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EDITORIAL 

I A R A Q U E . . . ? 
Colgat per les runeSj submergit en una mar de sang, él 

monstre nazi.feixista jan estirat per térra, béllugant el seu 
•ventre infame en els pantejos de l'agonia. 

L'heroisme del poblé soviéUc, la tenacitat angleaa i la pro
digiosa potencia industrial americana han abatut el Tercer) 
Beich, bastit per una partida d'al.lucmats d'un sadismo infra-
humá, amo milers i milers de cossos\ humana per pedrés 
mestres. . . . 

Llágrimes i sang, miseria i horror emmarquen la / i del ai* 
nistre periode que el Moloch de Berchtesgaden havia obetrtl 
per mil anys- El món s'ha desUiurat d"una tortura espantosa, 
pero li resten encara dures i amargues provea a suportar. La 
convalescéncia será Uarga. Els sofrimenta i les privocions el 
rosegaron durant molt temps i haura dú rendir* un' esfoifá 
aense treroa per a guarir totalment les innombrables nafres 
d'un eos gairbé exangüe-

A 
lyambdós costats bel-ligerants, la guerra que acaba det 

viure Europa fou presentada amb la indumentaria briUant de 
< guerra ideológica ». Creuada contra el bolxevisme i lea 
plutocrociea per part de VAlemanya hitleriana. Lluita decisiva 
contra el feixisme i per la defensa de la democracia i la di-
gnitat de l'individu, deien els aliats i la V- B. 8. S. 

Ja en la guerra civil d'Espanya — tragic preludi del drama 
mundial — él penó de les allaus trabucaires i falangistes fou\ 
Vantibolaevisme. En nom del Crist i de la dvilització occij 
dental, moros i cristiana de Franco, italians i alemanys de¡ 
mala roca, mataren un milió i mig d'espanyols de totes edats. 
i (Tambdos aexea. Beduit a la impotencia Vheroiame del po
blé eapanyol per la coálició descarada del feixisme interna-) -
cionál, amb la complicitat consentida del no.intervencionismej 
¿^instaura a la nostra térra una inqualificable Urania política 
i s'inaugurá una época de banditisme económic que l'ha enA 
fonsada en un estat de miseria moral i material sense parion 
en tota la historia d'Espanya- Aquesta ha eaatt a casa nos-* 
tra la cara auténtica de l'antibolxeviame. ¡ 

Si Bitler hagués obttngut la victoria, el naufragi.de la so^ 
cietat cwilitzada era irremissible. El megalóman del Salzberg 
amagava darrera la pantalla del seu rbióa antUbolxevismej 
els camps de la mort lenta de Máidancck i d'Ausschwitz. Dar^ 
rera la « Forca per la Jota »— Kraft duren Frsue — h¡ ha. 
via els dispósits d'espectres de Belsen, de Buchenwald, de Da* 
chau- Amb el seu nacionalaocialisme « europeu » dissimulava> 
Pambició teutónica de domini del món, de Vavassallameñt de> 

'tots els pobles per la « roca senyora •». Sota la fullaraca de\ 
mou ordre i de la lluita contra les plutocracies s'hi cobrien- ela 
joca déla cártels internacionals dirigits per- la 1. G. Farben^ 
industrie, VA. E. G-, la Siemens, Krupp, Zeiss, l'ommipoient 
KutgersverJte- (L'escandalós tráfec de patents de fabricado 
deis cártels * konzerns alemanys amb llurs germana siomeso^ 
anglo-american sacaba d'ésser denwndat per Vattorney gene, 
ral Francia Biddle, Secretan a la Justicia del govern federal 
deis Estats Units.) 

Per la seva part, el famóa procos de Roma, él de la « mis
teriosa » fúgida del seu principal protagonista el general 
Roatta, ha posat al descobert les oombinacions i conexiona 
internacionals de la gran burgesia financera italiana, prol 
tegida pela eabirros de Zea formocions de comises negres. 

Rodóla per térra Vantifac de la lluita contra el bolxevisme 
i lea plutocracies, i la ideología nazi.feixista queda exposada 
al nu, tal com és i ha estat sempre : una salvatg<e Urania 
política al servei deis intereasos del gran capitálisme imperia-
Htta. 

Les Nacions Unides han proclamat ais quatre vents Viur 
voluntat d'abatre per a sempre mes él hitleriame i el feixisme 
en totea Uurs manifestocions, restablir la Uibertat deis ho
rnea i deis pobles, osseguror Viimperi de la pan i revnataurar 
pertot el régim democrátio. 

El punt primer de la Carta de VAtlantic, sotscrita per totes 
les nacions en guerra contra les potencies de l'Eix, diu que 
llurs adherents no cerquen cap mena d'engrandimenta terri. 
torials. I él tercer, diu textualment que respecten él dret que, 
té cada poblé a escoUir la forma de govern sota la qual hagi 
de viure. I que desitgen que siguin tomata els dreta sobirana 
i el lliure éxercid del govern a aquélla <jwe n'hon estat prv\ 
vota per la forca. 

Aqüestes afirmacions mirifiques han estat raUficades en 
succesaives declarocions deis caps de lea potencies dliades- A 
Moscú, a Teherán i, la darrera, a Ialta. 

La « Declarado de l'Europa aUiberada » feta a la confe. 
renda de Crimea, diu que l'eslábUment de l'ordre a Europa 
i la reconstruedó de les econoiníes nacionals han d'ésser rear-
litzades per procediments que permetin ais pobles aüiberats 
el destruir els darrera vestigis del nozisme i del feixiame i 
cFestablir les institucions democrátiques de Uur gust. Es com-
promet a constituir governs provisiomals ámpliament repre. 
sentatius de tots els elements democrátics daquestea pobla-
cions, per a donarse, per mitjá d'éleccions Tliures, els governs 
que siguin l'expressió de la voluntat deis pobles. 

Així, dones, tot hauria de rutilar com un seda. Lógica, 
ment, entre éls aliats no haurien d'existir moUus de fricció 
m tivantors emgendradorea de nous conflictos armats. Les 
diferencies haurien d'ésser liquidades en bona árnica. Cap dic
tador — es digui Adolf, Franciaco o Oliveira — no hauria de 
continuar a la direcció de no importa quin país i la « pau en 
la térra ais homes de "bona voluntat » hauria d'ésser- el co-
rolari d'aquells acoras admirables tan admirdblément expo. 
sats. 

Qué M ha darrera aquesta balaustrada de lübertat i demo
cracia f Cal no caure en l'error « extremista » dtequiparar-
ho a la gran mentida nazi-fdxista- No éa igual i afirmar el 
contrari éa falaificar la historia. El feixiame és la revenja im
placable de la gran burgeaia imperialista contra una classe 
de la aocietat — el proletariat — que havia fet perillar greu* 
ment els seus mteressos, sense arribar a arrencarji el po
der. La democracia burgesa és el paréntesi transitori, una 
mena de no man's land polític entre lea dues closses prind-
pals de la societat, oposadesl'una en front de Valtra per la 
qüestió del poder de l'Eatat. 

Pero l'espectacle que se'ns ofereix al nostres ulls quinze 
dies després de la capitulado mcandidonal de la Wehrmarcht, 
ocupada tota l'Europa pela exércita aliats, és realment reve
lador pela que a'havien fet la ü.lusió que aquestaveg^ida 
anava de bo de bo. 

No gena menys que trenta quatre litigis territorials, en el 
vell continent, están plantejats ja abana de la Conferencia de 
la Pau. No hi ha acord sobre él carácter democrátic deis go. 
verns de Polonia i d'Austria. A San Francisco éa odmés el 
representant del govern antidemocrátic de l'Argentina- Fran
co governa a Madrid, Olivdra Solazar a Lisboa. Les relaciona 
comercióla entre TEspanya feixista duna part i, de Valtra, 
l'Angleterra democrática, VAmerica de Lincoln i la Franca 
deis dreta de l'home, s'intensifiquen. 

(Passa a la pág- 3) 
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V ][ D AV B> E t ]P î . ]R T I X 
Resolució orgánico-poÜtica adoptada per unanimitat en la 
reunió de militants del departament del Tarn celebrada el 

7 d'abril del 1945. 
I. El malestar intern del Partit té el seu origen en la Con. 

feréneia de Tolosa, l'equívoc de la qual ningú no s'ha esforcat 
en dissipar- En donar carácSer oficial a les resolucions allí 
adoptades, abans que la dispersió geográfica del Partit ha. 
gués estat superada per relacions regulara i ádhuc abana que 
ela treballs de relació i localització de militants exilats a 
Franga s'haguessin clos, ha donat peu a nombre de malentb-
aos que fatalment havien de provocar un estat d'indiaciplina 
orgánico-política difícil de liquidar. 

Lea solucions que fins ara s'han donat a aquest greu pro. 
blema, no han solventat cap aspeóte de la qüesíió; car no hi 
ha solament el costat polític de l'oposició a superar, ans en
cara centrar i justificar políticament 1'actitud del C- de F. La 
solvencia política del C. de F. ha d'ésser total si es vol evitar 
tota oposició a la marxa orgánico-política del Partit- Avui 
aquesta solvencia es posa en dubte. La situació així creada 
éa ínadmlssible i contraproduent. El Partit se'n ressent. Uns 
Conferencia en la que es posin a discussió les realitzacions po-
lítiques del C de F. i en la qual una delegació del C. E. d'Es-
panya hi faci oir la seva veu autoritzada — i el grup mexicá 
hi faci conéixer la seva posició sembla indispensable, ina. 
jornable, si volem d'una vegada acabar amb l'esterilitat de 
la lluita interna que avui s'emporta el millor de les nostres 
energies. 

La marxa deis esdeveniments político.militars en l'ordre 
europeu i les vicisaituts de la situació espanyola faciliten la 
presa de posició del militant i li donen una perspectiva polí
tica de la qual se'n trobava orfe peí Novembre de l'any pas-
sat. Aqüestes i altrea raons que els miütanta no deixaran 
d'afegir.hi, militen en favor d'una segona Conferencia del 
Partit, la idea de la qual els departaments apoiaran. sens 
dubte, d'una manera decidida. 

Per la seva part el C de F. — al qual s'adrega la nostre 
resolució — no deixará escapar l'ocaaió de provar que la po
lítica del nostre Partit éa el fruit de l'aportació política de 
tots els seus quadres units en el sol desig de facilitar a la 
clase treballadora el camí de la seva emancipació. 

H. Considerant que el resultat d'una segona Conferencia 
ha de fixar definitivament l'estructura orgánica que reguli la 
vida política de les Seccions exilades a Franga, creiem, en-
conseqüéncia, que les eleccions a Secretaria política regionals 
i la constitució d'un Comité Ampliat del Partit a Franca son 
inoportunes i inoperanís. Aquesta Seció departamer tal fa pú
blica — hi ho posa en coneixement del C de F. la seva 
voluntat unánim d'abstenir.se en les esmentades eleccions en 
tant que una segona Conferencia del Partit no en determini 
la necessifcat. El Secretari Polític : J. ROURE. 

ELS CAMARADES DEPORTATS A ALEMANYA 
* El P. O. U. M. ha pagat també —com podia ésser altre-
ment?— el tiribut de dolor a la bestialitat inqualificable de 
l'hitlerisme La policía i els tribunals de Pétain aplicaren Uur 
régim de terror a un nombre considerable de camarades del 
Partit. Poc abans de l'alliberació de Franga, la major part 
d'ells fou deportada a Alemanya. El C. de F., prenent en mans, 
inmediatament després de la seva eleccio, tot el fet fins ales, 
hores per la Delegació del Comité Executiu, es preocupa d'a-
veriguar la sort deis camarades deportata- De tots ells foren 
dipositades les fitxes corresponenta en els servéis de recerca 
del carrer d'Artois, depenents del Ministeri de Presoners i 
Deportats i a lea oficines del «Mouvement National dea Pri-
sonniers de Guerre et Deportes». 

Els companys deportats son: 
A Buchenwald: Rossend CAPELLADES, Josep COMA. 

BELLA, Vicenta BURON, Ramón GUASCH (Picola), Amadeu 
PONS, Ceaáreo ZAYUELAS, Ignaci IGLESIAS i Antoni 
SENTÍS. 

A Dachau (traslladats de Buchenwald): Josep RODES i 
Josep CAPELLA. 

A Munich (Campament de Neuhassen-Plingauser): ALVA-
REZ, BUIRIA i TARAFA (fill). 

A Kalzenbuckel: Ramón BERNAT. 
En Uocs encara no determinats: FARRE, VTLAR, LACU. 

NA, CASCARRA, CASANOVAS, MANZANO i PERENYA. 
Hem rebut noticies de RODES, BURON, ZAYUELAS, CA

PELLA, COMABELLA i PONS. Llur salut és bona i esperen 
llur torn per a ésser portats, Uiures, a Franga- Cal teñir en 
compte —les families particularment— que és molt dificil la 
localització deis deportats, l'establiment de relacions i l'inter. 
canvi de correspondencia amb ells. Les nombroses Uistes que 
es publiquen en els centres oficiáis i les publicades per « LL 
BRES», órgan del « Mouvement National de Prisonniers de 
Guerre et Deportes » son invariablement incompletes. Els 
servéis, literalment desbordats, manquen de precisió. Hi ha 
milers de deportats que encara no han estat controláis per les 
Comissions del Minisüeri que actúen a Alemanya mateix. 

Hem visitat un Delegat de l'Assemblea Consultativa, el 
qual acabava d'arribar d'un viatge a Alemanya en visita ofi
cial ais Camps de conoentrció. Ens digué que a Dachau hi ha 
uhs 200 espanyols, els quals gaudeixen de relativa bona salut 
i molt animaiB esperanf entrar de nou a Franga. Li parlárem 
del rumor que havia circulat, segons el qual els espanyols de
portats serien repatriáis a Espanya. Ens digué que no tenia 
la mes mínima noció d'aquest propósít i que ell estava ben 
plagat per saber-ho, car és memore de la Comissió parlamen. 
Sária per les qüstions relatives ais deportats polítics- Una res. 
posta igualment negativa ens fou feta al Ministeri de Preso
ners i Deportats, Per altra part, son ja nombrosos els espa
nyols ex_deportats que es troben de nou a Franga. A la me
morable manifetació del Primer de Maig a París, n'hi havia 
una nodrida representació. De mes a mes, hem tingut ocasió 
de parlar amb el doctor Perramon, recentment alliberat de 
Buchenwald i ens ha tranquilizat dient-nos que des del primer 
moment de l'alliberació ha rebut el mateix tráete que un ciu-
tadá francés-

Tinguem confiaga, dones, en reveure i abragar aviat tots 
els nostres deportats. 

(A darrera hora ens assabentem que els camarades Buiria, Ta-
rafa i La^jna han arribat a Perpinyá, Tolosa i Figeac respect¡ca_ 
ment. El camarada Buiria ens dona la dolorosa noticia de la mort 
del camarada Alvárez, a Munich, victima d'un bombardeig de l'aviació. 

ELS NOSTRES DEPORTATS 
Tenim la satisfaceió d'annunciar, a darrera hora, l'arriba-

da, del camp d'Ebensee, del camarada Casanovas. Es immi. 
nent 1'arribada del camarada Comabella, el qual fa dos diea 
es trobava ja a la zona Ir- Exércit francés. El camarada Es-
cuer es troba a Mathaussen 

• EL COMITÉ DE FRANCA AMPLIAT 
Han sortit elegits representants regionals del C. F. A. ela 

loSuamjy ¡SUBJ oi-Say Jad \i3ios s/CiredniooPer Orleans; Ar. 
gelés, per Nevers; Solé, per Marsella; Roure, per Carcassona; 
Guix, per Perpinyá; Vallespí, per Tolosa i Isabel Peiró, per 
Burdeus. El C. F. A. celebrará la seva primera reunió el 12 de 
juny vinent, a Tolosa. 

AVIS A TOTES LES SECCIONS I MILITANTS 
Un pretés comité de relacions del P. O. U. M., compost d'un 

grup dissident —sobre la conducta del qual el Comité de Fran. 
ga Ampliat es pronunciará— realitza una serie de maniobres 
(Jendents a sembrar la confusió dintre els rengles del Partit, 
amb publicacions i intents de reunions. 

Posem en guardia a totes les Seccions i militants contra 
tala maniobres. No discutim el dret a la megalomanía, pero 
el Partfit ha fet sempre el buit mes absolut ais megalómans do 
tota mena. 

Relacionat amb les esmentades activitats, el Secretari po. 
litic de la Secció departamental del Tarn ens comunica l'acla-
riment següent: «El butlleti de Burdeos ha publicat la nostra 
resolució. No hem sabut, fina que l'hem rebut, que es tractava 
d'una cosa de fracció. Altrement ho haguésaim retirat. Justl. 
flquem l'oposició, no la fracció.» 
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L'AJUT DEL PARTIT A ESPANYA 

Remarquem una tendencia de baixa progressiva de la r e . 
captacio de quotes voluntarles per l'ajut peí Par t i t a Espanya. 
No ignorem el dificils que esdevenen les condiciona de vida ací. 
Les vagues que esclaten una re ra l 'altra en son la prova pa-
lesa. Pero,, camarades, no oblideu que mil voltes mes difícil 
és la vida deis camarades de Catalunya i de tot Espanya. N e . 
cessiten el nostre ajut. I el necessiten per a proseguir l'heroi. 
ca lluita que sense interrupció venen menant cotra Franco i 
la falange; per a socorrer els centenares de companys privats 
de libertat peí terror falangista; per a ajudar llurs families] 
sotmeses a la repressália de l 'atur forcos; per a sostenir els 
perssguits per la policía franquista, les urpes de la qual fins 

* La UJt-S.S. peí seu cantó, s'aplica a jugar hábilment els 
seus peons per a ben protegir les peces grosses en aquestas 
gran partida que és la batalla per la pan. Allicanada per l'ex-
periéncia de l'altra guerra, esta disposada a impedir la re. 
constitudó del cordó sanitari. 

En alió escencial del pía de seguretat col-lectiva, la UJt.S.S: 
i els Anglo-Saxons han arribat a un acord a San Francisco. 
Les divergéncies es plantegen a Europa Sobre problemes po-
sitius : qüestió polonesa, Trieste, illa de Bornholm (élau d'en. 
trada a la mar Báltica), seguretat mediterránea-

Pero el punt cabdal és l'ocupació d'Alemanya. La Comis-
sió inter-aliada que ha de governar.la, encara no funciona- No 
hi ha una política de conjunt. 

*** 

Finida la guerra a Europa, els antagonismes de classe tor
nen a presentarle cruament, despulláis de miraments i com
promisos transitoris. A Angleterra, ni el llibre blanc ni el pía 
Beveridge no poden mantenir per mes temps la coalició go
vernamental. El partit Laborista i les Trade Unions reclámen
la nacional ització de les indústries-base i es preparen a gua. 
nyar les próximes élecdons* 

Els treballadors francesas han votat comunista i socialis
ta. Davant de l'apatía governamental per la depurado, a re. 
primir el mercat negre i a impedir l'augment intolerable del 
cost de la vida, els treballadors de tota classe han desenca-
denat una onada de vagues reinvidicatives. 

A Milán i a Turki els obrers munten la guardia armada a 
les fabriques- A Crécia esclaten vagues per a protestar contra 
Vescandalosa carestía de la vida. Arreu els treballadors, quo 
al front i a la reraguarda han pagat tan car amb livr sang i 
llur esforc l'esclafament del nazisme i el feixisme, no es dei-
xen escamóte jar el fruit de llur sacrifici i de Hur- hsroisme. 
La burgesia democrática que s'havia compromés a la realü. 
sació d'un « socialisme » ben-peisant, inflada ara per la vic
toria i davant la perspectiva deis grassos negocis de la re. 
construcció, s'aferra altra volta al liberalisme económic, com 
si res no hagués passat. La classe obrera, quesap be que des. 
prés d' :n curt periode de vaques grosses recauria en l'ábtm 
sais ' de l'atur forcós, de la miseria física i social i duna 
altra guerra encara mes devastadora, enarbora mes alta que 
mai la bandera del sodlisme, segura que és la sola salvado 
de la humanitat-

I en mig d'aquest remolí, quina és la situado de VEspanya 
franquista i quina ha d'ésser l'actitud de nosaltres, militants 
d'un partit obrer T 

No caiguéssim pan en Terror d'un dogmattsme tancat. La 
flexibilitat és un instrument accidental que un partxt revo-
ludonari ha de saber manejar amb oportunitat. A cada si. 
tuació política correspon una táctica adequada. « El Mani-
fest mateix escriviren Marx i Engels en el primer prefaci 
del Manifest Comunista — explica que l'aplicadó deis prin-

a r a han pogut evitar; per a contribuir a la campanya del 
« Front de la Libertat »; per a incrementar i dif ondre la prem-
ea i publicacions del Par t i t ; per a intensificar la lluita contra 
el régim, darrer catau del feixisme... No, camarades. No és 
lícit donar-se una hora d'esbarjo o de repós ben guanyats, si 
abans no hem complit la sagrada obligado d'ajut material 
ais germans de l 'al tra band deis Pirineus. 

Es tn imprimint.se uns segells d'ajut. Tan aviat com la 
impressió estigui Uesta els enviarem a les Seccions epr a ésser 
venuts. Mentrestant, demanem a tots els militants del Par t i t 
que es trobin en condicions de poder.ho fer, que regulari tzia 
llurs cotizacions per a Espanya Confiem que serem escoltáis 
i compresos. (Passa a la pág. 4) 

dpis dependrá, pertot i sempre, de les drcumstáncies histó. 
riques presents- > Saber comprendre aqüestes coses elemen
táis és l'escéncia mateixa del rnarxisme. 

En un món on el nazi-feixisme ha sofert la mes gran des. 
feta militar de la historia, el régim franquista, fill bord d'a-
quell, no pot perdurar. La geva desaparidó está en l'ordro 
natural i lógic deis fets que regeixen el nostre planeta. 

Nosaltres, els seus enemics tots, podem i devem precipitar. 
lo i escursar-li la vida- La caiguda de la dictadura franco-
falangista no será deguda a la insurrecdó armada d'una mi. 
noria. Será l'óbra de tot el poblé eSpanyol. L'unitat per al /» 
comú de l'enderrocament de Franco, és un producte — po. 
dríem dir — de generado espontánea i no pot dur cap marca 
de fábrica. 

Espanya — volguem o no volguem — és un atot cobejat 
pels contrmcants de la partida de bridge que es juga damunt 
la taula verda europea- Angleterra tanteja ad i allá i pica 
VuUet ais monárquics. Els Estats Units s'acomodarien amb 
Franco. « El que és important per a nosaltres — diu Walter 
Lippmon en él « New-York Herald Tribune » — no és pos 
que Franco sigui feixista, ans que hagi violat les liéis de la 
neutralitat. L'Espanya de Franco — continua ha treballat 
pels nostres enemics. Que sigui forcada ara a treballar per a 
nosaltres o que prepari el camí a un Estat democrátic espa. 
nyol que les Nacions Unides puguin acollir-lo en llur si. > 

Será, en aquest cas, mes concreta Rússia T Quan la divi
sión azul ana a combatre al front de VBst, Mólotov declara 
que la UR.S.S. es considerava en guerra amb VEspanya franl 
quista. Donará a aquesta declarado un carácter oficial quan 
es plantegi el problema espanyol en el si de les Nacions Uni
des T 

La legalitat republicana — govems central, cátala i baso 
— ha d'ésser reconstituida a l'exili i les instituciois han de 
reclamar ésser escoltades en el concert de nadons democráti-
ques. Les aliances de partits i organitzadons creats per l'ob. 
jectiu comú i concret de la lluita contra Franco, han d'ésser 
els rampeus d'aquelles institudons. 

Govern de la República, govern de Catalunya, govern d'Euz-
cadi, amb la plena autoritat que li donará la immensa majo-
ria del poblé espanyol a Vinterior i la totalitat deis exilats, 
amb un pía de treball immediat a realitzar en el curt termini 
anant fins a la consulta democrática del eos electoral, és la 
soludó que en aquest moment precís de la historia deis po. 
bles ibérics ha de permetre acabar amb el régim tiránic que 
encadena Espanya i restituir-li la Uibertat i la dignitat que 
li pertoca. 

Nosaltres, sodalistes de tota la vida, que no abandonem rea 
de les nostres ombidons ni del nostre pensament socialista, 
considerant-nos pioners de la defensa de les llibertats deis 
homes i deis pobles, apoiem les institudons legáis de la Re. 
pública espanyola i col.laborarem amb les altres organitza-
ciams i partits obrers i republicana en Vobra governamental 
fins que la consulta popular marqui Uiurement la direcció quo 
els pobles hispánica han dé seguir. 

(Ve de la pág. 1) 
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TRIBUNA DEL I L I T A 
A TOTS ELS MIUTANTS DEL P. O. U. M. 

L'aparició d'un article meu a «Endavant» i al mateix temps 
el canvi d'actitud que he adoptat respecte al grup d'oposició 
el qual havia coUaborat activament fins a la reunó de Secre. 
taris politics de Tolosa, ha donat lloc a qué bon nombre de 
camarades em demanessin directament o indirecta, la signifi
cado i l'abast politic que calia donar a la meva actitud. 
"* Com sigui que la campanya que he sostingut en front de 

la política desenvolupada peí C. de F- és coneguda de gairebé 
tota els militante del Partit, i que en tant que posicions de 
partit la meva interessa a tots els camarades salvant la reacció 
que pugui produir-los.hi, he cregut que l'exposició de les nie
ves raons havia de fer-la per a tots els militant3 sense dife. 
réncies. 

Heus-les ací: 
L'oposició «en bloc» a la política del C. de F- reposava, 

primerament, en un senífiment de fidelitat envers el Partit, 
sostigut politicament, per la necessitat de mantenir una poli, 
tica revolucionaria i en el deure de vetllar per la integritat 
deis seus quadres a fi d'evitar-ne la «liquidado» abans que 
un congrés no ens permetés de fixar definitivament la nostra 
líea política; i segona, en una desconfianca irreprimible per la 
«profecia política» que enteniem veure a la base de las rea-
litzacions del C. de F., principalment la creació del M. S. de 
C. l'objectiu del qual era —al nostre entendre— preparar el 
terrany de la desaparició política del P. O. U. M. abans que 
tots els seus militants —avui dispersáis geograficamentl— 
poguessin expressar la seva disconformitat. 

La reunió de Secretaris politics celebrada a Tolosa a mi. 
tjans de Marc. dissipa la meva inquietut, si bé no aconseguí 
dissipar la que sentia tota l'oposició: el C. de F. declara for-
malment que el Partit no seria «liquidat» a l'exili. 

Aquesta declaració que, al menú pensar, hauria hagut de 
canalitzar el problema intern del Partit vers un desenlias fe. 
lig, ha precipitat, segons sembla, la ruptura orgánica que amb 
tanta persistencia havia assajat d'evitar. No en podem culpar 
a ningú si no és a la intransigencia o a l'amor propi. E tot 
cas, la meva separació del grup oposicionista era inevitable. 
Ara m'adono que el moment era precís i que en el rellotge de 
l'oposició la meva resistencia trenca el contacte quan noméa 
mancaven cinc minute per l'hora fixada- Element actiu de 
l'oposició, sentint.ne vivament l'imperatiu i la gran necessitat 
que en té el Partit en el moment actual, havia d'abandonar-la 
tot i estar.ne politicament tan aprop. Pero en el terreny de 
la fracció, el companyonatge no m'interessava ni un minut 
mes. 

Paral.lelam.enfc, una mes amplia informado em permetia 
de jutjar mes exactament de la política que el C de F. realit. 
zava en relació al M. S. de C. i de superar rápidament la me
va desconfianza-

En ef ecte, és innegable que el moviment obrer cátala, evo. 
luciona vers el Socialisme i bendeix —com el de la resta del 
món a organitzar.se independentment seguint el sentit de 
marxa del procés historie que marquen les Imites seculars de 
Catalunya per les seves llibertlats nacionals i les deis altres 
pobles d'Ibéria. El M. S. de C- reposa —a desgrat deis que 
s'entesten en seguir-lo negant— damunt d'una base real i re-

volucionária que éa el desenvolupament progressiu del proble
ma nacionalitari per forcea socialistes. 

I no estará de mes assenyalar aquest altre fet cabdal que 
ha influenciat moltissim en la smeva decisió: compte tingut 
deis moviments afina que s'han constituit a Méxic i per rao 
de la seva independencia política, el moviment obrer i socia
lista cátala presenta slmptomes extra-orgánics de la voluntat 
d'unificació que 1'anima. Per primera vegada, totes les condi. 
cions politiquea semblen donar-se per a la creació d'un gran 
partit revolucionari a Catalunya. I aixó no podía deixar-me 
indiferent. 

Heus aci les raons orgániques i politiquea que es troben a 
l'origen del canvi d'actitud respecte a la posició que havia 
adopüat fins a la reunió de Tolosa. Si les meves «explicacions» 
haguessin de comportar les normes polítiques que he adoptat 
peí futur, afegiria: 

El treball, la veritable tasca de l'oposició, resta per fer. 
El Partit traversa una crisi de desconfianca en el marxisme 
revolucionari que cal superar. Es racta d'una veritable reedu
cado política del Partit que mes tard haurem d'acomplir en el 
quadre nacional, car la crisi és general. La. tasca, pero, no ens 
espanta. El Partit té, encara, valora inamovibles que no han 
prea part, fins aqui, en les nostres diacussions i quadres excel.-
lents tallats en la roca viva del marxisme. Es amb ells que 
comptem per a refer l'oposició politica en el si del Partit que 
la fraccio ha desertat. Es amb ells que anirem a la recupera-
ció del Partit sense necessitat de sortir_ne i amb ells que for-
jarem peí P. O. U. M. la política que ha de reeixii* les seves 
mes altes ambicions. 

El M. S. de C- será, dema, el punt de convergencia de tot 
el moviment obrer i socialista cátala i l'inici d'una nova polí
tica ibérica (amb la qual hem de comencar a pensar) si sap 
trobar el to, el contingut i l'ambició de la seva política. El 
Partit ha de fer-se'l seu i ha de dotar.lo politicament com una 
de les seves realitzacions. Cal desenvolupar l'esquema que és 
avui, car el M. S. de C i el grup «Enlla» son els precursora 
de la nova politica nacionalitária que el Partit adoptará peí 
fuüur obligant-se, segurament, a una transformació orgánica 
que respongui a les grana responsabilitats que haurá de con. 
tractar amb la classe treballadora-

Mentrestant, a l'exi], el P. O. U. M. no tan sois ha de sub. 
sistir amb les seves característiques própies per tal com es 
troba ésser una garantía d'éxit per l'esdevenidor del M. S. de 
C, ans ha de discutir-se amplament i amb tota llibertat mul. 
tiplicant.ne les ocasions. 

La iniciativa d'una segona Conferencia ha estat Heneada 
peí Tarn. La fi de la guerra, el retorn deis camarades depórtate 
son raons de pes que l'apoien. Una segona Conferencia de revi, 
sió, de critica i de reestructurado com exigeix el moment ac. 
tual. El C. de F. ha de preparar-la rápidament, car no sola-
ment s'imposa, ans tot fa preveure que res no sabría impe. 
dir-la. El Partit vol parlar; el Partit vol fer noves aportaciona 
a la causa de la revolució. I sobretot, el partit vol retrobar-se. 
Sense exclusions, aense diferencies. Tots. Per a qué cadascü 
hi pugui aportar «l'experiéncia del seu cas». J. ROURE. 

En aquesta Secció publicarem tots els articles i documenta 
politics publicables que ens siguin enviats pels militants del 
Partit. — N. de la R. 

UNA CRIDA DELS CAMARADES DE CATALUNYA 
Ja a punt de tancar l'edició d'aquest número del Butlletí, 

rebem. una publicació del Partit a Catalunya en la qual hi ha 
una crita angoixosa per l'ajut ais presos. Ja ho dim en la 
nota anterior; els camarades d'allá baix necessiten l'ajut! de 
tot el Partit. Heus aci com s'expressen: «TOT EL, PARTIT 
DEMPEUS AL, COSTAT DELS NOSTRES PRESOS- Des de 
fa tres mesos que el nostre Partit s'ha convertit en un deis 
objectus de la policia franquista- Hem rebut cops seriosos, 
pero cap d'ells no ha aconseguit ni aconseguirá paralitzar la 
nostra activitat. Pero el Partit necessita, mes que mai, l'ajut 
de tots els militants. La Premsa, els Butlletins, etc., qualsevol 
pas en la nostra activitat política costa diners. I tenim de 
mes a mes el deure ineludible de sostenir els camarades caiguts 
Ningú no ha d'escatimar el seu esforc económic a tal fi. La 
nostra existencia politica depén de tots i, en gran part, de 

l'ajut económic que es prestí al Partit». 
Per la nostra part tenim la seguretat que els militante de 

Franca no aeran insensibles a aquesta criaa. 

NOTA D'ADMINISTRACIO 
Cada vegada que ha d'imprimir.se el BUTU/BTI, surgeix 

el problema anguniós del paper. Adhuc reduint el format a 
quatre pagines el preu resulta elevat- Es indispensable que 
les Secdons liquidin al Secretari administratiu els envíos 
d'exemplars que se'ls fa. 

Per el present númer havíem preparat original per a vuit 
pagines. Aleshores, pero, les Seccions haurien hagut de liqui
dar els exemplars a 10 franes. Hem preferit auprimir la sec
ció de «Notes, noticies i comentaría» i sotmetre la qüestió a 
la reunió del Comité de Franca Ampliat-

I F. I , i r u SaulnUr. 

http://Paral.lelam.enfc
http://organitzar.se
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