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PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT de CATALUNYA 

ADHESIONS A LA CRIDA DELS INTEL'LECTUALS a favor de Joan COHORERA 

La crida dintel•lectuals francesos i altres a favor del nostre company Joan Comorera, secre
tar! general del Partit Socialista Unificat de Catalunya, amenacat de mort per la tirania fran
quista, ha tingiit gran repercussi6 a través deis continents. 

La premsa i la radio se n'han fet gran ressb a Franca, Iugoslavia, Xile, Venezuela i altres 
paisas deis quals anem rebent successivament noticies. També a Catalunya mateix i altres llocs 
de la República Espanyola ha causat enorme impressió, car el manifest ha circulat en gran nom
bre d'exemplars gracies a l'abnegaci6 de nombrases persones, partidaries nostres, infiiferents i 
adhuc políticament adverses, perb justament indignades davant la monstruositat del nou crim en 
perspectiva. 

Altres persones, sense donar-nos llur adhesiÓ explícita o no permetent-nos de publicar-la, 
ens han trames algunes sumes - generalment modestes perb totes aprofitades i agraldissimes -
per a contribuir a la campanya a favor del presoner i deis altres perseguits peí franquisme. 

Recollim amb emoci6 i alegria aquests múltiples encoratjaments, i perseverarem, mes que mai, 
per salvar el nostre company, per salvar tots els presos i victimes del franco-falangisme i per 
contribuir a abatre la dictadura feixista ais nostres pobles. 

Vet ací algunes d*aqüestes adhesions, que van de ncms universalment cóneguts a simples ciu-
tadans, tots igualment dignes. 

El Partit Socialista Argentí. - "La Vanguardia", de Buenos Aires, brgan oficial del Partit So
cialista Argentí, publica el 8 de maig, sota el títol "En favor de Juan Comorera", el text del 
següent telegrama adrecat al ministre de Relacions Exteriors : 

"Cumpliendo resolución Comité Ejecutivo Nacional Partido Socialista, solicito señor ministro 
urgente intervención en favor Juan Comorera, domiciliado en nuestro país muchos años, redactor 
"La Vanguardia", y candidato a concejal, actualmente preso en España, y para quien se ha pedido 
pena de muerte por causas políticas. Saludo a usted alta consideración, Ram6n A. Muñiz, secre
tario general". 

Les Joventuts Socialistes (s. F, I. 0.) del Sena. -"M'interessa associar-me a la protesta i a 
la crida de Jean Cassou a favor de Joan Comorera. 

Esperant que aquesta crida sigui escoltada per tots els republicans, cregueu en la meva sim
patía, - El Secretari Federal de les Joventuts Socialistes del Sena, André GOURY." 

Els intel'lectuals de 1'Argentina. - Un grup considerable d'intel-lectuals, aplegats a l"'Asso-
ciacíSo Argentina per la Llibertat de la Cultura", ha publicat una declaracií en la qual s'ele
va, entre altres coses, contra "l'amenaca d'afusellament que pesa damunt el polític cátala Joan 
Comorera." El primer signant és el senador socialista Dr. Alfredo L. PALACIOS, ex-defensor del 
President Hacia quan aquest fou expulsat de 1'Argentina. Signen amb ell 
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La Federada Internacional deis Dret_s__de_ l_'jíogie. - La Federaci6 Internacional deis Drets -de 
lrEome es va reunir a Luxemburg els dies 18 i T ^ de maig i, previ informe del delegat espa
nyol senyor Ballester Gozalvo, va acordar : " seguir amb atencié activa la marxa del procés 
seguit a Barcelona contra el dirigent politic Joan Comorera, secretar! (general) del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, entrat a Espanya clandestinament l'any 1951, i per al qual 
l'acusacié demana pena de mort, pena monstruosament desproporcionada ais fe£s imputats al 
processat". 

Altres adhesions..- Tambe hem rebut adhesions deis senyors, senyores o senyoretes segUents : 
- ARROUS Jules, jurista, de l"'Amical deis Catalans" (francesos) de París. 
- BONNET Lauriane, Liceu Mignet, Salón de Provenga. 
- BREETHAF S., jurista 
- CALAS' J. ' 
- CALAS Jean 
- CALVÉ J. 
- CABRÉ 
- CARRÉ Fifi 
- CARRÉ Floreal 
- CASTELLS i LLUELLES Jaurae 
- FA5REGA Pau de la, escriptor cátala del Rosselló 
- GARROS Jaume, ex-volumari a Prats de Molió 
- GLOTA Victoria 
- KAPLER Victor, netge 
- LAFFRANQUE Fernande, catedrática 
- LAFFRANQUE Karia, agregada al "Centre Nacional d'Investigacié Científica" de Franca, 
- LAFFRANQUE Paul, professor honorari 
- SWARTMAN S., metge 

Un telegrama de Bulgaria. - De Sofia va ésser adrecada a la nostra redacció, el 26 de juny, 
cbpia del telegrama dirigit al govern del general Franco, amb el text següent : 

"Nosaltres, ciutadans treballadors de la ciutat de Triavna, Bulgaria, comrocats a una re-
uni6 en ocasi6 del 75s. aniversari de la naixenga de Gueorgui Dimítrov, el gran militant per 
la pau i la justicia humana, protestem de la manera mes enérgica contra la injusta, acusacié, 
la detenció i la compareixenca davant el tribunal militar de l'honrat patriota i eminent 
fill del poblé espanyol Joan Comorera, Secretari General del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, ex-conseller del govern autonom de la Generalitat de Catalunya. 

Insistim també perqué sigui alliberat immediatament. Una sentencia de mort damunt Joan 
Comorera per part del govern espanyol será una cruel injusticia dirigida contra la gran obra 
de la pau i l'amistat entre els nobles. Exigim que el govern espanyol interrompi el procés 
contra Joan Comorera, no recorri a la pena de mort i no prengui contra ell qualssevol mesu
res de castig. - La reunió". 

El Partit Socialista Unificat d'Islandia sJjLnteressa. peí. nostre Seferetari General. - El Par
tit Socialista Lnificat d*Islá"ndia, nascut com el P. S. U. de C. de la~fusi6 de socialistes 
i comunistes, s'ha interessat també peí nostre Secretari General i per l'accio' del nostre 
Partit. %' 

El P. S. U. d'Islandia forma part de la coalicié victoriosa a les darreres eleccions ge
neráis i participa al govern amb altres forces obreres i progressives. 

La gesta de Comorera inspira els poetes. - El poeta J. Montseny ens ha enviat una composieio 
dedicada a Joan Comorera. Tot agraint-la moltíssim, lamentem no poder-la publicar en l'espai 
exigu d'aquesta circular. 

Un telegrama de Sofia. 

EN EL XXIe. ANIVERSARI DEL P. S. U. de C. 

Al cap de vuit anys de l'agressií liquidacionista per part del B. P. del p. c. d'E. contra 
el P. S. U. de C ; d'una lluita intransigent per la defensa deis principis marxistes-leninis-
tes, per la unitat i la integritat del Partit ; al cap de vuit anys d'afrontar totes les en-
vestides d1injuries, de calumnies, de silencis cómplices, d'amenaces físiques i polítiques 
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en éefensa de 1'honor revolucionari del nostre secretari general i altres dirigents i militarrtrs 
nostres, res no podia emocionar-nos tant com un telegrama rebut de Sofia. Els obrers de Ttiav-
na, ciutat d*aquella democracia popular, es varen reunir per celebrar el 75e. aniversari de 
la naixenca d§¿ company Jordi Dimítrov. I, en aquella ocasió, van adrecar-se al tira de les 
Espanyes, el capitost Franco, exigint la immediata alliberaci6 del nostre secretari general, 
company Joan Comorera, qualificant d'injusta la persecució" contra aquest honrat patriota i 
eminent fill del nostre poblé. (Vegeu el text en les infonaacions sobre la campanya.) I ens 
n'han informat telegraficament. 

Telegrames com el que hem rebut de Sofia es produeixen sovint en casos de caiguts per llur 
fidelitat. al marxisme-leninisme com el nostre secretari general. Per part de militants comu
nistes com els obrers de Triavna, educats en l'exemple de Jordi Dimítrov, aquesta solidaritat 
apareix sempre quan les consciencies deis militants comunistes no están deformades per factors 
inconfessables, o subalterns, que els impedeixen d'expressar sense reserves llurs sentiments 
i llur convicciá d'internacionalistes proletaris. 

Qui ha oblidat Dimítrov ? Aquell gran combatent antifeixista, comunista, que ha estat 
fins fa poc el nostre contemporani i que per desgracia no veurem mai mes, després d'una vida 
plena i creadora ha entrat per les portes d'or a la gran llegenda deis combats de la classe 
obrera, del poblé, per la llibertat de la seva patria i del m6n. Dimítrov, després de llargs 
períodes d'acci6 revolucionaria, de sofriments per la causa del comunisme al seu país i arreu, 
fou implicat per HÍtler i els seus sicaris en la monstruosa provocaci6 fracassada de l'incen-
di del Reichstag. Franco pretén implicar Joan Comorera en els actes de terrorisme que s'hau-
ran pogut cometre al nostre país, Franco amb el company Comorera, com HÍtler amb el company 
Dimítrov, vol justificar una repressi6 i de passada, igual que HÍtler, assassinar a mansalva 
un deis grans combatents de la pau, de l'amistat fecunda entre els pobles, de les llibertats 
socials i nacionals de Catalunya.-. 

Perb tothom recorda Dimítrov davant el tribunal hitleria. Un home físicament cansat, enve-
llit, perb indomable, d'acusat esdevingué acusador. I va desfer davant el m6n sencer la ferot-
gement inhumana organitzacié repressiva nazi, va desmuntar el complot de la pesta bruna i, per 
damunt deis jutges esparverats i del malaurat agent Van der LUbbe, va desemmascarar HÍtler, 
va imposar la seva propia absoluci6 i sortí del tribunal i d'Alemanya, lliure, triomfant. 
Després, ocupa el lloc justament merescut de Secretari General de la Internacional Comunista, 
fins a l'autodissoluci6 d'aquest organisme en plena guerra contra el feixisrae. 

I per a nosaltres el record de Dimítrov, en tant que Secretari de la Internacional, va ín-
timament lligat a la vida del nostre propi Partit. Ja el 1939» després de la guerra, la di-
recci6 del Partit Comunista d'Espanya havia reincidit en la conspiracio antiunitaria contra 
el P. S. U. de C. acusant-lo d'haver... perdut la guerra, abans d'arribar a acusar Comorera 
de voler-se proclamar rei de Mallorca. El nostre Secretari General, després d'una odissea 
complicadíssima a través de l'Europa combatent, arriba a Moscou i justifica la posici6 i 
l'obra del nostre Partit. La Internacional Comunista aprova, per unanimitat, la nostra tesi, 
i el Partit Comunista d'Espanya, malgrat llargues reticéncies, hagué de sumar-se a l'homenat-
ge general. Fou aleshores que el P. S. U. de C, va ésser declarat fill predilecte de la clas
se obrera, membre eminent de la I. C. I, per excepcié especial ais Estatuts que sempre havien 
previst un sol Partit dintre cada Estat, el P. S. U. de C. va ésser reconegut internacional-
ment com a Secci6 Catalana de la Internacional Comunista. 

Les reunions s'havien acabat. Pero la lluita continuava. I Comorera hagué d*entornar-se'n 
cap a América, cap a Franja, sap alia on imposava la seva presencia el servei del Partit i 
de Catalunya, de la República Espanyola i del moviment obrer mundial. I van acompanyar-lo a 
l'estació dos homes : Manuilsqui i el propi Secretari General de la Internacional Comunista, 
Dimítrov. Les ultimes paraules deis acompanyants varen ésser per dir al nostre Secretari que 
era dipositari del P. S. U. de C,f que havia de tornar-la integre, immaculat, a la classe 
obrera de Catalunya. 

lío vam viure 1'escena histórica, pero és fácil d'imaginar : en un Moscou treballador, ale
gre, perb ja amenacat per l'agressiS, dos homes n'acomiaden un tercer. Segurament parlen poc : 
ja es devien haver dit prou coses. Cada paraula té un valor, un pes, Els companys internacio-
nals veuen marxar Comorera amb esperanga, i també amb un cert neguit, Comorera se'n torna 
oonfiat, feria, perb sospesant els nous deures a la mesura de la tasca. 

Dimítrov i Comorera no es retrobaran mai mes/ El primer reposa al seu país alliberat, fun
dador de no^es patries. Comorera marxava, de la ciutat gloriosa, cap al treball i cap a 1'efi
cacia, i també cap a la gloria, potser cap a la mort. Perb la bandera que se'n va emportar 
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encara és digna de Dimítrov. 
Teñen ra6 els companys obrers de Triavna. És just, molt just honorar Comorera recordant 

el cabdill indiscutit de la classe obrera en- les ñores de prova suprema. Com en 1939» com en 
el moment de la dissoluci6 de la Internacional Comunista, els dos noms niereixen sempre anar 
junts. 

Les paraules deis obrers-de Triavna, a mes d'ésser un acte de justicia proletaria d'un 
valor inestimable, per a nosaltres constitueixen un auguri esperancador : que grácies a la 
nostra fidelitat al marxisme-leninisme la justicia socialista s'obrira canil enfront del 3. 
P» del P. C. d'E. i acabara per imposar-se a tot el moviment comunista hispanic en bé del 
proletariat deis nostres pobles i internacional, en bé de la causa social i nacional de 
Catalunya i de la República. 

Un bon XXIe. aniversari del p. S. U. de C. 

Llicé de moralitat franquista 

Tarrega. - En aquesta vila tenim una escola anomenada "d'Arts i Oficis" amb capacitat i 
pressupost per a 300 alumnes que només existeixen sobre el paper per tal de recaptar de l'Es-
tat els diners corresponents. En realitat, perb, només hi assisteixen SET alumnes i un sol 
professor. Els xicots treballen durant el dia.per a un patró i al vespre per a un altre, un 
comerciant de ferros vells instal'lat a la mateixa escola per no haver de pagar impostes, 
priiaes ni assegurances. 

Cal dir que els professors de l'escola que ens ocupa, com molts d'altres a moltes escoles, 
es veuen obligaos d'acudir a l'engany com a únic mitjá de subsistir. ITo importa que les es
coles es mantinguin buides. 

Sobre la "reconciliaciÓ" -

El "codillo" no ha parlat, pero ha fet parlar per altri. Tots els qui esperen la restau-
raci6 de la monarquía amb permís del Franco están decebuts. Pitjor per ais qui es feien il-
lusions, Franco vol manar tant com podrá i, després, 1'ideal seu és tornar al segle XV. Be
lla perspectiva de progrés ! Hentrestant, si a l'exili es troba mant república disposat a 
. acceptar una monarquía, ens consta de font directa, i no pas per persones afectes a les nos-
tres idees, que els decebuts monárquics de 1'interior están disposats a admetre la Repúbli
ca. Una vegada mes, els "eixerits" de 1'emigracié hauran perdut i fet perdre el temps. 

La reconciliación es fará, certament, pero sobre la base de la República. Car no és una 
pensada momentánia la política pacífica deis republicans. Hem proclamat pacíficament tres 
Repúbliques - la de 1873, la catalana de 1931 i la segona República Espanyola i no neces-
sitem.demostrar que no som uns energúmens. La violencia ha vingut sempre, i pot venir, de 
la resistencia criminal deis privilegiats contra la voluntat popular. Com deia Azaria, "que 
se pacifiquen ellos". " 

Qui assassinava Galán i Garcia Hernández la vetlla d'ajuell 14 d'abril que va teñir lloc 
"sense trencar un vidre" ? Qui va fer la sanjurjada ? Qui es va sublevar en 1936 des deis 
llocs oficiáis responsables que els republicans els havien conservat, amb tots els honors, 
poders i heneficis ? Marcel'lí Domingo va dormir tranquil després d'indultar Sanjurjo, pe
rb 25 milions de ciutadans no van dormir mai mes tranquils a partir de juliol de 1936. I, 
malgrat tot, si haguéssim tingut els instints de violencia que ens atribueixen, ens bastava 
aplicar el propi codi de justicia militar de la monarquia per executar, el 14 d'abril ma-
teix, tots els generáis responsables de la dictadura, els desastres del Marroc i el lladro-
nici primoriverista. 

Com és possible oblidar tot aixb, i esborrar del "programa" el nom de República i els 
drets de Catalunya i Éuscadi ? Qué es proposen les mes altes esferes d'allb que encara 
queda de la República en afirmar que el poblé "ha d'ajudar perb no esperonar" ? I amb quin 
dret un. caracteritzat socialista diu ais que no acceptem pactes il'lusoris que no hem de fer 
res mes que "ajudar i callar" ? I el "manteniment de grans branques d'allb que ha institult 
el franquisme", qué significa ? 

Partidaris d'una evolució pacífica, hem condemnat aventures com la provocacio* de la Valí 
d'Aran i les fantasies de grups d'exérci'ts guerrillers, prbpies de mercaders de sang genero
sa. Perb també condemnem, com en plena guerra, la tendencia a un compromís amb l'enemic. Las 
forces obreros i republicanes som prou per recobrar pacíficament el país i aglutinar - tot 
respectant-lo-s perb m sotmetent-nos a ells - tots els adversaris sincers del falangisme. 
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