que les gestiona quo actualmcnt os 
ton s cap, des de Madrid mstcix, no es trigará je geire mes tomps a scon-
;ir la definitiva unitrt d'ecció do tots oís nuclis antifeixistos, i da' 

Le cual so n'he fet cempiona E.R. do C. 
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Act'/eeió d'E.R. do C. a Frange. 

Lgrat los fondos discrepftncios que ni ha entre els militants de baso 
i deis entics dirigonts del nostro Pertit,.per cause de les ectua-
etqi ssedes, és indiscutible que tothom ha compres la necessitct de guar

iste en que es celebrara el Congrés del Portit, a,( Catalunya, 
tots ola greugos i totos les opinions, sobre tactiques i programa, ̂ por tal 
de no proc :-s: d'-ritre cosa, avui por avui, que de la unitat d'É.R., i 
for-r. . 3l mlllor lastrumónt d'acció i combat contre Franco i la Falange, 

volt:: equost anhol ha errolat orí el anim do tots els nostros cómpénys 
fcs, n'he següit una acurrda i conscient disciplina i, E.R. de C , s'ha 

poset rápj l inent al front deis rn'tifoixistos catalana de 1'exterior i l'an-
tusi t il re poete que hora mor^seut deis domberates franceses no s'ha 
: * :3erí;r i, actualmont, el prostigi do Catalunya i de la República, que 
ests p lúnt deis bomas i dols fots anoedbtics, ha quedet definitivament 
con? ti lat i el nostre plet de llibortsrt roconogut. 

SI Consell Direetiu d'E.R. a Catalunya. 

SI C E . d'E.R., a Catalunya, que deu la seva existencia a la confianca 
do los Foderecions Comarcáis de 1'interior, no está 11iget a cap supedita-
cid amb el Direetori que actúa a Fringa si be, per tal do relacioncr l'ac-
ció contra el feixismo ospenyol, des de dins i dos do fora, es mantenen 
unes relaciona d'interdependencia que prosuposen, perb, que el Partit, on 

lment radica, és e Catalunya. El C E . es preocupa, de la creació de plans 
:tíssims~quo revolucionaran 1'estructura, el ponsamont i el programa de 

L"Esquerra i que serán den'ats a concixor en el memont oportú-a tots o-ls mi-
Lit: ;,ts i, posteriorment, deuran éssor aprovats peí maxim organismo del Par-
tlt, ixb (5s, peí Congres. 

¡ntro tant, el C.D., astudiarS, F.mí tota ^tcnció, les suggor5neios, crí-
s i opinions que tirtgúi'n r. hó fer-li arribar els militrnts del Partit, 

. Is organismos locáis, tot el qual deura éssor fot per oscrit i sera con-
I strt, així meteix, per oscrit i d'irectaaiGijt, El C E . esta a la disposició 

tots els afiliáis i rocíame d'élls la mes lloial col.laborado, dones, le, 
tasca d'assolir els Idéala que prcf npm, '; d'ésscr l'obra de tothom. Tots 
els membres del C E . están disposats s renunciar ais saus cñrrccs en el ma-
toix númept en que les Fedoracions respectivos no tinguin posados en eils 
;ót£ LÍ eonfienca que óxigcígen les actuéis circumsténcies. E'una cosa poden 
estar ben segurs tots els companys d'E.R. de C i és QVLQ , el CE., no rega-
toixera mitjans, energios i sacrificis per aconseguir la' República Confedo-
raí do pobles lliures d'Iberia i el rtóxim aven? possible en el camp social 
i occnbmic. 



Los J.E.R.E.C. i los Forccs de le Resistencia. 

Les Comarcáis i oís Dist-rictes rebren instruccions per a le rápida recr-
ganitzaeió" de les «Joventuts i dols grups do Resistencia. Els comunistas, oís 
socialistas, etc., es preocupen tots d'une manera molt acurada do le capta-
cid, oú vistes al doma, de los joventuts de Catalunya. Cal que ol nostre Far-
tit fací un esforc en el mateix sentit, i más avui quen aquestos jwventuts 
son les nostros millors col.laboradores en le tasca de combatre a Franco des 
dol carrer o dos d'on calgui. A mes, los J.E.R.E.C, en virtut' de l'actual 
Reglerriont. del Partit, no son una ~forea indopondent sino" que están sotmesos 
a le disciplina i al" control dols organismos dirigents d'E.R. 

Le situaoió" economice del Partit. 

La situació economice, dol nostre Partit ós br.strnt procarie car cls in
gresaos de les Fedoracions comárcala son mínims i, en csnvi, los desposes 
dols dosplesamcnts e Franca, Madrid, etc., que ja os procuren fer molt do 
tent en tent, l'atcnció* dols presos i los victimes del foixisme i los despe
sos do 1'organització, etc., pugon molts milers de possotos. Els donatius 
quo os roculion, por mitja de le distribució de "La Humanitat", venen just 
por a cobrir les desposes do la sove publicacié, i consti que É.R.,. de C. ós 
el Partit quo fe un esforc mes considerable en aquost sentit. Prenóm por e-
xomple el d-rrror número extrnordinari, ol de Nadal, ol quel ha costat e red 
do 1'15 possotos per oxcmplar, sonso contar les desposes del rcprrtiment; 
ara bé, vería centonars d'exemplars van dcstinats a le propaganda i; por. 
cent, no os cobren: els dols Consoléis, oís quo van a Franca, els donats ais 
altres pertíts, etc., i varis centoners mes que s'escampcn por algunos co-
tarrques, i que s 'ni portón por quo sorvoixin d'ostímul per e llur organit-
2 cid; cal fer un esforc a cada número i aixb, en definitiva, sempro son pos-
-.ÜOS. Do totes menores, ol C.D., igual quo on totes les qüostions políti-

.'. ..'.es, té sempre a disposició deis afiliats cls informes más complerts i 
>rs. " * 

?cafienca i unitat. 

Volem^provenir els militents do consci6nc.ia honrada d'un per i 11 que fins 
ara no s'ha produit, perb que la miopía d'elguns insensets egoistes.i grim-
pa&ors de totes les bpoques i le treSdoria do l'cncmic, el qual encara ens 
combatrá aprofitent-se do totes les armes, podría provocar on un pervindro 
inmediat. Ivíantre el nostre Partit" ha portat una vida mediocre, oís eterna 
protestáis i els foixistos no s'hcn proocupat el mes mínim d'E-R. de C» ni 
deis nostres presos, ni deis nostros dcsvalguts, ni con celia obrar por a 
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