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E D I T O S I A I 

La forca de la unitat 

N deís aspectes essencials de l'activitat política que 
avui convé plantejar amb mes forca i posar de 
relleu és el valor de la unitat. Sobretot de la 

unitat de la classe obrera. 
Ningü no pot negar aquesta veritat indiscutible: 

se-nse unió no hi ha possibilitats de íriom/. Aixó ha estat 
provat centenars de vegadas en el curs de tota la historia del 
moviment obrer, en el curs de la historia de la lluita 
de tots els poblles contra els opressors. Aixó ho podem 
constatar actualment em els combats per a enderrocar 
la dictadura hitleriana de Franco i la Falange. 

El procés unitari, ¡podem dir-ho així, ha seguit una 
marxa ascendent en el curs del desenvolupament histo
rie de les dlasses socials, de les lluites i deis pobles. 

Si donem una mirada enrera constatarem que s'han 
fet progressos considerables i que avui la classe obrera 
en tot el món no liluíta en les mateixes condicions que fa 
cent anys. 

Per a comprendre aixó volem centrar el nostre aná-
lisi després del naixement del proletariat. Aquest, en un 
principi. Ilu¡tá contra la burguesía d'una manera ¡solada. 
Mes tnrd foren els obrers d'una mateixa fabrica, els d'una 
mateixa professió, d'una mateixa localitat, els que me-
naren el combat CONJUNTAMENT i van forjar Jes pre-
misses d'una mes gran UNITAT, d'una acció mes coor
dinada i sobretot organitzada. 

Tota aquesta evolució de les lluites históriques del 
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proletariat contra els seus opressors es crital-litzá i pren-
giué forma el i864—el 28 de setembre exactament—amb 
la creació de 1'Asociado Internacional deis Treballa
dors, és a dir de la I Internacional. Grades a aquest 
organisme, la classe obrera combate impulsada per una 
direcció que cerca consolidar la unitat deis treballadors 
per a agrupar dintre de la I Internacional les diferents 
tendéncies i corrents que es manifestaven en el moviment 
obrer, tais com las de Mazzini, Proudhon, Bakunin, el 
trade-unionisme liberal anglés, les oscil-lacions vers la 
dreta deis partidaris de Lassalle a Alemanya, etc., etc. 

Fou Caries MARX el fundador del sociaíisme cientí-
íic, l'organitzador i animador de rAssociació Internacional 
deis Treballadors, la qual organització per'primera vegada 
aconseguí facilitar la tasca de cohesionar i donar millors 
possibilitats de combat victoriós a les lluites obreres. 

Sorgiren, com en tots els temps, els enemics de la 
unitat obrera els quals van provocar una escissió dintre 
de la I Internacional. Aquesta, poc temps després. 
traslladat el seu Consell general fora d'Europa, deixa 
d'existir. En els diferents Estats, el desenvoliupament de 
les lluites proletaries havien creat les condicions que van 
permetre la constitiució de partits socialistes obrers que 
van prendre, agnupats en la II Internacional, la direcció 
del moviment obrer. 

La I Internacional es va dissoldre després d'haver 
complert la seva missió histórica com anys mes tard, el 
marc del IQ/¡3, es va dissoldre, també, després d'haver 
acabat la seva missió, la gloriosa III Internacional. 

El proletariat aborda la primera guerra mundial im
perialista del 191/J-18. organitzat en la II Internacional, 
pero dividit. Aquest organisme va perdre tota la seva 
efeotivitat revolucionaria, combativa, en caure dintre el 
camp del reformisme, oportunista. Els seus dirigents, en 
traicionar els acords adoptats al Congrés de Basilea, es 
posaren al costat deis IMPERIALISTES de LLUR patria 
en lloc de prendre una posició revolucionaria i aprontar, 
com es féu a Rüssia, les condicions tan favorables d'a-
quella situació de guerra per a portar endavant la ¡lluita 
revolucionaria, conseq.üent i donar una sortida positiva 
ais problemes de la classe obrera. 
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Amb la creació de la III Internacional el proletariat 
troba el seu camí per a marxar fermam«nt vers el seu 
alliberament deíinitiu. En efecte, la giloriosa Internacio
nal Comunista esdevingué rapidament un organisme di-
námic, combatiu, intransigent en I'apHcació de la teo
ría revolucionaria del marxisme-leninisme-stalinisme, 
en la defensa deis interessos de la classe obrera. Fou 
la III Internacional la que posa en guardia e¡ls treballa-
dors, les masses populars d'arreu del món, contra els 
progressos de la reacció i del feixisme, ensems que va 
saber-Íes mobilitzar en accions cada vegada mes decidi-
des i amplies. 

En aquella época la reacció i el feixisme caracterit-
zaven llur activitat en la persecució de ¡les organitzacions 
democrátiques, en provocar-Íes i assassinant llurs diri
gents i militants. 

Els avéneos de les forces reaccionáries feixistes crea 
un positiu corrent d'unitat obrera i antifeixista. Les tor
ces progressives en cada país sabien treure conclusions 
necessáries de la presa del Poder per part de Mussolini 
el 1922, de les conseq.üéncies que motivaren 1 arribada 
de Hitler i de les seves bandes criminales a la direcció 
d'Alemanya, de l'anexió d'Austria, de les agressions a 
Abissínia, Xina. Espanya, Txeoos'lováquia, etc., etc 

D'ací la creació deis Fronts Populars en cada país, 
moviments d'unitat antifeixista en els quals la classe 
obrera, els Partits Comunistes a l'avantguarda, repre
sentaren el paper essencial. En foren el motor impulsor. Les 
forces mes dinámiques i conseqüents. 

També, en aquesta ocasió, sorgiren els enemics de 
la unitat, els agents desearais de rimperialisme reaccio
nan, els enemics del proletariat, els enemics del progrés 
deis pobles. 

L'anticomunisme i l'antisovieftisme foren utilitzats 
com a armes per a entrebancar el desenvolupament de 
la unitat. Aixó porta certs dirigents de nacions que es 
deten democrátiques i prohoms de la política i adbuc 
dirigents de la classe obrera a traicionar els interessos 
nacionals de llurs poMes i els interessos deis treballa-
dors. Munic n'és l'exemple mes frapant. Una de les trai-
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cions polítiques que han costat mes vides ais pobles, mes 
miseria, mes ruines. 

En el curs i després de la segona gran guerra mun
dial contra el feixisme i per l'alliberamenit deis pobles, 
la necessitat d'agrupar les forces patriótiques, antifeixis-
te i obreres, s'ha fet mes patent. Ha estat un factor es-
sencial—el mes decisiu—de la victoria de la coalició 
antihitleriana. 

La lluita clandestina crea un profond sentimei i uni-
tari. La classe obrera n'assegurava, amb la seva com-
bativitat, un desenvolupament positiu, efectiu en cada 
poblé. 

La unitat forjada damunt els sofriments, les perse-
cucions, els afusellaments, les tortures, els heroismes 
obscurs de milions de combatents, s'ha distinga en la 
majoria deis pa'ísos per la formado de potents organis-
mes en els quals s'han agrupat nombrosos els patriotes 
que havien Uuitat per l'alliberament de llurs pobles. 

La classe obrera ha enfortit, també, la unitat se
gullada amb la sang de tants i tants mártirs. Italia ha 
vist sorgir una sola i poten t C. G. T. Bulgaria, Txecoslo-
vaquia, lugoslávia,- Polonia i altres paísos alliberats del 
feixisme han fet grans progressos en el camí de la uni
ficado del moviment sindical. Franca, després de la 
trai'ció deis Belin, Froideval, Roy ,Doumoulin, etc., ha 
vist el desenvolupament d'un C. G. T. vigorosa, forta, 
amb mes de cinc milions de trebalfladors. 

Aquests resultáis positius s'han ooncretat en la crea-
ció d'una Federació Sindical Mundial que compta amb 
prop de 70 milions d'afilíats. lina auténtica fortalesa de 
la classe obrera unida en la defensa deis seus drets. 

Una conclusió fonamental es desprén d'aquests po-
sitius resultats unitaris: la classe obrera ha sabut treure 
profitoses experiencias de les sifuacions viscudes, deis 
seus triomfs i de les seves victóries, deis seus errors i 
deis seus encerts. 

Si abans de la dnrrera guerra no es podien justificar 
les posicions arotiunitáries de certes elements reacciona-
ris, avui. després que tants i tants pobles han estat sot-
mesos a les pitjors de les dictadures, que han estat des
trocáis, barba rament torturats, expoliáis, etc., etc. voler 
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mantenir un estat de divisió entre les forces obreres i 
progressives és mes que una tra'ició, és un crim inqual-
liíicable. 

ISSORTA.DAMENT, a casa nostra, malgrat les ex-
periéncies viscudes, malgrat Tactual situacid 
terrorista hitleriana que atravessen els pobles 

tiispanics, la classe obrera no es distingeix per la seva 
unitat. 

Se'ns ía difícil de comprendre certes actituds, sobre-
4ot d'homes, socialistes i ugetistes, els quals, abans de la 
nostra guerra d'allliberament nacional, propugnaven la 
aecessitat de la unitat obrera en una sola Central sindi
cal, en un sol Partit polític. Homes que en els Congres-
•sos internacional defensaven la unitat sindical déls tre-
balladors i demanaven Tingres deis Sindicats soviétics 

•&, la Federació Sindical Internacional. 
Homes que aceptaven, durant Ha nostra guerra, el 

Pacte d'unitat d'acció, establert el 17 d'agost del 1937, 
«ntre els Partit Comunista d'Espanya i el P. S. O. É. 
i en el qual, en el seu punt i3 es deia que els partits Socia
lista i Comunista havien de treballar per a estrényer les 
relacions entre les dues grans Centráis sindicáis UGT-
CNT, sobre un programa d'acció comuna i de col-labo-
ració amb el Govern del F. P. en el camp de la produc
to i de la guerra. 

Que en el punt i5, declarava que els partits Socia
lista i Comunista lluitarien a favor de l'acció unida de la 
11 i 111 Intemacionals, així com de la Federació Sindical 
Internacional., 

I que manifestaven, també, que. els partits Socia
lista i Comunista consideraven que la defensa de la Unió 
Soviética, País del Socialisme, era un deure sagrat, no 
sois pels socialistes i comunistes, sino també per tots els 
<intifeixistes honrats. 

I que acabaven fent una crida a totes Uurs organit-
zacions i militants per tal que amb el mes gran entu
siasme i la mes gran resolució, en él marc de les direc-
iives establertes pel Comité Nacional de coordinacid 

1 
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d'ambdós Parttfs, ajudessin l'obra que s'havia empresa 
en el camí de la realització del Parta Unic. 

Veritablement estem lluny deis propósits que ha-
vien estat manifestáis i aprovats en una reunió en l a 
qual assistien Ramón González Peña, Juan S. Vidarte,. 
Ramón Lamoneda i Manuel Cordero, del P. S. 0. E. 
José Diaz, Dolores Ibarruri, Luis C. Giorla i Pedro Checa, 
del P.C. d'Espanya. 

En lloc de restar fidels a aquells acords, que repre-
sentaven els veritables anhels no sois de les masses co
munistes i socialistes, sino de tots els treballadors, en-
sems que la defensa deis interessos nacionals, alguns-
dirigents socialistes han seguit per un altre camí. 
Han enarborat la bandera de l'anticomunisme i de I'anti-
sovietisme per a millor portar a terme el sabotatge a la 
unitat obrera> a la unitat antifeixista. Enfront deis Sin-
dicats i forces ugetistas, han aixecat Sindicats i altres 
forces ugetistes. 

Amb aixó no s'ha fet mes que voler donar un pas 
enrera en el desenvolupament historie de la unitat, puix 
que abans i durant la guerra s'havia fet la unió dintre-
la U. G .T., s'havia afermat la unitat entre socialistes 
i comunistes. 

Es que la U. G. T., per exemple, pot ésser mai urt 
monopoli de ningü? 

La U.G. T. com totes les organitzacions sindicáis, 
en els seus principis, afirma que ais seus rengles hi ca
ben tots els treballadors que aceptin la lluita de classes, 
qualsevol que sigui llur tendencia política o religiosa. 
No tanca les ¡portes a cap obrer. I molt menys dona dret 
a formar altres U. G. T. peí fet que en la seva direcció-
figurin militants comunistes. Es la democracia sindical 
la que determina l'élecció deis dirigents ugetistes. Una 
vegada poden ésser comunistes, l'altra socialistes, comu
nistes i socialistes junts amb altres militants sindica-
listes. 
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Cataluya quina és la situació de la unitat obrera? 
Val a dir que a casa nostra la unitat política 
dona un pas molt positiu amb la creació del 

nostre P. S. U. de C. 
Els quatre partits obrers que s'unificaren en el curs 

de les jornades h'stóriques de juliol palesaren una madu
res» política remarcable, puix que van provar que ha-
vien sabut treure conclusions positives de les experién-
cies i derrotes sucessives de les Uuites del proletariat 
cataila i espanyol contra llurs enemics. Per altra part el 
6 d'Octobre havia estat un oop d'alerta serios que mo
tiva que la classe obrera redobles la seva vigilancia en-
front deis intents i provocacions reaccionaris i feixistes. 

El juliol del ig36, moment crucial en el qual es 
jugava 1 existénc'a deis pobles híspanles i de la classe 
obrera, el proletariat cátala va saber unir-se, precisa-
ment en un deis llocs on estava mes disseminat. La crea-
ció del P. S. U. de C. dota el poblé cátala a la Muita 
general de tots els pobles d'Espanya d'una petent arma 
de combat. 

Es qué aquesta experiencia d'unitat marxista de la 
classe obrera catalana no ha donat resultats positius? 
Ningü no.pot dir el contrari. 

La classe obrera catalana que sempre havia estat, 
políticament arrossegada pels partits burgueses, algún 
d'ells aventurers com él lerrouxista, per primera vegada 
es trobava dirigida per un veritable partit de classe, per 
lun Partit de tipus nou, historie, amb una teoría d'avant-
guarda, revolucionaria, guiat peí marxisme-leninisme-
stalinisme que havia donat proves de la seva vitalitat, 
de Ha seva forca en la construcció victoriosa del Socia-
lisme en la sisena part del món, en la que fou la Ríissia 
tsarista, bárbara i retardada. 

Grácies a la unitat política marxista, la classe obrera 
catalana, tot él poblé jugá un paper decisiu en la nos
tra guerra d'alliberament nacional. Fou un factor im-
portantíssim que agermaná Catalunya amb els altres no
bles d Espanya drecats contra l'enemic comü: els fran-
quistes i éls invasors. 

Catalunya trobava, a la fi, el seu Partit nacional. 
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«el mes nacional de tots, arrelat a les messes progressi-
ves de la nació, vinoulat a llurs anhels i defensant llurs 
•interesaos. 

Grácies a la unitat marxista, Catalunya, la seva clas-
se obrera, podia comptar amb una U. G. T. forta, diná
mica, combativa, revolucionaria, com no s'havia cone-
gut mai. Una Lí. G. T. que complia fermament els seus 
deures patriótica i revolucionaos en la mobilització de 
-tots els treballadors ugetistes de cara a la guerra. 

Aqüestes experiéncies posiüves, que ningü no podrá 
desmentir, assolides amb la forca de la unitat obrera, 
liluny de plaure certs dirigents de la U. G. T. i del 
P. S. 0 . E., les blasmen, les condemnen. Volen destro
car alió que va ésser-ne el motor impulsor; la unió deis 
treballadors. 

uDissortadament—deia fa poc Rafael Vidiella, presi-
dent de la Ü. G. T. de Catalunya i Secretari del P. S. U. 
C , en un article publicat a LLUITA—per a la causa del 
prolctariat i de la reconquesta de la República, encara 
hi ha elements que enyoren el mig segle de la U. G. T. 

.ineristent a Catalunya, que intentent dividir-la i desier
ta, per a major gloria de Franco, després del que ha cos-
tat organitzar-la, desenvolupar-la i fer-la respectar pels 
que mai, abans, no havien volgut ni reconéixer-la i avui 

• ajuden ais esmentats elements a desfer-la, precisament per
qué s'ha fer gran». 

Amb aqüestes crimináis intencions, certs dirigents 
socia'listes i ugetistes volen retornar el moviment obrer 

-cátala a Tépoca en qué la direcció política no estava en 
mans de les forces marxistes, sino que estava Jliurada 
ais aventurera, a la provocació deis agerots poflicíacs. 

Per a portar aquesta tasca vil arrepleguen el pitjor 
-que hi ha en els rengles obrers: Venuts a les causes mes 
degradants, covards, traídors a llur poblé i a llur classe, 
«els que no teñen ni honor, ni categoría, ni situació» 
i que formen, per a reprendre «n mot historie: «Les eter-
.nes deixallcs de tes societats irregalars». 

Son els que ahir estaven amb els Sindicats Lliures 
per a assassjnar els obrers de la C. N. T. 

Son els que esta.v«n en els Sindicats groes per a anar 
., .contra la U. G. T., la C. N. T. i el P. S. O. E. 



QUADERNS DEL COMUN'ISME I I 

Son les desterres trotsquistes, son els que avui s'en-
ganxen a qualsevol moviment, front o organització 
mentre aquesta sigui anticomunisUa, antisoviética. Son 
enemics deis oomunistes, perqué aquets, en cada país, 
son els millors defensors deis interessos del poblé i de 
la classe obrera. Son enemics de la Unió Soviética, per
qué aquesta es la millor defensora, la mes gran garantía 
de la libertat deis pobles, de l'establiment d'una pau 
duradera i de la consolidado de la democracia. 

CONTRÁ tota aquesta situació antiuniíária, contra 
¡les maniobres divisiónistes, provocadores, nos-
altres cridem els obrers comunistes, socialistes, 

ugetistes, cenetistes, republicans a estrényer mes i mes 
la unitat, car no volem anar contra els seus avéneos his
tories, contra tot alió que forja la possibilitat d'un pro-
grés social a cada poblé. 

En lloc de preoonitzar la divisió cal procurar fer que 
la U. G. T. esdevingui una sola organització, un bloc 
compacte, tant a l'inteirior com a l'exterior del país. 
Que sigui la democracia sindical, tliurement exercida, 
la que determini els seus dirigents. 

Cal que els companys cenetistes consolidin i reafir-
min Huir unitat i forgin una sola C. N. T. que sigui la 
continuadora de les glorioses Iluites revolucionarles deis 
obrers cenetistes. 

Cal treballar perqué la U. G. T. i la C. N. T., en 
consolidar llur unitat interna, puguin preparar les con-
dicions per a arribar a una sola Central sindical com 
aixó s'ha fet en altres paísos. 

Caí treballar per a mantenir i defensar aferrissada-
ment la unitat marx'sta a Catalunya, forjada en el P. S. 
U. de C , una de las mes grans conquestes de la classe obre
ra i deis pobles hispánics. Una realització evident de la 
unitat de eomu istfs i de socialistes que tan bons resul-
tats ha donat i donara. 

Cal treballar per a defensar i pro¡ ugnar la onitat 
entre socialistes i comunistes en els altres pobles d'Espa 
nya. Que arribin a una bona entesa i posibilitin alió que 
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com mistes i socialistes havien acordat en el Pacte 
d'Unitat d'Acció del 17 d'agost del 1937: Ja creació del 
Parti Unic de la classe obrera. 

Que pensin tots el treballadors socialistes, comunis-
tes, cenetistes, ugetistes, que avui la mnitat de la classe 
obrera és la mes ferma garantía per a barrar el pas a la 
reacció i al feixisme. 

Que es p nsi que amb la ferma unitat de la classe 
obrera, agermanada amb els treballadors del camp, és 
possible destrocar, fer fracassar tots els intents reacio-
naris i provocadors deis agents del compromis devant 
Franco, que significaría tancar tota possibilitat de desen-
volupament democrátic deis nostres pobles, ensems que 
sotmetria la classe obrera a un régim perpetu d'escla-
vatge. 

Que es pensi que la unitat dells treballadors és la 
forca mes decisiva per a enderrocar el régim hitleria de 
Franco i de la Falange, peí restabhment i de les llibertats 
democrátiques i nacionals de tots els pobles d'Espanya. 

Que es pensi que de la nostra ferma unitat depén 
que es sumin a nosaltres ampies masso- de la població, 
d'antifranquistes que es veuran estimuláis per la nostra 
acció, la nostra oombativitat i dinam"sme. Per la nostra 
bona entesa enfrot de l'enemic comü. 

Que es pensi que amb la unitat de la classe obrera 
será possible construir, per a fots els pobles d'Espanya, 
un esdevenidor progresskt, democrátic, en el cual, amb 
la reconstrucció del país, obrirem les mes grans pers-
pectives ais treballadors, per a gaudir d'un futur mes 
just. 



WENCESLAU COLOMER 

Sobre la riostra política d'uni-

iat nacional antifranquista 

E N la lluita contra Franco i el seu régim miserable, ens 
hem esfwqat sempre per trobar aquells punts de coin
cidencia, d'entesa mínima, que permetessin de forjar una 

poderosa coalició de tots els obrers i pagesos, de tots els re-
publicans, demócrates i demés patriotes catalans, i d'aquests amb 
els de la resta d'Espanya. 

Ho hem fet i ho fem amb el ferm i decidit proprósit d'-aca-
bar el mes aviat possible amb la terrible situado que pateix el 
nostre poblé, d'acabar d'un cop amb ila inadmisible perllongació 
del seu martiri sense precedents, perqué som conscients que 
nemes una tal coalició de forces pot enderrocar Franco i el seus 
pistolers íalangistes, establir la República i, amb ella, les nos-
tres llibertats democrátiques i nacionals. 

El nostre Partit és el Partit cátala que amb mes clarividen
cia, amb mes abrandament i tenacitat ha lluitat i lluita per 
tal d'unificar tots els antifranquistes de Catalunya. El nostre 
Partit i el Partit Comunista "d'Espanya son els Parits que han 
lluitat i limiten amb mes conseqüéncia per unificar tots els po-
b!es hispánics en aquest geganlti oombat per la República, la 
Independencia i Sobirania nacionals d'Espanya. 

Volem assolir ben aviat la victoria! No ens guien, dones, 
propósits egoistes o dobles intencions. No ens ha guiat ni 
ens guia cap altre propósit, cap altre neguit, cap altra inten-
ció, que no sigui la d'&lliberar el nostre poblé del jou franco-
falangista, que no sigui la de restablir la democracia i la 111-
bertat arreu d'Espanya. i 
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PROPOSITS FRANQUISTES 

LJENEMIC —Franco i Falange i llurs mantenidors, els ca-
pitostos de l'imperiailisme i la reacció anglo-nord-ame-
ricana—, és molt conscient del que representará per 

a ell aquesta coaüció nacional de les forces democrátiques i 
patriótiques de casa nostra, aquesta coalició combatent de tots 
els pobles hispánics. Per aixó mateix, s'ha esforc,at i s'es-
forqa desesperadament per impossibilitar-Ia, per sabotejar-la, 
per sembrar la desconfianqa, la desmoratilzació i la passivitat, 
i aguditza encara mes la divisió, la discordia i la confussió 
entre les forces antifranquistes, estimula, desenvolupa i aju-
da activament l'antioomunisme, tradta a tot preu d'isolar-nos 
deis altres antifranquistes i aquests de nosaltres, per millor 
combatre'ns separadament a sang i foc. 

Impedir la conj unció de les forces dlmocrátiques i patrióti
ques, isolar i destruir la seva heroica i combativa avantguar-
da, el seu cervell i guia mes actiu, mes abnegat, mes audaq, 

és clarivident: els comunistes, heus aci ila única esperanza 
franquisme i deis seus mantenidors nacionals i estrangers 

perllongar el seu fatidic régim i tractar de salvar-se de 
rrota i desljuccid completes, encara que els sigui íorcos 

ituar algún canvi no pas de les seves essencies, sino sois 
lusivament de facana. 

i aquesta direcció, un deis procedimants principáis que eí 
nquisme i els seus mantenidors nacionals i estrangers han 

ovintejat mes en aquest darrer temps, és el de falsejar to-
talment la base fonamental de la nostra política d'unitat na
cional, el seu eix indiscutible, ja que constitueix la seva mé-
dul.la, la seva columna vertebral, la garantía principal, bá
sica, de la seva culrninació victoriosa. 

Preten combatne'ns i impedir la realització de la unitat na
cional combatent amb el falsejament de les seves essencies, 
amb el Uenguatge insidiós i cinic segwns el qual els comu
nistes som uns demagocs, uns maniobrers vulgars, perqué 
mentre per una banda combatem amb intransigencia els capi-
tuladors, per una altra volem «la unitat amb els monárquics i els 
generáis franquistes». En una paraula es pretén acusar-nos 
de doble joc, d'homes sense principia. Aquesta falórnia fran
quista, que repeteixen molt sovint els portantveus de llurs 
nous amos estrangers, se l'han fet seva tots els partidaris de 
la capitulado—anticomunistes per damunt de tot—amb l'afany 
ben evident de facilitar llurs negres intenciotis de robar-nos 
la victoria, de contrarrestar la nostra intensa acció de masses 
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contra ells, acció eficac, que hem intensificat en aquests dar 
reís dies i que intensificaren! mes i mes fins desenmascarar
los plenament, fins voltar-los de l'odi i del despreci de tots 
els catalans, a fer-Jos fracassar en llurs miserables propósits i 
lliurar-los a la justicia patriótica d'una Espanya alliberada. 

Tot aixó, pero, té una fácil explicació. La nostra politica-
d'unitat nacional antifranquista, malgrat els innombrables obs-
tades i incomprensions que cal afrontar per a fer-la triom-
far plenament, s'obre pas cada dia mes, constantment, inin-
terropudament, entre les masses catalanes freturoses de lli-
bertat i de benestar. 

Aquesta realitat, aquesta presa de consciéncia de la forc,a 
de la unitat i per conseqüéncia, de la seva necessitat inel.ludi-
ble, aquest recobrament de confiamqa en les própies forces, 
aqüestes c'ares perspectives de victoria que donen la segure-
tat, la certesa de la nostra acció unida, s'ha manifestat i es ma-
nifesta diáriament, en forma creixerut, en nous fets de lktita 
del nostre poblé, en noves vagues, en noves protestes, en nous 
combats guerrillers, en noves acción s antifranquistes; vagues, 
protestes1, combad, acciona en les quals la victoria culmina 
gairebé sempre els esforcps, els sacrificis, l'heroisme deis nos-
tres homes, de les nostres dones i deis nostres joves, amb fas-
soliment d'innombrables i importants reivindicacions parcials, 
que el régim de Franco es veu forqat a cedir, a recular irre-
meiablement. 

La nostra política d'unitat nacional antifranquista s'obre pas, 
perqué no és una poütica fonamentaida en reduits i egoistes 
propósits partidistas, perqué la nostra política d'unitat nacio
nal antifranquista está totalment i absoluta inspirada, determi
nada, pels interessos particulars i generáis de la nostra clas-
se obrera, deis nostres pagesos, de tots els sectors democrá-
tics, progressius i patriótica del nostre poblé, igualment in-
teressats—independentment de les diverses concepcions politi-
ques i religioses—a acabar amb una situació intolerable que 
arruina la Patria, que desagna i afama el nostre poblé, igual
ment interessats a reconstruir un régim de democracia i de 
Ilibertat, que doni al poblé abundancia, treba-U, benestar, cul
tura i joia. 

LAl NOSTRA CONCEPCIO DE LA UNITAT NACIONAL 
ANTIFRANQUISTA 

I ^ B ' I ALAURAMENT, alguns elements vacil-lants del camp re-
' ' publica antifranquista a vegades es fan ressó d'aques-

ta propaganda, insidiosament desencadenada pels franquistes. 



QUADERNS DEL COMUNISME 

D'aci l 'interés que íenim a puntualitzar, une vegada mes la 
ncstra política de coalició nacional aintifranquista, al menys en 
aquells aspectes mes fonamentals. 

Tots els obrers i pagesos, tots els demócraies i republi-
cans, tots els patriotes, coincidim a afirmar que Franco 
i el seu régim miserable és l'enemic principal que te-
nim, l 'enemic principal que cal abatre préviament per 
a donar pas a la lliure i democrática expressid de la 
voluntat sobirana de tots els pobles hispánics. Es 16gic, 
dones, de sentit comú, que tractem, per tots els mitjans a l 
nostre abast, d 'aglut 'nar contra ell com mes forces milíor, 
forces que, igual que nosaltres, estinguin interessades a as-
siolir aquest suprem objectiu, avui per avui el mes important 
i decisiu. Es absurd, per no qualificar-ho d'altra manera, sen-
tir-se puritá fins a l 'extrem d'excloure qualsevol grup, sector 
c element que, havent estat amb anterioritat partidari del fran-
quisme, avui, per diferents raons—les que siguin—, estigui 
•disposat a actuar i actuí per a enderrocar jo i restablir la 
República. 

E s evident que les promeses demagógjiques de Franco i la 
seva camarilla d'assassins havien atret a llurs rengles quan-
t:tats importants de partidaria, Hom sap que el franquisme, 
malgra t els seus deu anys de Poder, no ha realizat cap d'a-
questes promeses i que el benestar i la felicitat deis treballadors 
i 'les riqueses i grandors nacionals no es veuen per enlloc. 
Hom sap, per «cemple, que les forces de xoc franquistes du-
runt la nostra guerra foren principalmen les unitats inte-
grades, en la seva majoria, per requetés navarresos i gallees. 
Avui, pero, és innegable que molta d'aquesta gqnt s'ha passat 
obertament al nostre camp i des de fa temps observeni en 
aqüestes contrades una intensificació deis combats amtífran-
quistes, oom ara ha ocorregut a les drassanes del Ferrol, com
bats poderosos, cada dia en augment. Hom sap també, que 
en les nombroses vagues desecadenades pels nosdres obrers 
han participat, gairebé unánirnament, tots els ex combatents 
de Franco , posats per ell mateix a les nostres fabriques, amb 
finalitats, evidentment, forga oposadea. Desconéixer aquesta si
t u a d o , no aprofitar-la a fons per a la lluita antifranquista, 
per a la causa de la República, és assumir una greu respon-
sabilitat, imperdonable de debo. * 

Ara bé, aixó no és mes que un aspecte del problema. Res
ta el mes fonamental, el básic, el que, com j a hem dit, cons-
titueix la médulja, la columna vertebral de la nostra política 
de coalició nacional antifranquista. 

H a n d'ésser l'eix d'aquesta coalició: en primer terme, la 
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classe obrera, que avui porta el pes principal de la Iluita com 
demá dura, inevitablement, el pes principal de la reconstruccic" 
i la pagesia; en segon terme, totes les altres forces republi-
canes i democrátiques. Per la unitat de la classe obrera, pe 
Talianqa deis obrer9 amb la pagesia, per l'entesa previa f 
totes les forces republicanes i democrátiques antifranquistes, 
el nostre Partit ha lluitat i Iluita intensament, sense desmai, 
tartfc a l'exterlor com a l'interior del pais. 

No és estrany, dones, que el Govern de la República que 
pnesideix el doctor Giral, per una banda, i el Govern de la 
Generalitat, que presideix el senyor Irla, per l'altra, siguin 
<lefensats per nosaltres tan fermament i amb tanta conse-
qüéncia—malgrat llurs defectes i les seves ihcoheréncies evi-
dents—, perqué constitueixen un pas importantissitn, veritable-
men decis'u en aquesta direcció, pas que ens hem esforcat i 
ens esforcem constantment per a superar, per a millorar, en 
lluitar activament, sense descans, perqué ambdós Governs «¡S-
tlevimguin, a no tardar, veritables Governs d'TJnió Nacional, 
en condicions, avui de dirigir victoriosamerit la Huita deis 
nostres pobles, 6ense claudicacions, i demá de garantir el lliu-
Te exercici de la voluntat popular. 

Volem la unitat de tots els aritifranquistes, perqué volem 
la victoria. No volem la unitat per la unitat Volem la uni
tat que serveixi a la classe obrera, ais pagesos, al nostre po
blé, en una paraula, volem una unitat que serveixi a Cata
lunya, a la República., Per aquesta unitat hem lluitat, lluitem 
i Iluiíarem sense regatejar esforqos, amb l'entusiasme i la te
na citat que ens ha caractemtzat sempre els comunistes. 

LA POSICIO DF<LS CAPITULADORS 

E LS capituladors, per contra, no volen menar la Iluita 
fins a la fi victoriosa Es digui el que es digui, es 
disfressi com vulgui, el capitulador és aquell que, amb 

el pretext inqualiflcable d'evitar «noves sofrences i estralls al 
nostre pople», Iluita per una entesa amb l'enemic, amb Fran
co i els seus mantenidors nacionals i estrangers, Iluita per 
«na solució de compromis, per una transacció destinada a por
tar certs canvis de facana, sense afectar, en cap cas, la subs
tancia de Tactual régim terrorista. 

Per aixó pretenen i s'esforcen a constituir una coalició de 
forces que tingui per eix, per columna vertebral, no la clas
se obrera, els pagesos, tots els Partits i Organitzacions repu 
blicans i democratics, sino les forces reaccionáries de casa 
«ostra, les forces franquistas—ádhuc sense Franco—, els ter-
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íatinents i els grans taurons de la industria, les altes jerar-
quies franquistes de TEsglésia i de l'Exércit, acompanyadas 
per algunes «figures republicanes i obreres», ben caracteritza-
dés per llur rabiós anticomunisme, per llur renuncia a la de
fensa del's interesaos de la classe obrera, de la República, 
de les llibertats catalanes, de la independencia i sobirania na-
ctpnals d'Espanya. Per aixó sabotegen l'acció deis Governs-
de la República i de la Generalitat Aquests els fan massa 
nosa i Huiten per a desprestigiar-los, desitgen i pugnen per 
llur auto-*suicidi. Una de les moltes variamts que ofereixen 
aquests bandits és la de constituir o «deixar pas» a un Go-
vern de transacció amb totes aqüestes forces reaccionarles i 
franquistes, per a instaurar a Espanya un régim provisional 
que es recolzi en la Guardia Ovil i la Policía Armada, l'Exér
cit franquista intacte i els funcionaris falangistas perpetuats 
a l'administració de l'Estat, que a l'estil grec prepari un ple-
bisoit que legalitzi la instaurado de la monarquía a Espanya, 
que legalitzi el terror mes inhuma contra els comunistes i tots 
treballadors, contra tots "els republicans i demóciates, contra 
tots els patriotes que no renunciem ni renuciarem mai a la 
victoria, que no capitulem ni capitularen! mai davamt Tene
rme declarat del nostre poble.| 

Hem subrallat que, precisament en el moment en qué la 
situació del régim franquista esdevé mes critica, mes caótica, 
mes precaria, en el moment en que la lluita deis nostres obrers 
i pagesos, de les nostres dones i joves, del nostre poblé, es
devé mes forta, mes intensa, mes poderosa; en tel moment en 
qué la solidaritat internacional pren una volada enorme, es 
manifesta cada día mes activa i mes eficaq, justament en 
aquest moment, els capituladors intensifiquen les seves cri
mináis activitats, desfermen una violenta i ignominiosa cam-
panya anticomunista que pren tot el carácter d'una prepara
do artillera per a tractar d'assolir ben aviat llurs propósits i 
en tot cas cobrir-se amb una cortina de fum en previsió d'un 
iracas, per a la qual cosa no cal dir que farem tots els esfor-
c,os perqué esdevingui ben aviat el mes rotund possible. 

EN LA IAEUITA PER LA UNITAT LLIGUEM-NOS 
A LES MASSES 

• p S E R la seva propia conducta no és difícil d'apreciar en 
H _ y els capituladors un enorme afany d'encobrir llurs ve-
^ * ritables propósits. Juguen brut i en teñen consciéncia i 
saben que si les masses catalanes i espanyoles, els militants de 
llurs própies organitzacions, déscobrissin llurs veritables in-
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tencions, no sois fracassaria llur joc sino que sobre ells cau-
lia el cástic implacable i exemplar de tots els patriotes i an
tifranquistas. 

Els capituladors teñen por de les masses, teñen por de la 
lluita de masses. /^parentment, demagógicament, comparlei-
xen les aspiracions popular» amb l'qnic afany de servir-se de 
les masses, de servir llurs amos franquites i estrangers, i i 
pas de servir al pob'.e, en lluitar honestament per l'assoliment 
ríe les seves aspiracions i reivindicacions mes sentides. 

El Partit lluita mes que mai per a conseguir la unitat de 
totes les forces, de tots éls Partits i Organitzacions que Cui
taren i lluiten contra Franco, per la República i les nostres 
lübertats democrátiques i nacionals. En aquesta llu'ta hem d'a-
propar-nos, lligar-nos mes estretament amb les masses catala
nes, principalmenti amb els obrers de la U.>G.T. i de la C. 
N. T., amb els obrers sense organització, principalment amb 
els pagesos de 'a Unió de Rabassaires i de la Federado de 
Treballadors de la Terra, amb els pagesos sense organitza
ció. 

Cal ésser tenaeps en l'explicació i difusió de la nostra po
lítica d'unitat nacional antifranquista, d'unitat combatent ríe 
tots els pobles hispánics. Argumentant i mes argumentant. sen
se desmai, amb conseqüéncia, desemmascarant els provocadors 
trotsquistes, els agents franquisíes de la capitulado, els anti-
cemunistes. 

La nostra política és justa perqué esta basada en les ne-
cessitats inajornables deis nostres obrers, deis nostres pagesos, 
del nostre poblé. Si som capacos de portaría dintre de les 
masses catalanes, tots els plans antiunitaris, anticomunis'es, 
capituladors, fracassaran irremeiablement i la victoria pre
miará els nostres esforcp's. 

Tingnem sempre ben pnesent les següents paraules del gran 
Stalin: 

«Es pot reconéixer com a norma que, mentre conservin 
el contacte amb les grans masses del poblé, els bolxevic9 
serán invencibles. I, al contrari, quan es deslliguin de les 
masses i perdin el contacte amb elles, quan es deixin co
brar peí rovell burocrátic, perdran tota llur forqa i que
daran anuÜats». 

En aqüestes circunstancies, en Tactual situació de la nostra 
lluita, aqüestes savies paraules preñen una significado especia!, 
una forca mes extraordinaria. A nosaltres, militants del P.S.U. 
<'p Catalunya, ens períoca de demostrar amb fets llur assimilaciO, 
tan derissiva per a sortir victoriosos deis combats presents. 



LA UNITAT DE DA CLASSE OBRERA, LA 
UNITAT COMBATENT DE P. S. U. DE C, DE 
LA U. G. T. I DE HA C. N. T. ENS PERMETRA 
DESFERMAR MOVIMENTS VAGUISTICS I DE 
TOT ORDRE DE MOLT MAJOR VOLUM CON
TRA EL REGIM QUE ENS OPRIMEIX I ENS 
DESHONORA. 

COMPANYS DE LA C. N. T.t ESCOLTEU 
LA NOSTRA CRIDA FRATERNAL! 

NOSALTRES, ELS MILITANTS DEL P.S.U. 
DE C. I DE LA U. G. T., QUE CONEIXEM I 
ADMIREM LA VOSTRA TRADICIONAL COM-
BATIVITAT, LA VOSTRA INSUBORNABLE 
ENERGÍA REVOLUCIONARIA, US OBRIM COR-
DI ALMENT ELS NOSTRES BRACOS! 

S'APROPEN LES JORNADES DECESIVES 
CONTRA EL RE^IM FRANCO-FALANGISTA I 
DE LA NOSTRA UNITAT DEPEN, NO SOLA-
MENT LA VICTORIA IMMEDÍ ATA DEL POBLÉ, 
SINO TAMBE LA CONSTRUCCIO D'UNA VE-
RITABLE DEMOCRACIA. 

I 
(Del manifest del Primer de Maig del 
P. S. U. <k C. i de la U. G. T. de C ) 

• 



JOSEP MOIX 

La lluita antifeixista i la 

unitat sindical 

i i 

•fOBjECTiu del régim falangista d'acabar amb el moviment 
sindical obrer es manifestá tot seguit d'haver comenc,at 
la sublevado i la traició contra la República. 

La violencia i bestialitat deis falangistes es desfermá en ocu
par i apropiar-se els locáis deis Sindicáis Obrers, en assassinar 
llurs dirigents mes concients i abnegats, en empresonar i marti-
ritzar llurs militants i en robar l'efectiu en caixa produote de 
les quotes de centenars de milers i milers de treballadors de la 
ciutat i del camp. 

Els excesos comesos contra les organitzacions sindicáis de la 
classe obrera no ha tingut limit ni mesura. Dissolts els Sindicáis 
que eren els organismés legitims, regits i administráis per obrers 
nomanats Hiurement i en forma democrática, el falangisme im-
posá la sindicado forqosa ais Sindicats Vertica's, organísmes que, 
com tothom sap, es:an administráis i dirigits ünicament pels fa
langistes i absolutament dependents del régim falangista. Son 
organitzacions creadles amb el propósit de «recolzar el ré
gim i no per a donar garamlties ais treballadors en la lluita per 
a la defensa de llurs interessos. 

Aquest escarní i traído ais sentiments mes profunds deis 
obrers, deis treballadors i deis pagesos ha exaltat encara mes 
llur consciéncia de classe. El vell esperit revolucionan i combatía 
ha arrelat mes endins. Les ansies de teñir llibertat sindical 
son cada dia mes fortes. L'afany de guanyar i consolidar no
ves millores económiques, socials i en les condicions generáis 
de la vida i de treball ha esdevingut un imperatiu del moment 
actual. La historia gloriosa del moviment obrer espanyol, ama
rada de fé, heroisme i abnegació, constitueix la inspirado i el 
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guia deis nostres companys de classe en la- lluita clandestina 
contra el régim, en l'organització i plantejament de vagues po-
litiques, de reivindicacioos económiques i en la reorganització 
deis veriíables Sindicats sobre la base democrática de la lliure 
sindicació i al servei deis trebaladors par a la defensa de 
llurs interessos. 

La creació deis Sindicats Verticals no ha estat pas origina! 
de la Falange. Es la versió espanyola de l'organtzació del tre 
ball nazi a Alemanya i feixista a Italia. Que la preiesa refor
ma social de Falange és de la mes extremada demagogia i;o 
hi ha pas cap mena de dubte. Tothom que tingui la mes ele
mental experiencia o comeixement de política social veu a les 
clares, d'una banda, els propósitsi demagógics de la legislado 
social falangista, i de l'altra, els resultáis negatius que en 
pateixen els obrers. 

Es en aquest segon aspecte que el falangisme no enganya 
els treballadors que vuen a l'interior d'Espanya. I perqué no 
es deixen enlluernar per les ficcions demagógiques de l'anome-
nada legislado social del falangisme, incrementen les accions 
de lluita i les vagues per tal d'aconseguir, realment, algunes 
de les millores que «legalment» sembla que els han esiat con
cedidos. 

Es el carácter de la lluita que menen els obrers a Catalunya, 
¡ a la resta d'Espanya, el que té veritable interés en examinar 
el procés de la unitat sindical al noátre pais. 

E L progrés assolit en la unitat sindical internacional está 
indisolublement Uigat al paper d'avantguarda que han 
jugat els obrers en la lluita victoriosa contra el feixis-

me en cada pais. En la mesura que els pobles s'han alliberat 
del feixisme hem comprovat que la classe obrera ha recons-
truít el mov'ment sindical sobre bases democráüques i d'uni-
ficació. 

Aquests fets que están ja incorporats a la historia contem-
poránia del moviment obrer ens demostren, una vegada mes, 
que els sacrificis i els esforqos esmer<;aís en la lluita reporten 
resultáis positius en el desenvo'upament progressiu de la uni
tat obrera. La linia histórica ha confirmat que, cada vegada 
<me el movime/nt obrer i sindical ha venqut un periode de reac-
ció i violencia contra les seves organitzadons de classie, nTia 
sortit mes enfortit i unificat. 

Ja hem vist en la primera part d'aquest article com aquesta 
linia histórica s'ha acomplert en el aesenvolupament evolutiu del 
moviment obrer espanyol.. La tenacitat, abnegació i heroisme 
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de la classe obrera en la Uuita contra el franquisme, per la 
República i les Uibertats democrátiques, constitueixen un factor 
positiu i. decisiu al seu favor, prometedor de profitosos resul
tara per a 1'enfortimertti i la unitat sindical. Aixi com en al-
tres molts paisos, la classe obrera, que ha Uuitat victoriosament 
a l'anvantguarda de les forces democrátiques contra el feixis-
me internacional i interior, ha sortit de la dura y costosa prova 
mes unida politicamente i sindical, de la mateixa manera la 
classe obrera espanyola, després de vencer Franco i el seu ré-
gim falangista, en sortirá mes unida i enfortida. Car és evi-
dent que els deu anys de lluita unida i increbantable ha estat 
i és el mi'Hor cultiu per a crear les condicions básiques de la 
unitat sindical. 

Si aquesta positiva experiencia s'ha realiízat en paisos de 
poca o gairebé cap tradició sindical, és ben corréete d'afirmar 
que al nostre pais hi ha també les necesitarles condicions fa
vorables per a crear, sobre bases democrátiques, una sola or
ganització sindical que agrupi la immensa majoria de treba-
Uadors. La unitat sindical de la classe obrera no significa pas 
que tofs els treballadors estinguin afiliats a l'organització sin
dical. Els treballadors, en general, no temen encara la suficient 
educació i capacitat política que els faci comprendre la jus-
Uesa i la necessitat de formar part del Sindicat respectiu i com-
plir amb tots els deures que Testar afiiiat comporta. Lenin, 
en parlar de l'organització deis obrers en el camp sindical, va 
dir: 

«...pero seria una maniloviada (i) i «seguidisme», pen
sar que en régim capitalista, gairebé tota la classe o tota 
ella, pot estar mai en condicions delevar-se fins el punt 
d'adquirir el grau de conciencia i d'activitat del seu 
destacament d'avantguarda, del seu partit socialdemócrata. 
Ni ua sol socialdemócrata que conservi en bon us el seu 
seny, mai no ha posat en dubte que, en régim capitalista, ni 
la mateixa organització sindical (mes primitiva i mes »c-
cecible al grau de conciencia de les capes menys desenvolu-
pades), está en condicions d'agrupar a tota o a la gairebé 
totalitat de la classe obrera. («Un pas endavant, dos enre-
ra»). 

Es miran* a Tinterior del pais que cal examinar la situado 
real i en la qual trobarem les nombroses poss'bilitats per a 
crear la Sindical ünica. Creure que el moviment obrer sindical 

(1) Maniloviada: Temperameni plácld, inacfiu, amb ociooa imaginado. Manilov. un de!» 
pervonalges d'"Anim«$ MofNss" de Gogal. 
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espanyol quedará al marge del procés general i de les reper-
cussions derivades del positiu trasbals en. els conceptes poütics 
i económics, promogut per la guerra i la victoria sobre el na-
zifeixisme, seria dubtar injustament de la naturalesa i del 
carácüer del moviment obrer sindical espanyol, tan ric en exem-
ples de la vitalitat creadora de ía nostra classe obrera, de le» 
grana masses treballadores i pageseá. La situació real actual té r 

entre altres nombrosos antecedents histories, les realitzacions 
unitáries que, encara que minimes i imperfiectes, foren fetes. 
durant la guerra contra la sublevado feixistá. Es útil de re
cordar la catnpanya unitaria menada per la U.G.T. i el bon 
ressó que fcrobá a la C.N.T. ElS treballadors afiliáis tant a 
l'una com altra de les dues grans Centráis sindicáis vart 
demostrar llur adhesió, entussiasme i simpatía pels tuebaUs que 
realitzaren les dues Direccions nacionalsi. 

A Catalunya, malgrat els elements provocadors trossquistes 
—que no escatimaren cap esforc, per a impedir ho—, s'aconse-
gui la creació de Comités d'Enllac, U.GTVC.N.T. en tots els 
graons de l'organització. 

Les ressiténcias que oposaven els divisionistes i agents del 
feixisme eren vetnc.udes' per l'impuls actiu de la gran massa 
deis treballadors, que veien aquests Comités com una base só
lida per a construir la unitat orgánica en una sola Central 
Sindical. 

El treball realiíizat pels companys que formaven els Comités 
d'enllaq, sobretot en els de fes •ábriques, fou altament positiu 
i eficaq. Els innombrables conflictes inter-sindicals i els com
plicáis problemes que plantejá la guerra, en la producció, apli
cado de la legislado social, etC, foren rescfcs favorablement 
grades a l'encertada creació d'aquests Comités d'enflaq U.G.T.-
C.N.T. Els militants de la U.G.T. aprofitaren l'enorme cabal 
d'experiéncies estretes de l'actuació deis Comités d'enllac, sin
dicáis que, per primera vegada, havia estat possible constituir 
després de molt anys d'existéncia de dues Centráis sindicalsv 

El balanq va ésser bó tant per a satisfer una necessitat nas-
cuda de la Uuita com profitós per a l'experiéncia que ens pro
porcionaren per a l'esctevenidor i desenvolupament del moviment 
sindical. Els treballadors de Catalunya i deis pobles de la res
ta d'Espanya en guarden una bona memoria. 

Si de l'examen d'aquell periode resulta evident que el factor 
fonamental que determina la creació deis Comités d'enllac, fou 
la fraternftat establerta en els combats i en la Uuita contra l'e-
nemic comü, el feixisme nacional i internacional, la conclusio 
justa a la qual podem arribar no pot ésser altra que : la con
tinuado de la Uuita ha demostrat la necessitat urgent d'unificar 
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l'acció del movimtrt sindical per a fer-lo mes apte i capac, en 
el compliment de la seva missió de deieniar els interessos vi
táis de tots els treballadora 

Fins a quin punt ha estat aprofitada pels nostres companys 
la positiva experiencia deis Comités d'enllag ens ho demostra 
que ha desgrat de les dificils condicions en qué s'está recons-
truint el moviment sindical a l'interior de Catalunya, tant per 
part del Secretariat de Catalunya de la U.G.T. com pels com
panys de la C.N.T., s'está fent sobre la base d'orientacions uni-
táries en l'acció, i com a perspectiva, la unitat orgánica en una 
sola Central Sindical. 

«LAS NOTICIAS» del mes d'abril, órgan clandesti de la 
U.G.T. a Catalunya, sota el titol «Reconstruir els Sindicats de 
cara a la unitat i a la lluita, és la tasca del dia», diu aixi: 

«No sois necessitem reconstruir tots els Sindicats, si
no que Hur reconstrucció ha d'anar aompanyada d'un 
elevat sentit d'unitat i lluita... En emprendió aquesta 
tasca la nostra guia no ha d'ésser altra que els Sindicats 
juguin el paper combatiu i dirigent que sempre han 
jugat. Enfortir la unitat entre la C.N.T. i la U.G.T. en 
constituir Comitts d'Enllaq a les fabriques, empreses, ta-
Uers, a tots els Uocs de treball. Comités que dirigeixin les 
accions ais mateixos llocs de treball, que contribueixin-
al major afiancament i consolidado de les relacions amb 
els companys de la C.N.T. i per a la creació d'una Cen
tral Sindical Única». 

En el numero de «MARTILLO», corresponent al mes de 
Maig, publicado del Simdicat de la Industria Sidero-Metalürgi-
ca Catalana, de la C.N.T., es publica un article, «Alianza Sin
dical», del qual n'estraiem els parágrafs següents: 

«Avui com a metaUurgics i components del conglo-
merat proletari, volem adreqar nos singularment ais nos-
tres germans de la U.G.T. No per a inv'tar-los a una 
acció mancomunada, ja que aquesta existeix, sino a fi 
de crear, d'una manera formal i definitiva, els Comités 
d'enllac, corresponents i poder treballar en tots els ter-
renys de comú acord, després d'un estudi previ de les 
necessitats i sota plans canjuntament estructurats». 

Com hom pot veure la posició deis companys cenetistes n« 
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•és pas de tamta projecció unitaria com la deis companys de la 
U.G.T. Es, pero, plenament coincident quant a l'orientació d'ar-
ribar a l'establiment d'una unitat d'acció. Es un pas endavant, 
*urt, pero positiu, en leí cami de la veritable unitat sindica!. 

E N el nostre artxle anterior afirmávem categóricament que 
les dues Centráis sindicáis, la U.G.T. i la C.N.T., no 
son enemigues! Que la lluita que menen l'una i l'altra 

íio es discrepan;; ni oposada. 
fío son els obrers de les dues Cantrals ? Certament que no. 

Tant en les Huites del passat Hunyá com en el corresponent al 
periode de la guerra, tot ens demostra que els interesaos a de-
fensar i els problemes a resoldre son idéntics per a les dues 
•orgattitzacions sindicáis. 

On trobem, pero, l'expressió mes palesa d'aquesta identitat 
d'interessos i la necessitat comuna de lluitar unis per a llur 
millor defensa és en la lluita que actualment menen els obrers 
a Catalunya—per a major abundament ho trobem també a la 
resta d'Espanya—, per a millorar les exígües i péssimes con-
dicions de vida material i moral sota el jou del régim nazi-fa
langista. 

Per a no fer una afirmado que podria semblar massa general 
i mancada d'exemples práctics, farem lesment d'algunes de les 
innombrables Huites ménades pela obrers a Catalunya: 

«Amb el carácter de protesta contra l'Empresa peí seu 
incompliment d'establir un economat, els obrers de la 
«Hispano Suiza», de Barcelona, vam fer una vaga de 
bragos caiguts el 26 d'abril d'enguany. 

La fábrica está militaritzada i depén de la quarta 
Regió Aéria. 

El dia 27, a la nit, 40 obrers vaguistes foren detin-
guts. La ferma actitud deis obrers s'accentuá encara ríes 
amb motiu d'aquestes detencions i la vaga es mantin-
gué. 

L'Empresa va haver d'accedir a la demanda justifi
cada deis obrers i el cap militar va veure's obligat a 
alliberar els detinguts parqué el treball fos restabler;. 

La lluita fou menada de la manera mes unida i una-
-nime per tots els obrers pertanyents a la U.G.T. i a la 
C.N.T, La victoria aconseguida és de carácter reivin-
diatiu i politic, car els obrers assoliren l'establiment de 
l'economat ensenas que un triomf sobre els métodes re-
;press!us del régim falangista». 
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Un altre exemple magnific d'unitat sindical en la lluita deis 
obrers contra el régim i els Sindxats Verticals el tenim en 
la vaga general de la industria textil a la coneguda ciutat fa
bril de Mataró. 

«Vaga general de tres dies per a reclamar la venda 
del pá i queviures en la quantitat mínima ja migrada fi-
xada peí racionament. 

Vaga acompanyada d'una manifestació de dones,, en-
torn de 3.000, amb in'.ervenció de la Guardia Civil, la 
qual increparen i apedregaren. Amb detencions de va-
guistes i altres procediments de représsió i violencia. 

Els obrers' es van mantenir fermament units en la Imi
ta i no tornaren al treball fins quie van aconseguir la Ui-
bertat deis detinguts i les reivindicacions presentades». 

Un altre bom exemple d'unitat i lluita sindical. 

<<Les fabriques de filatura Rocamora, Corbera i Fe-
liu, Harmel i altres de Sabadell, es negaren a fer 
efectives unes millores en els j ornáis i condicions de 
treball, que havien éstat aoonseguides per tot el ram. 
Tots els obrers d'aquestes fabriques, de la U.G.T. i de 
la C.N.T., es van declarar en vaga de bragos caiguts. 

Les amenaces i coaccions deis jerarques i les autoritats 
falangistes foren inütils. Les Empreses accediren. Els 
Sindicats falangistes no van poder imposar-se. Els obrers 
obtingueren satis'facció. Cal destacar que en aquest ram 
de la industria téstil un 75% deis obrers son dones». 

Per a aportar mes exemples d'unitat d'acció s'ndtcal, enca
ra que referits amb mes brevetat, volem afegir els casos se-
següemts: 

«La vaga de braqos caiguts per augment de salari i 
contra els- torna de nit a la fábrica de filats i teixits 
«Filis de F. Sans», de Barcelona. 

Vaga a la Compañía Catalana de Gas, a 1'Empresa 
«La Electricidad, S. A.», a la fábrica «Gover S. A.», 

a l'Ajnglo-Espanyola d'Electricitat; a les de filats i teixits 
«Trinxet», Batlló, Recolons, «Fábrica Nova», de Bar
celona. 

A la «Metalgraf Española», de Badalona, a la«Arms-
trong», de Palamós. 

A les fabriques «Bertrán i Serra», P. Parera, «Can 
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Torres» i «Els Condals», de Manresa< 
A les «Mines de Potassa», de Súria. 
A les Empreses de filats «Anónima de Tarrasa» i 

«Guillamont», de Terrassa. 
A les fabriques «I. Comes», «Casa Murtra», i «Casa 

Pinyol», de Granollers. «Marfá», Gasol i Fontdevila, de 
Matará La «Fama», «Forn del Vidre» i «Siemens»,, 
de Cornelia. 

I aixi mateix a les fabriques de Sant Adriá, Sans, 
Hospitalet i altres moltes ciutats de Catalunya)). 

Aqüestes vagues per reivindicacions económiques son alhora 
accioms de Huita política contra el régim terrorista de Falange. 
Es impossible de fer una divisoria clara entre vaga política 
i per a reivindacions económiques, car si bé sembla que les 
reivindicacions de carácter económic son adreqades a la classe 
patronal, cal teñir en compte que aquesta no pot establir con-
tractes col.lectius amb els obrers, sino complir les disposicions 
emanades deis órgans politics-administratius de la Falange. 
Heus aci per qué tota acció menada a favor de qualsevol reivin
dicado és, ensems, urna acció contra el sisíema politic del ré
gim falangista. 

Tenim exemples que defineixen perfectament el sentit poli-
tic que els obrers de la C.N.T. i de la UVG.T. donen a la uni-
tat d'acció en les Iluites contra el régim. Només farem esment 
d'alguns deis fets mes recents. 

«Amb ocasió del 14 d'abril, aniversari de la proclama-
ció de la República, només a Barcelona es van repartir 
20.000 octavines a ciclostil, 5.000 impreses i signades per 
la U.G.T. i C.N.T., Esquerra Republicana de Catalunya i 
el P. S. U. de C. En diverses ciutats i comarques, el re-
partiment de fuUs al.lusius a la diada ana ven també s'g-
nats per les dues Centráis i els partits politics. 

A)mb motiu del Primer de Maig, la U.G.T. i la C.N.T. 
publicaren un vibrant manifest del qual estreiem aquest9 
parágrafs: 

«Per solidaritat de classe, per considerar-nos junt amb 
els treballadors del món, les forcest mes avancades i pto-
gressives, per la memoria gloriosa deis milions de caiguts 
per la causa de la Hibertat, des delá herois de Chicago íins 
ais nostres dies, els< treballadors del nostre paiá han de 
commemorar aquest Primer de Maig en estrényer llurs 
rengles, en multiplicar llur acció combativa contra Franco 
i Falange en unir-se estretament entorn de les dues Cen
tráis sindicáis, en oropugnar la fusió en un sol anagrama 
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les dues organitzacons que apleguen els treballadors or-
ganitzats. Ail terror implacable de l'enemic, unitat impla
cable de tota la classe obrera ! 

Saludan tots els treballadors antifeixistes d'Espanya i 
molt especiatment també els magnifics treballadors d'arreu 
del món que cada dia ens donen l'escalf de llur solidaritat 
activa en la Uuiia que menem per a esborrar del ntdn l'úl-
hm vassall del feixisme internacional». 

El passat mes de juny, Franco, sota el pretext d'inaugurar la 
Fira de Mos'tres de Barcelona i assistir al darrer partit de 
campionat de fútbol, havia de fer un viatge a Catalunya amb 
el propósit que fos un aote politic d'adhesió al régim falan
gista. 

La mobüització intensa del P.S.U. de Catalunya i del Se-
cretariat de la U.G.T. contra aquest propósit politic falangista 
fou sense cap mena de dubte el mes fonamental factor de que el 
viatge del Caudillo no es pogués realitzar. El resultat negatiu 
obtingut a Oviedb i les perspectives d'un mateix iracas a Ca
talunya els féu desistir. 

La bona orientado donada a la propaganda feta peí P S. U. 
de Catalunya i la U.G.T. constituí, fonamentalment, la base 
de l'éxit assolit contra la recollida de signatures que, organiza
da i realitzada per üa Falange, havia de constituir I'expressió 
documental de V«adhesión del poblé cátala al «Jefe del Estado», 
eufemisme emprat pels falangistes amb evident intenció de 
confondre. Heus aci una part de la crida feta peí P.S.U. de C: 

«Catalans! Patriotes, obrera, pagesos, intel'lectuals, me-
nestrals, comerciants, dones, joves, militants de tots els 
partits i organitzacions antifeixistes: Tothom s'ha de ne
gar a posar ni un sol domas, ni una sola bandera en aquests 
dies. Sabotatge a tots els actes i festes que s'organitzin. 
No assistiu a cap d'elles, cap signatura a plecs o cartes 
d'adhesió que proposin peí Kaudülo. Tothom, especialment 
els obrers, dirigits pels Comités d'enllac. CN.T. - U.G.T. -
P.S.U. de C. sTian de negar rodonament a formar cap 
oomissió o representacció, sigui del carácter que sigui.» 

Del manifest del Secretariat de la U.G.T., heus aci els pa-
rágrafs mes significatius: 

«Cal impedir que reatada de Franco a la nostra •ol-
guda ciutat, pugui ésser una bandera amb la qual vulgui 
especular en la scTa campanera demastratiya i ospectacu-
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lar vers l'exterior i per a impressionar ais porucs, a la 
gent de poca fé en el nos.re poblé, ais vacilJants i parti-
daris del compromis i la conciliació amb el franquisme. 

ILluita activa a les fabriques, tallers, obres i altres ilocs 
de treball, al carrer, a totes les ciutats i poWes de Cata
lunya, a tota mena d'acció deis pinxos falangistas orienta
da a obtenir la mobilització forsosa del poblé cátala. Boi
cot a tota mena d'actes, manifestac.ons o festivals que 
vulguin organitzar per a satisfer el Caudillo. Abstenció 
absoluta a tot acte o acció d'adhesió per mitj'á de sig-
natures, resolución» ool.leetives i a comissions que pre-
tenguin organitzar els falangistes a la forqa entre els 
obrers». 

¡ 

QUESTS fets de lluita son ben significatius, tant per llur 
amplitud com per llur contingut politic. No s'ha prodult 

cap cas de conflicte Ínter-sindical. Totes les accions, vagues 
i protestes han estat fetesi dintre la mes ampia unitat, entesa i 
solidari'.at entre totsl els obrers cenetistes i ugetistes. 

La comunitat d'interessosi ha determinat i inspirat la unitat 
en l'acció combativa de tots els obrers, deis treballadors i deis 
pagesos! contra el régim nazi-falangista que els ha arrabassat 
un nivell de benestar, aconseguit a canvi de moltes lluites i sa-
crificis, i la llibertat per a exercir el dret de reunió i d'asso-
ciació voluntaria per a Uuitar en defensa deis seus legitims inte-
ressos de classe. 

Per aixó qualsevo] acció de lluita que realitzen les masses de 
treballadors i pagesos ha de significar i teñir necessáriament un 
contingut politic combatiu contra el régim falangista ensens que 
ha d'ésser portada per a ésser eficaq, amb la mes testreta unitat 

Les formes de lluita en el desenvolupament del moviment 
obrer sindical internacional han seguit sempre una linia pra-
gressiva vers la major i mes amplia unió entre les masses de 
treballadors. Aquesta linia ascendent no ha estat past simultá
nea, en un mateix temps, ni idéntica en tots els paisos. 

La lluita unida de la classe obrera—en tots els paisos en 
sistema capitalista—, contra el feixisme nacional i internacio
nal ha contribuit a l'hora del seu triomf a crear millorsl con-
dicions i possibilitats per a la seva unitat orgánica, tant politi-
cament com sindical. 

El desenvolupament progressiu de la lluita a l'interior del 
nostre pais ens permet d'afirmar que ha creat unes condiciona 
favorables per a la unitat del moviment sindical, com mai no 

» 
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havien existit, encara que la mesura i amplitud ens es molt 
difícil de precisar exactament quan la lluita no ha pas acabat. 

La derrota i Tanihilament total del nazi-feixisme per la llui
ta de tots els pobles hispánics i a la seva avantgnarda la com
bativa classe obrera obrirá una etapa de fecundes realitzaciones 
democrátiques a profit del nostre poblé i les masses populars. 

El moviment obrer, politic i sindical, tindrá les millors pos-
sibilitats per a realitzar la seva unitat. Aquesta conquesta será 
tan merescuda com abnegada i heroica ha estat i és la seva aporta
do combativa a l'avantguarda de la lluita contra Franco i el 
seu régim falangista, peí restabliment de la República i conira 
tota sortida reaccionaria de compromis. 



«...HI HA COMPROMISOS I COMPROMISOS. 
ES PRECIS SAPIGUER ANALITZAR LA SITUA-
CIO I LES CIRCUMSTANCIES CONCRETES DE 
CADA COMPROMIS O DE CADASCUNA DE 
LES VARIETATS DEL COMPROMIS... 

UN HOME POLITIC QUE VULGUI ESSER 
ÚTIL AL PROLETARIAT REVOLUCIÓNARI, HA 
DE SAPIGUER DISTINGIR ELS CASOS CON-
CRETS DELS COMPROMISOS QUE SON PRECI-
SAMENT INADMISIBLES, QUE SON UNA EX-
PRESIO D'OPORTUNISME I DE TRAICIO / 
DIRIGIR CONTRA AQUESTA MENA DE COM
PROMISOS CONCRETS TOTA LA FORCA DE 
LLpR CRITICA, TOT L'ABAST DEL DESEN-
MASCARAMENT MES IMPLACABLE I D'UNA 
GUERRA SEN SE PIETAT. 
...OBTENIR LA VICTORIA SOBRE UN ADVER-

SARI MES PODEROS SOLAMENT ES POSSI-
BLE POSANT AMB TENSIO TOTES LES FOR-
CES I UTILITZANT OBLIGATORIAMENT AMB 
TOTA CURA, PRUDENCIA I HABILITAT, LA 
MES PETITA ESCLETXA EXISTENT ENTRE 
ELS ENEMICS, TOTA CONTRADICCIO D'INTE-
RESSOS ENTRE LA BURGUESÍA DELS DIFE
RENTS PAI SOS, ENTRE ELS DIFERENTS 
GRüPS O DIFERENTS CATEGORIES BURGESES A 
L'INTERIOR DE CADA PAÍS...» 

V. I. LENIN. 
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HEROIS DEL P. S. U. DE CATALUNYA 

Lina ODENA 

ENS apropem al Xé aniversari de la mort de la inoblidable 
heroína Lina Odena. Per mes temps que passi les traces 
que Lina Odena ens ha deixat han quedat inesborrables en 

les files revolucionáries de la joventut catalana. 
Lluitadora incansable, es va dedicar en eos i ánima al sub'.im 

fcveball de construir un món millor, acceptant conscient la seva 
fcart de responsabilitat en aquesta gran tasca sempre plena 
p u n a fe sense limits en el triomf de la classe treballadora i de 
la democracia. 

Amb les seves orientacions i consells, amb l'exemple del seu 
•carácter sencill, pero, conseqüent amb els principis, és forjaren 
leentenars de quadres de la joventut catalana valent-li el titol 
ide guia i orientadora del moviment jovenivol a Catalunya. 

Lina Odena va néixer el 1913 en el si d'una modesta fami
l i a d'obrers. El seu origen proletari, les dificultáis de la llar 
^obligaren a Lina, des de molt jove —durant la dictadura primo-
rjiverista— a emprendre el cami del treball per aportar un ajut 
material ais seus, renunciant a l'escola, monopoli exclusiu deis 

Kills de l'aristocracia. Aprengué l'ofici de sastressa i com en 
¡moltés noies catalanes filies de la classe obrera, neixia en ella 
nota els neguits i tots els dubtes que presenta la societat ca
pitalista on les diferencies socials son tant agudes. Rendida 
per les jornades de treball esgotadores, Lina somniava. Volia 
aprendre. Ella també tenia dret a la cultura ! 

Pero Lina Odena d'esperit inquiet s'adoná ben aviat que a 
l'entorn seu hi havia moltes noies com ella, absorvides per les 
mateixes inquietuts. L'instint de dasse la lligava a llur sort. 

Aixó feu que Lina al proclamar-se la República, es sumes a 
les grans maniféstacions de Barcelona, ajuntant-se amb tot el 
poblé per demostrar la joia que produia l'haver-se alliberat, per 
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sempre, de la caduca i reaccionaria monarquía. Pero a Ten-
seros que és cantaven himnes a la República, les masses obre-
res i pageses plenes d'il.lusions de Üibertat i democracia, de-
manaven l'obtenció de llurs reivindicacions. A Lina li brillaver» 
els ulls quan cridava per les Rambles de Barcelona: Visca la 
la República! Llibertats al poblé! 

Aquest va éssier Tinici de Lina Odena peí cami de la Huita dins 
del moviment obrer cátala, en «el moment en que a Catalunya i 
arreu d'Espanya, el creixement revolucionari impulsat per Ik 
forca de la classe obrera, prenia cada dia mes, el carácter d'una 
profunda transformado democrática. 

Menuda i d'aspecte delicat, ningü hagués suposat en ella el 
tremp de guia i el dinamisme del qual era posseidora. 

y ESPERIT rebel i inquiet, ingressá a primers de l'any 1931 
a les files de la Joventut Comunista de Catalunya o» 
havia de trobar-hi el caliu viu die la flama ravoluciouá-

ria impetuosament dirigida per la teoría invencible de Marx-
Engels-Lenin-Stalin i els métodes de treball comunista estreta-
ment lligats a les ámplies masses. Lina fou una de les primerea 
noies militants quan aqüestes haurien pogut comptar-se amb els 
dits de la má. 

Molt aviat per la seva gran voluntat i esperit de sacrifici es 
destaca ocupant rápidameni lloc-í de direcció dintre l'organit-
zació jovenivola de Barcelona. El setembre del 1931 tingué la 
ocasió de formar part d'una delegació obrera que visita la 
Unió Soviética. Una vegada allí va poder apreciar d'aprop la 
vida del gran poblé soviétic guia de la classe treballadora in
ternacional i de tot el món progressiu. 

D'inteljigéncia desperta i de carácter observador Lina sapi-
gué aprofitar aquesta estada per enfortir les seves conviccions, 
per augmentar el seu entusiasme i devoció a la causa de la 
c'asse obrera. Sapigué copsar la gramdiositat de l'obra portada 
a cap en el pais deis soviets, en el cami de l'emancipació d un 
poblé que havia estat el mes subjugat i sotmés. Amb el régim 
soviétic s'havía liquidat per sempre l'explotació de l'home per 
l'home; la igualtat nacional de tots els pobles unificats i ager-
manats peí gran Estat multinacional soviétic, era un fet. El po
blé és lliure sota el gran lema socialista de: «Qui no treballa 
no menja». Els parásits que viues a costa del poblé treballador, 
havien estat liquidats. Les estampes de les grans creacions del 
socialisme quedaren per sempre gravades en el cervell de Lina. 
El cami triomfañt de la joventut soviétca obert per a tothcm 
en totes les esferes de la ciencia, de la técnica i de Tesport feien 

r 
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somriure i pensar a Lina que seria del nosíre poblé, tme vegada 
trencades totes les barreres que impossibiliten el seu desenvoiu-
pamenti 

Tot aixó, produi tal lefecte a Lina, que quan torna a Catalu
nya, el desembre del 1932 l'esperoná per redoblar encara mes els 
seus esforqos per contribuir a la instaurado d'un món millor. 
Incorporada de nou a la lluita, molt av'at fou elegida a la di-
recció del CC. de la Joventut Comunista de Catalunya. 

E N aquesta época Espanya vivia uns moments trans-
cendentals. Existia un es.at revolucionan creixent. Els 
treballadors anaven conquerint llurs millones sociais i 

ningu no els podia deturar. Pero la reacció catalana i espanyo-
la descontenta de la pérdua de posicions i d'antics privile-
gis, buscava la manera de deturar aquest ascens revolucio
nan, pretenent anihilar-lo totalment. Veient que el primer 
impuls revolucionari havia passat desaprofitat pels que re-
gien els destins del pais, la reacció s'envalentoná, passant a 
l'atac, coaccionant i pressionant el Govern presoner del vell 
apareil de l'Estat monarquic, escamotejant l'aplicació de les 
noves liéis que la República decretava. La presencia de la reac
ció éspanyola integra dintre el marc de la República, era el 
primer obstacle que impos ibilitava que les aspiracions popu-
lc.rs es reaützessin. I la seva actitut agressiva deixava entre-
veeure quins eren <els seus objectius crimináis i a !a vegada 
obligaven a que la po'arització social és verifiques amb mes 
ritme i tingues un carácter mes radical. 

La direcció de les Joventuts Comunistes i al seu cap Lina 
Odena amb un alt sentit de responsabilitat del moment, posaven 
en guardia a la joventut catalana del perill que significava el 
feixisme, de les maniobres que portava a cap la reacció. Es 
treballava infatigablement per la creació del Front Unic de h 
classe obrera, arma fonamental per oposar-se al pas de la reac
ció i al perill del feixisme que és feia imminent. 

Comprenent períectament el paper que jugava la Unitat, Li
na Odena ja el 1932 treballava febrosament per establir reía-
cíons amb els membres de les altnes organitzacions jovenivoles 
catalanes. Uns trets a diestacar de Lina, eren el seu ánim co* 
ratjós, el seu tremp per portar a terme la tasca mes íeixuga. 
En aquell temps era molt difícil per a molts comprendre el 
ptrill que representava el feixisme. Molts creien que la pre-
visió del P.C., el seu toe d'alerta al poblé, era una «maniobra» 
<iels comunistes, una «originalitat» per cridar l'atenció de les 
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masses. Els anarquistes especialment, encegats per Uurs con-
viccions utópiques, impassibles a la dialéctica deis fets, no ha-
vien aprés res de les experiéncies del moviment obrer inter
nacional ni de les noves formes que el capitalisme imperialista 
necessita adoptar per aferrar-se a les seves posicions económi-
ques. Lina posava un to convincent al defensar la necessitat 
d'unir tots els esforqos i en primer lloc els de la ciaste obrera. 
Solament aixi era possible parar els peus al feixisme. , 

Quan és crea la Unió de Joventuts Comunistes, Lina Odena 
representa a les Joventuts Comunistas de Catalunya en el Se-
cretariat d'aquest organisme a Espanya. 

EGUT al triomf de la reacció en les eleccions del 1933 i 
veient la forqa d'aquesta cada vegada mes amenacadora, 
s'ingressá a les Aliances Obneres, creades des de dalt, si 

bé aqüestes no eren la veritable expressió del Front Unic de la 
classe obrera, l'organització mes eficaq per atiihilar la forqa 
de la reacció feixista. Es també Lina Odena, la que va destacar 
áteib la seva participació, salvant incomprensión» i deficiéncies 
sorgides, en el si d'aquesta organització. 

Amb una comprensió amplia deis problemes jovenivols, Lm.i 
desplegava una activitat extraordinaria, ultra el seu treba'l 
d'orientació. Com bona dirigent de les joventuts, se la podia 
veure aplicant prácticament la ünia traqada per les J.C. a les 
zcnes fabrils i téxtils catalanes, desplaqant-se constantmant ais 
Uccs de treball on hi havia els grups fonamentals de la joventut. 
El formigueig de tes fabriques i de les barriades obreres 
l'atreien. 

Lina Odena sabia arrivar al cor de la classe obrera catalana, 
perqué coneixia a fons els seu5 problemas mes candents, perqué 
ella meteixa havia sorgit de les seves entranyes. Coneixedora de 
la vida que portaven les obreres téxtils, de les jornades esgo-
tadores de treball, deis sous reduits, de l'incompliment de les 
normes dictades pels sindicats obrers, de les vexacions a les 
nostres noies, lluitava incansablement per organitzar-les, per su
mar el seu esforq , al de tota la clase obrera a través deis sin
dicats obrers i del Partit d'avantguarda del proletariat. Una 
gran virtud de Lina Odena era l'acoplament de tot el que apre-
nia deis Mestres del marxisme a la práctica revolucionaria, a la 
lluita diaria de la classe treballadora per les seves conquestes 
parcials, per les seves reivindicacions politiques i económiques. 

Aquesta efervescencia de les lluites socials a Catalunya és 
veié coronada el 6 d'octubre, lliqó que les forces democrátiques 
espanyoles no oblidaren en les lluites futures. 

D 
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Davant la provocado reaccionaria d'ampliar el Govern amb 
ministres «cedistes» i amb la remarcada política " feixista del 
mateix, els treballadors de Catalunya, d'Astüries i d'arreu d'Es-
panya, respongueren amb la vaga general revolucionaria que 
nenava a la lluita insurreccional. 

Lina fou l'ánima de la mobilització de la joventut catalana 
que prengué les armes amb el desig ardent de liquidar per sem-
pre el perül feixista a casa nostra. Personalment és veié á Lina 
en molts llocs de perill, participant directament, amb el fusell 
a les mans, en els durs combats de la Rabassada de Barcelona. 
Les jornades d'octubre per Lina Odena, ultra totes les expe-
riéncies que n'havia de treure la classe obrera, significaven el 
bateig de foc, el tremp de Lina en la lluita i la personificado 
del valor quan es defensa la causa democrática i populan. 

• " > . ESPRES de la derrota del moviment insurreccional d'octu-
fm ) bne, per manca d'unitat tan incansablement defensada 
™-"^ peí P.C. i per les J.C. de C., Lina tingué que ésser ope
rada. El seu dinamisme i els grans sacrificis no guardaven re-
lació amb les seves forces. L'esgotament fisic, malgrat la seva 
joventut, acabava de completar una de les caracteristiques gsi-
rebé comunes a totes les grans figures revolucionáries: A l'en-
sems que una voluntat de fer^c que anidava en ella, feien que 
sense defallences ni debiKtats s'incorporés de nou al treball en 
plena convalescéncia. 

Pocs d'es després quan Lina estava entregada febrosament a 
salvar els companys i a organitzar la gran campanya de soliiia-
ritat amb les victimes de la represió d'octubre. era detinguda 
en els carrera de Barcelona, per la delació d'un «xivato». 

La seva detenció no li va permetre assistir al VI Congrés 
de la Internacional Jovenil Comunista, el qual analitzá abasía-
nient, el diferents moviments jovenivols en el pía de tot el rrón. 

I respecte a Espanya, les jornades d'octubre no havien estat 
temps perdut Elles alliqonaren fortament a la classe obrera i 
a tot el poblé en general. Les corrents d'unitat prenien eos 
entre les diferents organitzacions obreres. L'exemple d'unitat 
d'Astüries queda ben alliconador pels treballadors i patriotes 
honrats. 

La batalla per la unitat obrera entaulada d'enca que el pro-
letariat és la forqa predominant dintre de la societat capita
lista, trobá en el 6 d'octubre i en un pía nacional, l'avis elo-
qiient de co que esperava a les forces progressives i democrá-
tíques, si no emprenien decididament el cami de la unitat. 

Surt Lina de la presó i és llanca a treballar per la unifi-
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cació de la joventut. Ben compenetrada amb el problema na
cional, la serva ¡Musió era veure els joves catalans estretament 
agermanats ais joves de tots els pobles hispánics i Jligats per 
uns mateixos interéssos i per uns mateixos objetiua 

Dotada d'una graoi sensibilitat política, la seva constancia 
cia de gran dirigent anava creant les bases per la unifica
do efectiva de les quatre organitzacions jovenívoles que ha-
vien de coincidir en la creado de tes Joventuts Socialistes Lni-
ficades. Al costat de Lina Odena, es forjaren els companys 
Giiabau, Montagut, Roca, i molts d'altres que avui deixen 
ben alia la senyera de la J.S.U. en la llui'.a contra l'opresió 
franquista. 

r AVENT estat un factor determinant en el treball d'unifi-
cació jovenivola a Catalunya, i amb uin potencial de 
condicions magnifiques per esdevenir una gi'an diri

gent efe la joventut, fou enviada a fináis del 1935, al cor 
s'Espanya, com membre del C.C. de la U.J.C., on h: desenvo-
lupá un gran treball de propaganda. Recorregué moltes t.ro-
vincies i és sentía germana de tots els joves antifeixistes es-
panyols. Participa en gran quantitat de mitings celebra va re-
unions amb els camperols de Castella i d'Andalusia, amb els 
joves de Madrid i de Sevilla. 

Vingué a parlar-nos —i havla d'ésser per darrera vegadi— 
a les Joventuts de Catalunya, alhb motiu d'una gran concen
trado de joves que és feu a Sant Culgat del Vailés (Barcelo
na). En la seva intervenció emocionada expressá la satisfác
elo que sení:a al veure'ns alli reunits a les quatre organitza
cions de la joventut disposad s a la unificado orgánica. Re
marca el perill del feixisme i feu une crida a les organitza
cions adultes, perqué aprenguessin de I'exemple deis joves. 

Retorna a Madrid al cap de la delegado catalana per la 
celebrado del segon Congrés de la U.J.C. Fou elle la que feu 
el discurs d'obertura i la que porta amb orgull la bona nova 
de que a Catalunya, la unitat de la joventut era un fetl 

Lina Odena era un quadne preuat de la joventut. Combatía 
per una joventut felig; Huitava amb entusiasme per assolir la 
unitat arreu d'Espanya. 

Després del Congrés, Lina marxá a Andalus'ia per assistir 
al pie d'unificació de les joventuts andaluses. 

E SCLATA la revolta feixista del 19 de Juliol. A la rtr»c-
d ó li era impossible de contindre l'avenc, revolucionad 
del pobfe espanyol, ben palesat peí triomf de les mas-

jsts populars en les eleccions del 16 de febrer, on demostraren 
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«1 seu odi al feixisme i a la reacció i impulsaren encara inéá 
l'esperit revolucionari del poblé que demanava al Front Po
pular triomfant, 1'apHcació efe mesures que arrenquessin les 
arrels socials i económiques de les forces reaccionarles. 

La por d'una ujiió encara mes forta entre la classe trebaila-
dora impulsada per nobles i elevats objectius d'aJliberació i de 
progrés, porta a la reacció espanyola a la traició sense re
parar amb els mitjans. Demaná ajut al feixisme estranger i 
liquida la sobirania d'Espanya. Endolá les llars deis antifei-
xistes i aspirava a retornar endarrera el carro de la histótia. 

La revolta sorprengué a Lina en terres andaluses. Allí co-
uegué la salvatge repressió a que Queipo del Llano va sotme-
íre e!s heroics defensors de la República a Sevilla. Les m-
formacions deis que íugien d'Andalusia i Extremadura en-
cenien el cor de Lina. La indignado i l'odi a les bandes fa-
iangistes augmentava la seva inquietud per organitzar la Cui
ta a mort contra el feixisme. 

(Després d'aixafar la sublevació a Almería, Lina junt ?mb 
els companys dirigents d'aquella localitat, emprengué amb en
tusiasme l'organització d'un Batalló de les Joventuts. Man--
cats de material, és dirigí junt amb el diputat Pretel, a Bar
celona en busca d'armes, que era la preocupado general 
d'aquells dies inoblidables. S'adrecaren al Secretari General del 
P.S.U. de C. company Joan Comorera, el qual els enviá al 
Comité de Milicies on foren rebuts peí company Vidiella i 
peí malanguanyat heroi del P.S.U. de C , Josep Miret. Era tal 
l'entusiasme i ardor que Lina posava en la seva demanda, cue 
aconsegui una quantitat copiosa de material. 

Mai ningü no ha pogut irradiar una major alegría que la 
de Lina quan arriba a Barcelona i és trobá signada la unifi
cado deis auatre Partits obrers de Catalunya, amb la creació 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya!. 

Lina ultra ésser una gran dirigent de les Joventuts catala
nes, havia estat sempre una activa militant del Partit Comu
nista de Catalunya, éssent la seva aspirado ardent, aconse-
•guir la unificació deis quatre Partits representamos de la clas
se obrera catalana. D'aci que tota día era un exponent de 
joia, produida per la constatado d'aquest gran fet. 

Va fer-se pintar a la porta del cotxe que portava, l'anagrama 
del P.S.U. de C. com exemple d'unitat, primera batalla —com 
digué molt be Lina— guanyada al feixisme. 

Ens dda Lina al despedir-se: M'emporto aquest escut d'uni
tat per terres de Castella, perqué el seu exemple ens ajudi a 
fer la unitat amb tots els obrers deis pobles hispánics, segona 
oatalla que podem i hem de guanyar al feixisma. 
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ARRIBADA a Andalusia, Lina finalitzá l'organització det 
Batalló de les Joventuts Sooialistes Unificades i l'envia 
al lloc on els feixistes és mostraven mes amenazadora; 

al front de Granada. 
Lina no reposava, estava en tot. Un dia sorti d'inspecció pels 

llocs avancats, tenint la disort d'ésser descoberta per l'enemie 
constituit de moros i falangistes, que la cercaren. La serenuat 
i sang freda de Lina és posa a prova. Procura trobar una 
sortida, pero no hi havia cap possibilitat d'escapar-se. Acceptá 
el combat íerotge i desigual. El cercle de foc era cada vegada 
mes esíret. El crits de joia deis moros i deis falangistes. ca
da vegada es sentien mes aprop). Pero Lina seguía combatent,. 
perisava amb el passat i amb l'esdevenidor i sabia que la 
seva mort generosa contribuiría al triomf esclatant del poblé. 
Restava una bala i calia conservar l'honor. Lina no podiá en-
tregar-se amb vida ais feixistes. 

Un fil de sang corregué per Ja seva cara riallera, somriure 
de la joventut que lluita per un món mes feliq, mes just i mes 
huma. 

El seu cadáver fou exibit pels mateixos que assassinaren el 
gran poeta del poblé Garcia Lorca i els mateixos carrers de 
Granada serán testimoni de la sang germana vessada. Un poeta 
del poblé i una gran filia del poblé simbolitzaren la unitat, la 
virtut, la fidelitat a la causa popular. 

Noble i brillant és el cami recorregut per Lina Odena. Llui
ta al carrer i amb les masses, que junt a l'estudi de la teoria, 
¡a fe'en superior dia a dia. La seva fidelitat ilimitada al Par-
tit d'avantguarda de la classe obrera, la portava joiosa ais-
sacrificis mes grans, ádhuc la mort. 

Proletaria auténtica, consagra tota la seva vida a 1'alUbe-
ració de la seva classe i de tot el poblé. 

Fou una gran dirigent de la Joventut i el seu esforq i sa
crificis en favor de la unitat de la classe obrera serán reco-
neguts amb tot el seu valor. La seva vida generosa será ins
crita a les pagines mes brillants del moviment obrer espanyol. 

La seva mort heroica és el simbol que inspira a les nostres 
dones en la lluita per la qual tant abnegadament treballá Lina. 
Noves heroines continúen la seva obra sota el terror fraquls-
ta, segures de que el cami de lluita contra el feixisme co-
menqat el 1936, es l'únic cami que restaurará la República. 
i amb ella es retrobarán les 'Hibertats populars. 



J O A N B L A Z Q U E Z (César) 

Contribució deis espanyols 
a 1'aSliberament de Franca 

LA participado des espanyols en la lluita per l'alliberament 
de Franca ha estat intensa i, afegida a la d'altres reiu-
giats en diferents fronts de batalla d'Europa i d'Africa, 

és una prova de la continuitat combativa del nostre poblé. Tenint 
Espanya i la República per motiu central de les nostres preocu-
pacions i sabent que els cops clavats ais enemics de les Na-
cions Unides eren ferides que obrien en el eos del feixisme 
—del qual Franco i el seu regim formen part—, els repubücans 
espanyols a Franqa van aportar llurs esforcos ais que realitzaven 
els soldats de la Llibertat i de la Democracia en la defensa de 
la causa comuna de tots els poblesi La nostra lluita contra els 
agressors d'Europa i ocupants de Franca, les nostres accions 
contra Vichy i la seva milicia eren de retop una lluita i unes 
accions contra els opressors de la nostra térra i un ajut a's 
nostres germans de l'interior, els quals, de múltiples formes, me
llen la dura lluita contra el franquismé. 

L'Agrupació de Guerrillers «Reconquesta d'Espanya», des del 
primer dia, es va orientar i va educar en aquest sentit els que 
en formaven part. 

El combat portat a cap a -les ciutats i al camp de Franqa fou 
per a ['Agrupado de Guerrillers' una contribució voluntaria a 
la lluita de tots els pobles i un ajut per a enderrocar el fa-
Iangisme. 

Van ocupar aquest l'oc un gran nombre de quadres militars 
i poütics, joves i veterans, amb aquell esperit que havia animat 
el nostre jove Exércit Popular amb la indomabilitat que caracte
r iza el nostre poblé i amb un gran sentit historie de la lluita 
gegantina en la qual es jugava el desti prognessiu de milions 
d'homes. Ensinistrats en la guerrilla —nous Verntal'at, Pere 
Joan Sala, Bach de Roda, Empecinado, Mina—, dintre de les 
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Forces Franceses de l'Interior, colze a colze amb els germans 
francesos, vam demostrar en terres de Franca que el nostre po
blé era present, que la República no havia mort i que enírcnt 
de la desvergonyida intervenció franquista amb la seva «Divisió 
Blava» al costat de l'Alemania nazi, els pobles hispánics perse-
veraven en el cami die la democracia i 9eguien fidels ais ideáis 
de justicia contra e'-s quals Franco va aixecar-se. Els nostres 
guerrillers oíerien al món alió que és la veritable Espanya amb 
ur.a participado efectiva en la lluita al costat de poblé francés, 
igual que ha feien d'altres guerrillers espanyols en els rengles 
deis guerrillers soviétics i d'altres encara en les íormacions deis 
exércits aliats. 

La solidaritat mundial que es manifestó, envers la nostra Re
pública i el seu Govern la vam registrar une vegada mes en els 
ccmbats aüiberadors de Franca en trobar-nos en el mateix front 
i participant conjuntament en les mateixes operacions, guerri
llers i ex-soldats de les Brigades Internacional amb nous i va-
Ients soldats de diferents pobles d'Europa. E!s coronéis Fabien 
i Rol-Tanguy, francesos, iel gran Langer, polonés, i tants d'al
tres que s'afegeixen com a simbols a la figura del nostre Cris-
tino. La bandera republicana espanyola, confosa amb la fran
cesa en una abraqada de lluita, va entrar i onejar majestuosa 
a Albi, Rodéz, Tolosa, Pau, Tarbes, i a la majoria deis Depar-
taments de Franca. La vida deis nostres heroics caiguts en te
rres del Migdia, de la Dordogne, del Lot, deis Baixos Pirineus 
aleñará en les nelacions deis nostres dos pobles, igual que l'es-
-tebia histórica de Cristino era présent perqué Franqa tanqv.és 
la seva frontera com a condemnació del régim d'oprobi que 
erllá deis Pirineus sacrifica el nostre poblé. 

Des del seu comenqament, les unitat guerrilleres van donar 
també un exemple d'unitat. Fraternalment units hi vam comba-
tre els catalans, castellans, andalusos, bascos, gallees, emigrats 
a Franca, sense distinc'ó d'ideologies, comunistes, h/ocialistes, ce-
netistes, republicans, agermanats amb totes les organitzacions 
militars i patriótiques franceses vam donar la batalla a Tene
rme. Amb els F.T.P., amb els C.F.L. i amb els diferests movi-
ments de Resistencia, vam anar a la lluita i a la guerra dfl 
guerrilles Quantes i quantes vegades els grups mixtos de fran
cesos i espanyols varen fer saltar les fabriques, van sabotejar 
els trens i van realitzar operacions contra l'invasor ! 

En constituir-se posteriorment les F.F.I, aglutinant de totes 
les forces militars i guerrilkrs que operaven a l'intetior de la 
Franca ocupada, la nostra Agrupado va tenir-hi delegáis aut 
rizats que formaven part deis Estats Majors departamenta's i 
Tegionals. Les nostres unitats nascudies i desenvo'upades en pie,-
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11a iluita, reclu.ades entre els medís mes combatius de l'emigra-
ció van fer sentir diáriament el pes de llurs cops contra la 
purria feixista. 

No esmentaré aci l'origen de la nostra Agrupado de Gue-
rrülers «Reconquesta d'Espanya», en els primers temps de l'ocu-
pació alemanya, no parlaré d'aquells grups de «carboners» i de 
«llenyataires» mes o menys dissimulats pels boscos i que son 
''origen deis batallons i de les brigades d'aquells temps heroics 
de recuperació de les primeres armes i de petites operacions de 
sabotatge i de cást g. Tampoc no parlaré del paper preeminent 
representat peí P.C., d'E. i el P.S.U. de C. en l'enfortiment 
la nostra Iluita, des deis seus comenqaments fins a l'aflibera-
ment, en donar consel's, el seu ajut incondicional i els seus 
militants d'una forma total a l'organització guerrillera. 

Els sofriments de l'emigració, els camps de cástig, les de-
portacions forcoses a A'emanya, la mort ais camps d'extermini, 
els afusel'aments de la Gestapo i les activitats de les Brigades 
especiáis de Vichy es produeixen paralel.lament a la Iluita de 
TAgnipació. Les Divisions deis guerrillers, els quals vam esco-
llir com a denominador la xifra de les unitats de l'Exércit Re-
pblicá que mes s'havien distingit durant la nostra guerra, Id 
1, 3, 5, 11, 15, 16, 26, 27, 28, etc., anaven sorgint i com-
prenien dos, tres o mes Departaments. Les comunicacions pos-
sibles o dificüs, les condicions geográfiques, les caracíeristiques 
politiques deis Departaments van dictar Ilur amplitud, organit-
zació i quantitat. No totes es van desenvalupar al mateix temps, 
tota vegada que factors peculiars van frenar o acoelerar el des-
envolupament d'unes i altres, la qual cosa no va minvar l'audá-
cia i la combativitat de llurs components. 

Herois del tremp de Cristino Garcia, de Vitini i de Castro ína-
naven la tercera, quarta i 16 Divisions. La batalla de la Mag
dalena, una derrota deis alemanys, fou obra de Cristino i deis 
seus homes. Cristino figura en el quadre d'honor de gran nom-
t r e d'operacions, entre les quals sobressurt l'alliberament deis 
patriotes tancats a la presó de Nimes. Homes com Conrad Mi-
ret, cap del primer grup de franctiradors estrangers que ac-
tuaven ja des de l'any 1940 a París, fou l'heroi de l'anome-
nat «procés deis vuit» i mori com a tal afusellat pels alemanys. 
Lluitadors com Medina, Serrat i d'altres van lluitar amb la 
quarta i la 104 Divisions en els F.F.I. abans d'ésser afusellats 
per Franco. El nostre gran camarada Nieto, que havia entrat 
a Espanya tres mesos abans de l'alliberament de Franqa, i fou 
afusellat en el sinistre Camp de la Bota de Barcelona, manava 
la cinquena Divisió i s'havia distingit i cobert de gloria en els 
durissims combats de l'Alta Saboia, contra els alemanys i els 
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itaHans, contra els milicians deis G.M.R. Nieto, cap deis ef.pa-
nyols de l'AIta Saboia, fou, junt amb els patriotes francesos, 
deis primers fundadors del «maquis» i els seus homes es van 
distingir en els sabotatges de la regió de Grenoble. 

Els noms de guerra de «Pichón» i «Henri», durant la c!an-
destinitat, amagaven l'auténtica personalitat de Ramón Gon
zález, gran combatent, organitzador, audaq i valent, que té al 
seu haver un gran nombre d'operacions. Fou comissari d'efec-
tius deis F.T.P. de la M.O.I. deis Departements de l'Ariége, de 
l'Ak Garona i del Tarn i Garona. Els guerrillers d'aquestes 
zones els recordaran sempre mes amb admiració i respecte. Un 
cop a Espanya abans de l'alliberament de Franqa, ha pagat amb 
la seva vida —en ésser afusellat a Barcelona— el seu tribut a» 
la causa de la llibertat i del progrés. 

Els ferrocarrüs de Vichy, posats al servei de l'invasor ale-
many, foren objecte d'interrupcions freqüents degudes ais actes 
deis nostres guerrillers que com César Somorriba, Vitini el 
Menor, i «Macaco» varen operar sovint a la linia del ferroca
rril de Bordeus-Mársellai 

César Somorriba, fundador del «maquis» deis F.T.P. de la 
M.O.I. al Tarn i Garona, mort també afusellat per Franco a 
la capital de Catalunya. César, a 17 anys, formava part del 
14 Cos de Guerrillers a Espanya durant la nostra guerra. Re-
flexiu, serios i valent, son les condicions que va demostrar en 
la campanya de Franqa en les seves nombroses accions contra 
Werhmacht. Poques 'setmanes abans d'entrar a Espanya, el 8 
d'abril del 1944, va fer saltar un tramvia a Tolosa pie d'oíi-
cials de l'aviació alemanya, de la qual cosa van resultar morts 
55 oficiáis i nombrosos ferits. 

Vitini el menor, conegut amb el nom de guerra de «Teai1 

fou també un jove valent i atrevit. Abans de passar a Espanya 
i ésser afusfcllat a Barcelona havia ocupat a Franqa el ca

rree óa comissari de material al Departament de l'AIta Garona. 
La seva carrera de «maquisard» ha estat magnifica i fou un 
deis fundadors del «maquis» de la M.O.I. al Departamnet del 
Tarn i Garona. Fou l'admiració deis seus companys de lluita 
polonesos i romanesos. 

El ((Macaco» havia sortit també del «maquis» del Tarn i 
Garona Pagés auténtic no va regatejar esforcos n:t ni dia en 
la seva acció contra I'ocupant nazi. Abans d'ésser afusellat a. 
Espanya —on havia anat abans de l'alliberament de Franqa— 
els trens deis ocupants i les industries de llurs criats foren ob
jecte deis seus durissims cops. 

I com no recordar Alfonso, heroi die la lluita clandestina a '-
ciutat de Paris, executat pels alemanys, els quals havien j a 
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pagat amb la vida de diversos de llurs oficiáis el crim que 
cometien contre el món civilitzat! 

Quin espanyol de Franqa no es recorda d'aquells enormes 
cartells coil.locats pels alemanys a les parets de les principáis 
ciutats amb la fotografía d Alfonso, presentat com un tinent del 
Govern «subversiu» d'Alger i cora, a «professional del terro
rismo), procedent de l'Exércit república espanyol! 

Qui no recorda la persona del comandant Robert, cap deis 
guerrillers de Paris, caigut heroicament durant les jomades de 
l'alliberament en un deis carrers de Paris! 

Manolo «el Valienciá» fou un deis fundadors deis guerrillers 
a Franca i va combatre ais Departaments de l'Ariége, de l'Alt 
Garona i del Tarn i Garona. A Espanya, durant la nostra gue
rra, havia format part del 14 Cos de Guerrillers. Fou un veri-
table professor de la «guerrilla», que ana de «maquis» en «ma-
qu¡4^ pels esmentats Departaments, ensenyant la táctica i la 
técnica guerrillera i que fou també afusellat per Franco a Bar
celona. 

Mereix ésser destacat també Josep Miret, membre del Co
mité Central del nostre Partit i ex-conseller del Govern de la 
Generalitat, heroi del poblé cátala, dirigent de la lluita clan
destina a la zona ocupada pels alemanys, el qual després d'una 
participado efectiva i meritoria en els rengles de la resistencia 
francesa, exemple de intél.ligéncia i de coratge, va morir assas-
sinat al camp de Mathausen. 

Seria interminable la relació deis fets individuáis deis guerri
llers a Franqa. Em limito a parlar només d'alguns d'aqueüs que 
avui son els nostres herois i ometo els fets i el comportament 
d'aquells que avui continúen de diverses formes la lluita con
tra Franco. Tots aquésts compatriotes foren la llavor deis nos-
tres guerrillers, foren veritables mestres en el maneig i en el 
coneixement de la técnica utilitzada pels escampts de guerrillers, 
en l'acció directa contra els alemanys i en el sabotatge i des-
trucció de vies de tren i carreteres, locomotrius, de linies eléc-
triques, de tot alió que estava al servei de l'ocupant. L'Agrupa-
ció se sent orgullosa d'haver comptat en efe seus rengles uns 
combatents com Yufera, Nava, Nüñez, Escric, Segriá, Huertas 
i d'altres avui detinguts a Espanya i que foren aci un exemple 
de soldats F.F.I. 

Les accions coüectives deis nostres guerrillers foren abun-
dants. A la presa de Carmaux, portada a cap abans de l'allibe-
rament hi van prendre part un gran nombre de guerrillers es-
panyols. Ais combats i emboscadas del Lozére i de l'Ardéche, 
efe espanyols foren també capdavantters en la lluita. A les ba
talles de Condom i del Gers, van complir també llur deure. En 
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els «atemptats» de Tolosa e's nosíres tres gnips van fer prova 
duna gran combativitat i bona organització, la qual cosa va 
culminar en l'assalt del Rempart Saint Etienne, del qual van 
alliberar un gran nombre de patriotes. En l'alliberament deis 
patriotes tancats a les presons de Ga'iHac, Villeneuve-sur-Lot, 
Ximes, Limoges i d'altres, els nostres guerrililers foren els pri
mera a entrar-hi. La persecució de forces de l'exércit alemany 
en retirada i fugint en direcció a l'Espanya de Franco fou 
sistemáticament portada a cap pels nostres guerrillers que ac-
tuaven pels Pirineus. 

Es difícil d'enumerar totes les accions que si en el pía ge
neral foren intenses, en el pía local, en diversies parts del te-
rritori francés, resultaren decisives. 

La sang deis nostre mil doscents morts ha regat la térra 
áe Franqa en la gairebé totalitat deis seus Departaments. Si 
Claudi Alonso Zabala i Francesc Albert van morir en l'alli-
berament d'Oloron, Vicenc, Arria Dalla va perdre la vida llui-
tant contra els alemanys a les Francescas. Si Jesús Herrera 
Btorí a Castelmau, Francesc Amado lera afusellat pels hitlerians 
a Buz'et. Si Felip Cascal i Miquel López queien en combat 
contra la Werhmacht a la Parade, Manuel Diez maria a Li
moges. Si a la Chapelle, Flores moria hteroicament, Francesc 
Guerrero donava la 'seva vida en els combats de Le Vigant. 
Si a Bellvés perdiem Antoni Radanero, Josep Simón moria 
també a Levignan. Si Estieve Bravo sabia morir com un soldat 
ac la República a Rodez, igual ho feia a Luzel A,ntoni Gómez. 
Si Francesc Gallardo moria a Garric com un heroi, en iguals 
condicions queia a Montaigut. Ángel Llurba. Aixi seguiriem 
ci'ar.t noms estimats i recordáis que amb la sang llur van 
segellar llurs gestes al costat dsle «maquisards» i «terroristas» 
írancesos 

La decisió, la combativitat, l'organització i la maduresa de 
la lluita a les zones en les quals operaven van permetre a al-
gunes unitats apoderar-se del terreny. .A Bellvés (Dordogne), la 
15 Divisió, en compañía de combatents francesos del sector, va 
proclamar la IV República Francesa el 7 de juny del 1944. Un 
gran nombre de comarques foren alliberades pels nostres gue
rrillers abans del 19 d'agost i per a molts pobles i poblets fran
cesos, l'entrada de forces militars precedides per la bandera 
de la República Espanyola, marcava l'hora de llur allibera-
ment, tal com Auch, Lavelanet, Solvellles, Pamiers, Egleton, 
a tot el Departament de l'AHier, la seva capital Montlucon, al 
Departament""de 1' Alt Loire, amb la seva capital Le-Puy. a 
Marsiüac, Capdenac, Fiseac, Sait Bombom, a Champagnac, La 



QüADEENS DEL COMUNISME 47 

Chapelle, Begrines, Gramignac, Oloron, i^rreau, en é¡5 quaJs els 
nostres guerrillers varen portar el pes superior de l'alliberament. 

La tercera Brigada, popularissima a l'Ariége va alliberar el 
Departament acompanyada de les poques forces del tinent co
ronel francés Calveti. Donada l'ordre d'atac, el segon Batalló 
de la tercera Brigada va entrar victóriosament a Foix, després 
de lliurar i guanyar combats ais diversos indrets de la ciuíat 
—estació del ferrocarril, pont, Institut de Segon Ensenyament, 
Ajuntament, etc.— i fent presonera la guarnido alemanya que 
hi havia. Els altres tres Batallons de la mateixa Brigada van en-
taular combat a les carreteres amb tes columnes alemanyes i 
van alliberar Saint Girons i la resta del Departament, on va
ren identificar bon nombre d'espanyols falangistes de la Divi-
sió lava, que disfressats sota l'uni forme alemany es trobaven 
entre els presoners. 

Els espanyols no sois van ésser executors de les lluites fran
ceses, 9-nó que es donen molts casos de compatriotas que foren 
professors de les Escoles de Quadres deis «maquis» francesos, 
on van contribuir en forma magnifica a donar ais ¿oves com-
batents filis de Franqa els coneixements de la guerra, adquirits 
i practicats en la nostra guerra patria del 1936-1939. 

En alguna ocasió i durant uns dies, éssent Henriot locutor 
de Rario Vichy, va quaüficar els nostres combatents de «Cien-
tifies i técnics del crim», de dirigents deis «maquis francesos» 
i d'educadors de «terroristes» de tota mena. 

Dibuixant un deis aspectes práctics de la Iluita deis espanyols 
en el si deis F.F.I, Iluita curulla d'experiéncies, de va'entia, d'he-
roisme, fidels a llur responsabilitat i a la comprensió que va 
guiar al nostre gran Cristino i centenars deis nostres millores 
combatents, ais que van morir a Espanya, a Franqa, a la U.R. 
S.S. i al s diversos teatres de la guerra, havent esdevingut de-
positaris deis anhels deis camarades de Iluita, Castro, Medina 
i mol'ís altres, ara mes que mai diem al món que mai no 
admetrem compromisos de cap mena amb el feixisme, que seria 
traicionar el nostre poblé que Iluita a rinterior, fer impossible 
la realitzavió des seus anhels, si els satél.lits deis alemanys de
rrotáis per Cristino no fossin anorreats de la direcció de la 
riostra Patria. 

El món no pot oblidar que el nostre poblé, el que avui repre
senta el Govern del Dr. Giral, ha estat present a Franca, a 
la U.R.S.S., a Noruega, a África, a Italia i a tots els camps 
de batalla i que avui, a l'interior d'Espanya manté ben alta la 
senyera de la croada peí progrés i per la llibertat. 
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G. ALEXANDROV 

Sobre la historia de les doc
trines del desenvolupament 

de la societat. 

1 

CRITICA DE LES PRINCIPALS TEORIES DEL 
DESENVOLUPAMENT DE LA SOCIETAT. 

Toles les doctrines sobre la societat i l'Estat que han precedit la 
teoría marxista donaven una explicado idealista de la vida social. En 
resum, aquellos doctrines presentaven la societat cora depenent del de
senvolupament de les idees, de les opinions, deis costums o bé de Déu. 
A vegades aqüestes explicacions eren forca origináis i audacioses, encara 
que eren sempre, pero, crrónies en l 'u r punt de partida, en el prin-
cipi de 1'explicació del desenvolupament de la societat. Aquest no és 
sois el cas deis sociólegs i els filósofs partidaris de l 'idealisme filosdfic, 
sind també deis pensadors que tenien una posició materialista en l'ex-
piicacid de la naturalesa. 

Contrariament a totes les doctrines idealistes sobre la societat, el 
marxisme ha pres com a base de 1'expHcació del desenvolupament de 
la societat les condicions materials de la seva vida. 

Les teories que donen una explicado idealista de la vida social exis-
teixen des de fa mes de dos mil anys. La concepcid materialista de 
la historia data només de la quarta desena del segle passat i tanmateix, 
si prenem objectivamenl la historia de la ciencia social, si consideren! 
només els fets completament establerts per la ciencia histórica és im-
possible de no reconeixer que en un segle la ciencia marxista-leninista 
de la societat ha fet infinitament molts mes descobriments, descobri-
ments plenament científics que tota la historia anterior de la ciencia 
social. y 

En tota la historia de la ciencia social, de Platfi a. Hegel, i d'aquest 
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Uarrer a les declaracions contemporanies deis especialistes estranys a les 
qüestions de la ciencia social, es pot trobar un Uigam i un parentiu 
comü. Tots els representants deis nomb'rosos sistemes de la ciencia social 
que han intentat penetrar en el carácter del desenvolupament de la 6ode-
tat humana han e9collit, per a explicar la vida deis humes i el desen
volupament de les societats, o bé una forca sobrenatural dominant la 
societat, o un deis costats de la vida espiritual deis bornes, o bé un 
aspecte no fonamental de les condicions de la vida material de la so
cietat, que ella erigien en absolut. Plato veía el sentit de l'activitat deis 
hqmes en la realiUaciÓ de la idea del bé; Arislótil s'esforca a descobrir 
en cada pas progressiu de la societat l'encarnacid d'un objectiu; Campanella 
comparava l'home amb el seu protolipus divl i veía el sentit del des
envolupament de la societat en la seya aspirado de realitzar la construc-
ció del seu pía ideal; Montesquieu ensenyá la forca totpoderosa 
de les liéis de l'Estat; Fourier va esperar tota la seva vida l'aparició 
de rics o de reis virtuosos que havien d'utilitzar Uurs capitals o II ur 
puixanca en la transformacid de la societat; els lilósofs del segle de la 
llum i els materialistes francesos veien a la base de ¡a vida de la socie
tat 1'educacid, els costuras, l'opiniñ publica deis hoines; en la filosofía 
de Hegel l'esperit universal plana damunt de tota la historia, el qual, 
en el seu esforc per a prendre consciencia d'ell meteix, prouoca el desen
volupament de la vida real; i fins i tot el materialista Feuerbach esti-
mava que era possible de classilicar les epoques de la historia real se-
gons les epoques de la historia de la religió. Aixi els creadora de les 
teories socials han escollit com a punt de partida de llur explicado de 
les relacions socials tal o qual aspecte de l'activitat espiritual deis homes... 
lli ha sense cap mena de dubte, diferencies entre aqüestes teories i 
a vegades teñen una importancia essencial. 1 tanmateix, totes elles 
tenem una interpretado idealista de l'estructura i del canvi de les so
cietats humanes. Es compren que una tal teoría del desenvolupament 
de la societat exclogui per complet el paper que les masses populars 
han representat al llarg de la historia. Lenin ha 'posat a la llum del 
dia aquest defecte de les velles teorías del desenvolupament de la societat. 
Les teories idealistes d'aquest desenvolupament 

uno han tocat justament t'acció de les MASSES de la poblado, 
mentre que el materialisme historie ha donat per primera vegada 
la possibilitat d'examinar, amb una precisió de naturalista, les 
condición! de vida de les masses i els cancis d'aquestes condicions». 

{Lenin T. 18, pág. i3). 

Les teories del desenvolupament de la societat que prescindeixen de 
1'activitat de les masses populars no poden ésser considerades com a 
ciencia social. 

Aqüestes teories ignoren els propis creadors del procés .-ocia!, 'e? 
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masses treballadores. El camarada Slalin ha demostrat que el materia
lismo historie posava en lloc de les velles flecions idealistes la base real 
de la historia universal, l'activilat productora de les masses populars. 
El camarada Stalin ha cscrit: 

«.lixd significa que la historia del desenvolupament de la so-
cietat, és, abans que fot, la historia del desenvolupament de la 
producció, la historia deis mitjans de producció que es tucceeixen 
tls uns ais altres al llarg deis segles, la historia del desenvolupa
ment de les forces productores i de ¡es relacions de producció entre 
els homes. 

Aixó vol dir, que la historia del desenvolupament social, ésr 

al mateix temps, la historia deis mateixos productors de béns ma-
terials indispensables a ¡'existencia de la societat. 

Aixó vol dir, que la ciencia histórica, si vol ésser una veritable 
ciincia, no de continuar circunscrivint la historia del desenvolupa
ment social a ¡es accions deis reis i del caps miiitars, a ¡es accions 
deis «conqueridors i avasaüadors d'Estatsn, sino que s'ha d'ocupar 
abans que res de ¡a historia deis productors deis béns materials, de 
la historia de les massest treballadores, de la historia deis pobles. 

Aixó vol dir, que la clau per l'estudi de les liéis de la historia 
de la societat, no s'ha de buscar en el cerveU deis homes, en les 
idees i concepcions de la societat, sino en el procedirnent de pro
ducció emprat per la societat en cada un deis seus periodes histo
ries, és dir, en ¡'economía de la societat. (Stalin. *Questions del 
Leninisme»), 

L'explicació no científica, idealista de la societat, no pertany sois ais 
creador» de les teoríes de la vida social que preñen per element deter-
minant un cert aspecte del desenvolupament social de la humanilat. 
Hom té el dret d'arrenglerar igualment en el camp no cientific i idea
lista, en materia d'explicació de l'estructura i del desenvolupament de 
la societat, aquells que preñen per element deíerminant, no pas l'objec-
tiu, el bé, l'esperit universal o l'opinió publica, s'nó, per exemple, el 
medi geográfic, la poblado, etc. 

LA CONCEPCIO GEOGRÁFICA ES TAMBE UNA 

CONCEPCIO IDEALÍSTA. 

Prenem dos exemples: 

Naturalment que seria mes que estrany negar el paper de les 
condicions geografiques en la vida i el desenvolupament de la societat. 
La influencia d'aquestes condicions és extraordinaria. El medi geografle 
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es una oondic'6 iraportant de la direcció de l'activitat económica deis 
homes, de la formació de les condicions de vida i- flns i tot del r i tme 
del desenvolupament de la societat. A simple vista, pot semblar que 
i 'home que intenta explicar-se la vida de la societat, aixi com la subs-
titució d 'una societat per una altra i el grau del desenvolupament de la 
cultura material i espiritual d'aquesta so. 'etat per les condicions geogra-
üques de la vida deis homes, ía u n quadre convincent de la formació i 
del procés del desenvolupament de la societat h u m a n e . JNo pren pas 
com a base d'explicació de l 'estructura de la societat les ficcions que no 
teñen cap pes ni cap sentit reals, sino u n element material perfectament 
real de les condicions maicrials de la vida deis homes, la naturalesa, 
tora de la qual, d 'una manera general 1'existéncia de la societat és im
posible. 1 tanmateix, la tendencia geog-afica és en sociología, sense cap 
uiena de dublé , una explicació idealista del desenvolupament de la so
cietat, q u e contradiu les dades de la ciencia moderna i és per aquesta 
rad que és refutaua per la ciencia materialista, marxista-leninista de la 
societat. 

La concepcid geográfica ha t ingut en sociología una gran dífusió 
a pariir del segle XVI. El savi francés Jean Bodin ( , I53O-I596) , Montes
quieu (.1689-1755), l 'autor de la «Jiistfiria de ¡o ciuilítzacid a Angluierra», 
liuckle (i8ai-i86a), Heclus (1830-1900), el savi rus L. I. Metxnikov (i838-
1888), l 'alemanv Rastel (1844-190!) i molts d'altres encara van exposar 
i van defensar la concepció geográfica de la ciencia social. 

D'enta del segle XVI, Jean Bodin va fer un assaig per tal de de-
duir del medi natural les particularitats fonamentals de la societat. El 
clima i el terri lori , segons cll, engendren les diferencies entre els homes. 

«L'espcril de le» lletsn, de Montesquieu, va marcar el príncipi de 
l'explicació geográfica del desenvolupament de la vida social a l'época 
moderna. ¡Montesquieu no desenvolupa pas una teoría general del medi 
geografic, sino que en va t r iar u n element, el clima, l'efecte del qual, 
—deia—, en obrar damun t l 'organisme huma, en determinaría l'estat 
físíc i gracies a ell el carácter de la vida i 1'estructura social d 'un po
blé. La calor excessiva mina la forca i la vivacitat deis homes, mentre 
que u n clima fred dona a l'esperit i al eos de I 'home una certa fermesa 
q u e el fa capac d'accions perllongades, difícils i coratjoses. Montesquieu 
anava tan Uuny en les seves deduccions, que fins i tot dedula del clima 
del país la seva estructura política i el grau del desenvolupament de la 
llibertat deis pobles. Assegurava, per exemple, ais seus lectors, que la 
feblesa d 'ánima deis pobles de clima calent 

«els havia nortat gairebé sempre a l'esclavatge, mentre que el 
coratge deis pobles de paísos de clima fred els mantenía en un 
estat de llibertat». 

Montesquieu dohava la preferencia ais pobles del Nord en detri-
nient deis pobles del Migdia. Aixó sol ha de posar ja en guardia el 
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lector i fer-Ii adoptar un punt de vista crític respecte una doctrina 
f|ue cnsenya la desiguallat deis pobles. Tanmateix, un deis argumenls 
mes importants contra la teoría de l'explicació geográfica del desenvo
lupament de la societat és tal vegada la contradicció fiagrant entre les 
deduccions i les interpretacions deis fets que comprovem en els diver
sos representants de la tendencia geográfica en sociología. Vet act, en 
particular, un exemple: a Franca gairebé cent anys després de Montesquieu, 
I 'historiador Buckle s'esforcava a demostrar que el clima, els aliments, 
el terreny i les condicions naturals exerceixen una gran influencia en 
la raca humana. En particular, Buckle lligava al terrea* el resultat del 
treball i al clima l 'energia i la perseveranca en el treball. Buckle s'es
forcava a demostrar que ais palsos del Nord el rigor del clima no per-
met ais hornes de continuar llurs ocupacions ordináries fora de casa, 
resultat de la qual cosa, segons Buckle, és que les «classes obreres» 
interrompen llur treball ordinari i la cadena de Uur activitat, per dir-
ho aixf, es trenca i perden la celeritat en el treball. la qual cosa no 
s'obté mes que per un Uarg exercici ininlerromput . Buckle va prendre 
com a exemples deis paisos del Nord Suecia i Noruega, i Espanya i 
Portugal com a exemples del Sud i trobava una diferencia fonamentnl 
en les liéis d'aquests patsos, en llurs costum s i en subratllava desprrs 
l 'element comñ que els uneix. En els palsos del Sud indicáis, el tre
ball és in terromput per la calor i la sequera—eslat del terreny—, i en 
els dos del Nord. el r igor de l 'hivern i els dies curts donen el mateix 
resulta!. Aqüestes qualre nacions es distingeixen també «per un tret co-
mü: la feblesa i la inconstancia de l lur carácter». Aixi ,mentre que per 
a Montesquieu els poblos del Nord son coratjosos i decidils. per a Buckle. 
que parteix d'idéntica explicació geográfica del desenvolupament de la 
societat, els pobles del Nord sdn febles i covards. 

Un gran savi rus, L. I . Metxnikov, ha dividil ta historia de la socie

tat en tres perfodes ben distints els uns ,dels altres basant-se en «1 

principi de rexpans :d geográfica de les civilitzacions, Metxnikov anome-

nava els prímers segles «període fluvial», car els pobles s'establien 11a-

vors a les vores deis grans r ius . Amb el desenvolupament deis mitjans 

de comunicació marí t íms, els centres de conreu foren traslladats a les 

vores deis mars i d'aci el «període mediterrani» del desenvolupament 

de la societat. A la fi, els homes van arribar a una cultura superior 

duran t u n , tercer període, el «període oceanic». La vida deis pobles és 

transformada i determinada per la influencia del medi geogra^c i, so-

brelbt, de les vies de comunicació per aigua. (Mjafxnikov: «La Civilitzacifi 

i els grans rius histories», 1889). 

Quines sdn les arrels socials de la teoria geográfica del desenvolu
pament social i de lee teories analogues? Per que, fins ais noslres dies, 
aquesta teoria ha estat tan fortament defensada i sostinguda constantment 
per tota mena de polítics reaccionara i d'historiadors de cifencies socials 
i per qué, una mateixa barreja a la teoria racista—geo-política—, s'havia 
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convertit en una disciplina oficial de l 'ensenyament a leí Universitats 
de I'Aleraanya feixista? 

CONCEPCIO PROFESSIONAL DELS SEGLES 
XVI I XVIII. 

LA CONCEPCIO GEOGRÁFICA ES REACCIO
NARIA ÁLS SEGLES XIX I XX. 

Si al segle XVI i al XVIII la tendencia geográfica en ciencia social, 
'ligada a les grans descobertes geografiques d'aquest període represen-
tava un pas endavant sobre les concepcions religioses de l'Edat Mitjana, 
ais segles XIX i XX la siluació ha canviat d 'una manera radical. Tol 
sosteniment i Iota difusió en les condicions actuáis de la teoría geográ
fica del desenvolupament de la societat e 'expliquen per la comoditat 
q u e representa defensar la política o la ideología reaccionaria 
dirigida contra els interessos del poblé. En efecte, quan es trac-
la d'explicar les raons del retardament des del pun t de vista 
economic i cultural de I'India, per exemple, l'Australia o del qualsevol 
al t re país, el lector troba molt sovint l 'opinid expressada particularmenl, 
clarament, en la premsa anglesa, que aquest retardament esta lligat 
sobretot a les condicions naturals que hom pretén que son desfavorables 
en anuesls paísos. Aquesta explicado serveix per a dissimular les respon-
sabilitats deis governs i els cercles dirigents que duran t anys i anys han 
conlribuit a crear-la. Per altra banda, aquesta explicado geográfica de 
la s i tuado deis Estats i del pobles ha estat calculada per a 
fer possible que aquests acceptin la mediocritat de l lur sort, per 
a crear-hi un estat d 'anim de passivitat i de predestinado a Uur medí. 
Naturalment . és mes comode per ais imperialistes de governar un poblé 
que no té consciencia de les veritables raons per les quals es troba pri-
vat del dret de sortir del seu retardament, que no pas el poblé que 
compren que la rao del seu estat de retardament és l'opressio colonial. 

Amb tot, pero, aixd no és mes que un aspecte de la qüestio. L'altre 
és que els medis reaccionaris de certs paísos estrangers han posat la 
teoría geográfica al servei d 'una política imperialisla de conquesta d ' u n 
oespai vital» o de la conservado de llurs possessíons colonials. 

Així, l'explicacid geográfica del desenvolupament de la societat s'ha 
convertit ara en l 'arma d 'una política imperialista. 

Es compren que el marxisme-leninisme i la seva concepció mate
rialista de la historia rebutgin 1'explicaciA geográfica" del desenvolupa
ment de la societat com una explicado anticientífica, utiiitzada en detri-
ment de les masses populan . 

El cantarada Stalin, en el seu treball «Sobre «¡ ma/eriaíisme dioléc-
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tic i el materiatisme historie* a fet una crítica acabada del punt de 
vista geografic sobre la vida social. El camarada Stalin ha establert que 
el medi geografic era na t j ra lment una de les condiciona permanents 
indispensables al desenvolupament de la societait que accelera o reté la 
seva m a n a . La influencia del medi geografic pero, 

«no és una influencia determinant, car els canvis i el desen
volupament de la societat es produeixen amb una rapidesa molt 
mes gran que els que afecten al medi geografic. En el enrs de 

tres mil anys, Europa ha vist desapariixer tres rigims sncials: 
el régim del comunisme primitiu, el régim de l'esclavatge i el 
régim feudal i en la part oriental d'Europa, a la V. R. S. S., 
n'han desaparegut quatre. Durant aqueste temps, les condicions 
geografiques d'Europa no sofriren cap canvi, o si se'n produi algún, 
fou tan lleu, que la geografía no creu que valgui la pena enre-
gistrar-lo. Per a que el medi geografic experimenti canvis de 
certa importancia son precisos milions d'anys, mentre que amb 
uns centenars o amb dos milers d'anys poden operarse adhue 
canvis de la mafor importancia en el régim social. 

De tot aix6 resulta, pero, que el medi geografic no pot ésser 
la ra6 principal, el factor determinant del desenvolupament social, 
dones com el qué permaneix invariable a través de desenes de 
milers d'anys pot ésser la causa fonamental a que obeeixi el 
desenvolupament d'allñ que en el termini d'unes guantes cente
nes d'anys experimenta canvis radicáis? (Stalin, «QOestions del 
leninisme»). 

Així, des del punt de vista de l'estat actual de la ciencia histórica, l'ex-
plicacid geográfica del desenvolupament de la vida social no rrssisteix pas 
a la crítica,, i contradiu la marxa histérica deis fets del desenvolupa
ment de la societat i els fets histories que no entren en els textos de Pro-
custe de la teoria geográfica. Des del punt de vista social l'explicació geo
gráfica del desenvolupament de la societat contradiu els interessos 
d'avantguarda de la majoria de la població deis estats moderns i, ben 
segur és un obstacle al desenvolupament progressiu de la vida política 
i espiritual deis pobles. L'explicació geográfica deforma el quadre rea! 
del desenvolupament historie i utililza la ideolog'a i la- política reac
cionaria deis paísos burguesos contra els interessos del desenvolupament 
lliure i pacífic deis pobles. Des del punt de vista metodológic la febleea 
de la teoria geográfica no és nienys evident. Com a element determinant 
de la vida de la societat s'ha escollit un aspecte que té, sens dubte, 
una gran importancia per a la vida deis homes, que no representa, per6, 
un paper decissiu en la direcció del desenvolupament de la societat, en 
el grau de desenvolupament de les torces de produccio de l'economia 
nacional, de l 'estructura governamental i de la cultura de les diferenU 
nacions. Deduir, pero, lei liéis del desenvolupam-nt de la societat de 
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principis que de fet, no determinen pas aquest desenvolupament, esten-
(ire la influencia de les condicions geografiques a un domini en el qual 
la influencia desapareix gairebé completament, es renunciar a la ciencia. 
L'explicació geográfica del desenvolupament de la societat és, en el 
• ons, una teoria idealista, tota vegada que ignora la base determinant 
de la vida deis homes, els mitjans de producció social, I'acetó de les 
masses populare. Aquesta teoria té per centre l'acció del medi geograíic 
sobre el psiquisme de l 'home i, per conseqüéncia, fa de la direcció 
psíquica deis homes l 'element determinant del desenvolupament de la 
societat. 

UN NOU EXEMPLE. 

LES TE0R1ES DE MALTHUS I DE KOVALEVSKI 

Prenem un altre e iemple . 

La teoria que explica el desenvolupament de la societat per l'aug-
ment de la població, per la seva densitat, fa temps que és coneguda de 
la ciencia social. En sociología s-'ha format tot una escola que dedueix 
totes les transformacions de la vida de la societat a base de l 'augment 
i deis canvis de la densitat de la població. 

La teoría q le posa «1 desenvolupament de la societat sota la de
pendencia de la poblac'ó té dues branques essencials. La una, de la qual 
és fundador Malthus (1766-1834) estima que l 'augment de la població 
és la causa de la seva miseria, de les seves desgracies, de la seva po-
bresa. L'altra, mes estesa, posa el progrés sota la dependencia de l 'aug
ment i densitat de la població. 

L'economista anglés Malthus afirmava que la tendencia a la sobre-
pofclaeió absoluta és inherent al conjunt del món organic tota vegada 
que els mitjans de subs'sténcia creixen en la societat en progressió 
ari tmética ment re que la població eréis en progressió geométrica. Mal
thus, en la seva obra prnc ipa l «Assaig sobre la Uei de la población 
iliu: 

«La rao fonamental i constant de la pobresa depen molí 
poc o gens de la forma de govern o d'una repartido desigual 
deis béns- Els rics no están en condicons de procurar treball i 
alimentado ais pobres. Els ponres no teñen dret, dones, d'exigir 
treball i alimentado ais rics». (R. II. pág. 3i 1)-

Els móbils socials d'aquestes concepcions reaccionarles son perfecta-
ment clars. El malthusianisme s'esforcava a justificar l'explolació de les 
classes obreres en régim capitalista i de t reure a les classes dirigents 
de la societat capitalista la responsabil'lat de la miseria ; de la morta-
litat en el medís de la classe obrera. 
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Marx i Lenin han demostrat que el malthusianisme era una ideo-
logia anticientífica i reacionaria. 

«Malthus—escritiia Marx en les seves teories de la plus va
lúa—es caracteritza per una profonda baixesa de pensament, 
baixesa qué" no es pot permetre mes que un «pope», que t>eu 
en la pobresa humana un castig del pecat original i que pre
senta aquest mdn com «una va l de Uagrimes i de miseria», 
tot tenint davant deis ulls una rica parroquia». (V. II. i r a part). 

Des del punt de vista científle, el malthusianisme no s 'aguanta, puix 
ue no hi ha a la societat cap llei absoluta de la població, sin6 que, 

com ho ensenya el marxisme, cada sistema historie de prodúcelo té les 
liéis d 'augment de la població que li son particulars, que teñen Uur 
significado histórica. 

L'altra branca de la teoria de la població esta representada, pe 
exemple, pels treballs de l 'historiador rus M. Kovalevski, el qual en el 
primer volum del seu Ilibre «El desencoiupamení económie d'Europa 
abans de la naixenca de l'econoiwa capitalistan, escrivia: 

«Les formes de l'economia nacional no es succeeixen en una 
ardre arbitrari, sino que están sotmeses a una certa llei de suc-
cessi6. El factor mes importan! de ¡lur ei'oiució és a cada mo-
menl i en cada país l'augment de la poblada, la seva densitat 
mes o menys gran». (V. I. p ig . 7). 

Els exemples esmenlats posen en evidencia el fet que els represen-
tants de la teoria que posa el desenvolupament de la societat sota la 
dependencia de l 'augment de la població, tot partint d 'un sol i igual 
principi, en t reuen conclusions diame'.ralment oposades. Per ais uns, 
1'augment de la població és la causa de la miseria deis pobles, mentre 
que per altres l 'augment de la població és la base del progrés i del 
benestar de la societat. Aquesta sola contradicció revela la feblesa cien
tífica d'aquestes teories. 

En alió que es refereix a les dades mateixrs d'aquesta qüestió és 
fácil de «robar la prova de la pobresa de la teoria de la població en la 
Uarga experiencia del desenvolupament de gairebé tots els pobles i els 
Kstats contemporanis. El camarada Stalin ha formulat a rguments decisius 
contra aqueste teoria. 

En el seu treball «Sobre e¡ materialisme dialéctic i ej maíeriaiisme 
historie», el camarada Stalin ha demostrat que l 'augment de la població, 
1 densilat mes o menys gran de la població, formen part del concepta 

«de les condiciona de uida material de la societat». 



5§ QUADERNS DEL CoMUNISME 

Els homes constitue'xen un element important i 

«indispensable de les condicions de vida material de la socie-
tat i sense la presencia d'una quantitat mínima de gent no hi 
pof haver vida material de la societat,,. (Questions del leninis-
me, pag. 549). 

Vista la funció important de la poblacid com a element capital de 
les condicions materials de la vida deis homes, l 'augment d'aquesta 
població i la seva densitat exerceixen una certa influencia sobre el pro-
grés o la regressió de la vida social. Aquests elements contribueixen al 
desenvolupament de la societat o bé al contrari el frenen. Es compren, 
també, que de la importancia de la poblacid i del r i tme del seu augment 
depenen en certa manera la forca de I'Estat i les perspectives del seu 
desenvolupament. 

Si la densitat i l 'augment de la població ocupa, pero, un lloc tan 
important en la vida de la societat, és que aixó significa que aquest 
augment i aquesta densitat determinen la vida de la societat? A aquesta 
qüestió, el marxismo leninisme respdn negativament. 

El camarada Stalin, en refutar la teoría segons la qual l ' augment i 
la densitat de la població son un factor deterrninant del desenvolupament 
de la societat, ha demostrat que si l ' augment de la- població era un ele
ment determinan! del devolupament social, la densitat mes gran de la 
població hauria de fer-ne obligatóriament el tipus mes evolucionant del 
regim social. Així per exemple, Xina és un país semi-feudal i els Estats 
Units d'América han arribat a un estadi superior del capitalisme: i tan-
mateix, la densitat de la població és a Xina de G4 habitanís per quilo» 
meire quadra t , mentre que ais Eslats Units no passa de 16. 

A la U. R. S. S., la densitat de la poblabció és inferior a la de Tur
quía (7,9 contra 22) i tanmateix, la U. R. S. S. és un puixant pais so
cialista d 'avantguarda mentre que Turquía té un regim social molt en-
darrer i t , reaccionari i antidemocralic... Aqüestes son les inépcies que es 
desprenen de la teoría segons la qual la població determina els tipus 
i el desenvolupament de la societat. 

Així "es compren perqué el materialismo historie declara errónía i 
anticientífica aquesta teoría. El camarada Stalin ha fel un analisi. teóric 
acabat d'aquesta qüestió en escriure: 

«Es innegable que el creixement de la poblacid influeix en 
el desenvolupament de la societat, facilitant o retardant aquest 
desenvolupament, pero no pot ésser el factor cardinal al qual 
obeeix, ni la seva influencia por teñir un ear&cter deterrninant 
en el que fa referencia al desenvolupament social puix que el 
creixement de la poblado, per ell mateix, no en» dona la clau 
per a explicar els moíius pels quals un rtgim social determinat, 
es substituit precisament per un determinat régim nou i no per 
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un altre, per qué el regim del comunisme primitiu /ou subs-
tituit precisament peí régim del esclavatge, el regim de l'escla-
vatge peí régim feudal i aquest peí rigim burgés i no per uns 
altres qualsevols. 

D'aci es desprén que el creixement de la poblado no és, ni 
pot ésser el factor cardinal en el desenvolupament de la societat, 
el factor de terminan! de! carácter del regim, de la fesonomia de 
la societat. (Stalin. «Qüestions del leninisme«). 

La teoría, dones, que explica el desenvolupament de la societat per 
l ' augment i la densitat de la poblado invirteix les relaciflns reals. En 
lloc d'explicar l ' augment de la poblacifl peí desenvolupament econflmic 
de la societat aquesta teoria el subordina a l 'augment de la poblacifl. 
Per consegüent, aquesta teoria separa l 'augment de la poblacifl de la 
seva base material essencial i el posa sota la dependencia de les particu-
larilats fisiolñgiques i del carácter psfquic d 'un poblé, d 'una tr ibu, d 'una 
raca particular. 

De totes les teories sociolflgiques modernes, la mes reaccionaria és 
la teoria rac'sta, la qual sota la seva *forma directa proclama la desigual-
tat natural deis homes, divideix les races en «superiors» i «inferiora» i 
s'esforca a donar una base ais plans d'esclavatge d 'uns pobles sobre 
uns altres. 

Aqüestes diferents teories del desenvolupament de la societat, la 
geográfica, la de la poblacifl, sense parlar de les falses doctrines engen-
drades per r imperia l isme, demostren que la vella sociología, les vellos 
teories del desenvolupament de la societat, no han estat capaces de tro-
bar un a ver'table solucifl deis fonaments i de les liéis del desenvolupa
ment de les societats humanes. Les qüestions que les teories sociolfl
giques del idealisme burgués no ha» pogut rcsoldre, han estat aclarides 
cientificament i resoltes per la ciencia marxista-leninista de la societat, 
peí materialisme historie. 

(Acabará) 



LA CLASSE OBRERA HA ESTAT SEMPRE 

AL NOSTRE PAÍS EL PUNTAR MES SOLID DE 

LA DEMOCRACIA I DE LA REPÚBLICA. I AVUI 

LA UNITAT DE LA CLASSE OBRERA ES UNA 

NECESSITAT IMPERIOSA, PUIX QUE SENSE 

EfjLA NO ES CONCEB LA UNITAT DE TOTES 

LES FORCES REPUBLICANESI DEMOCRATI-

QUES. 

(Del manifest del P. C. d'Espanya del 

15 d'agost del 1946.) 



AMADEU BERNADO 

CONTRIBUCIO A LA HISTORIA 

DEL PROLETARIAT HISPANIC 

La primera vaga general 
d'Espanya. 

Barcelona, juliol de 1855. 

¥ 
N el nostre quart article d'aquesta historia de la pri

mera vaga general d'Espanya vam deixar els vaguistes 
i la ciutat de Barcelona fortament impressionats del 

miting del Portal de l'Angel i de la manifestacio que va teñir 
lloc després a 'a Casa la Ciutat. 

Es per aixó que el dimecres dia 4 de juliol «El Barcelo
nés», un bon tros optimista, deia el següent: 

«Por fin, parece terminado el conflicto que en todo 
el día de ayer y hoy ha tenido en alarma a todas las 
clases de nuestra población. 

A las nueve y media de la noche ha sido devuelta al 
pueblo la bandera que ayer les fué recog'da en la calle 
del Hospital, y parece que ha vuelto a concedérseles el 
derecho d? asociación Los grupos se van dispersando la 
plaza cié la Constitución sigue ocupada por la Milicia y to
do sigue tranquilo.». 

No tots els ciernen s de la burguesia opinaven com el diari 
progressista. La majoria qualificaven els actes d'aquella tarda 
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como una violencia, com un desacatament intolerable a la llei, 
ccm un abus, com una crisi d'autoritat inaguantab.e. 

Alxi, contra alió que alguns cneien i esperaven, el dimecres, 
tercer dia de la vaga, fou un día de profunda preocupado per 
a les autoritats civils i militara Entre els treballadors, les es
perances no eren pas mes bones, sobretot despres de l'arribada 
de vaguisteá d'Igualada que van informar de la manera que 
actuava el tinent coronel senyor Miguel de Resa en aquella 
vila, la qual havia ocupat militarment i tractava com si fos 
una ciutat presa a Tenerme. 

Les mesures pneses per l'exércit, autoritat civil i milicians 
despres de l'atemptat contra la familia Godo eren vexatóries 
per al conjunt del proletariat igualadi i injustes en absolut. 

El tinent coronel De Resa havia fet püblic un ban que deia 
aixi: 

«En vista del lamentable desorden ocurrido en el dia 
de hoy en una fábrica de esta villa, y dispuesto como es
toy a hacer cumplir las prevenciones que el Excelentísimo 
señor Capitán general de este Ejército y Principado tiene 
dictadas, con el objeto de evitar conflictos y que la ma
yoría de los operarios a quienes me dirijo principalmen 
no se dejen alucinar por pérfidas sugestiones, cuyo fin 
debe ser de todos conocido, y en uso de las facultades de 
que estoy revestido, hago saber: 

Articulo i.°. Las fábricas continuarán abiertas como 
hasta ahora, sin que fabricantes ni operarios puedan alterar 
en lo más mínimo la tarifa acordada en 23 de enero del 
presente año, si bien con el aumento de dos maravedís 
por cana que recientemente se han concedido por el Exce 
lentísimo señor general segundo cabo de esta provincia. 

2°. Si alguno contraviniere a lo dispuesto en el artículo 
anterior, incurrirá en las penas marcadas en el bando de 
21 de junio próximo pasado, adicional al de 30 de ma
yo último. 

3.°. Para las redamac'ones a que se consideren acree
dores los fabricantes y operarios, acudirán a mi autoridad, 
que es a quien compete dirimirlas. 

4.0. Quedan prohibidos los grupos de más de seis 
personas, y como en virtud de las disposiciones anteriores, 
los operarios deben entregarse a sus habituales trabajos, 
queda encargada la fuerza de la Milicia ciudadana de di
solverlos. 
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5.°. Confio que la sensatez y cordura de las clases a 
que me dirijo no darán lugar a que el orden se altere en 
esta pacifica población, obligándome a tomar medidas del 
mayor rigor. 

Igualada, 2 de julio de 1855. El teniente coronel, co
mandante general, Miguel de Resa.» 

La tarda del dia 3, el malestar i el disgust deis obrers igua-
ladins va augmentar en saber-se que havia estat detingut el 
vicepresident de la Societat obrera local, acusat de complicitat i 
fins i tot d'ésser l'instigador de la mort del matrimoni Godo. 
Els treballadors d'Igualada van considerar aquesta detenció com 
una injuria a tota la classe obrera i com la demostrado deis 
fins que perseguien les autoritats en prendre mesures excep-
cionals. 

AUTORITAT EN GRISI 

T
" - - O T feia preveure, a les primeres hores del dia 4, que 

hom era lluny del restabliment de la tranquilditat a 
Barcelona i a la seva provincia. Heus aci com descri-

via la situació d'aquell mati «£/ Barcelonés», menys optimista 
que la nit del dia abans: 

Durante la mañana reinó la misma agitación; los tra
bajadores recorrían las calles con la bandera sin ademán 
hostil; no obstante, habia otros que obligaban a que ce
sasen los trabajos de las tiendas y talleres de varios ar
tes y oficios. El paso de la plaza de la Constitución ha 
quedado interceptado para el publico. 

En la misma mañana hubo reunión de los coman
dantes de la Milicia y alcaldes de barrio en el palacio de 
S. E. el Capitán general, para adoptar medidas a fin de 
restablecer la tranquilidad publica. 

Se decia que toda la Corporación del Excelentísimo Ayun
tamiento habia presentado la dimisión. 

A las tres de la tarde, al toque de llamada, se volvieron 
a reunir los batalllones de la Milicia Nacional en sus res
pectivos cuarteles.» 

«Lo Corona de Aragón», diari de la tarda, afegia el següent: 

«Todo continua en el mismo estado. El Ayuntam'ento ha 
hecho dimisión.» 
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I mes a valí: 
i 

«Acabamos de asistir a una numerosa reunión que se 
ha celebrado en el fuerte de Atarazanas, entre las autori
dades civiles y militares, los comandantes de la Milicia, 
los individuos del Ayuntamiento, de la Diputación, alcaldes 
de barrio, jefes del Ejército y otras personas notables. 

Se ha decidido nombrar una comisión que escuche a los 
obreros y vea si son aceptables, para en todo caso acor
dar lo mas conveniente.» 

El mateix diari de Víctor Balaguer donava en la seva edició 
del dia 5 els detalls que segueixen sobre la reunió celebrada 
a les Drassanes: 

«En la reunión que tuvo lugar ayer y de que ligera
mente dimos cuenta en la última hora de nuestro perió
dico, tuvimos ocasión de observar que los más bellos, más 
nobles y pundonorosos sentimientos animan a nuestras au
toridades, a los individuos de la Diputación y del Ayun
tamiento, a los comandantes de la Milic a, a los jefes del 
Ejército, a los alcaldes de barrio, a todos en fin. Todos 
en esta ocasión han merecido bien de Barcelona. 

En dicha reunión se habló por parte de algunos muy 
claro, sin rodeos ni ambajes; todos cuantos tomaron la pa
labra se manifestaron animados de verdadero valor CÍVICO, 
dispuestos a morir si era necesario para sostener y de
fender la propiedad, la libertad individual y el orden. 

El Sr. Chufresa (don Ángel), que fué uno de los que 
tomó la palabra, se lamentó con tanta oportunidad como 
energía del descuido, de la indiferencia con que se había 
mirado siempre la cuestión fabril, más grave y de más 
importancia de lo que muchos creían, y se extendió sobre 
los medios que pudieran haberse puesto en práctica para 
evitar el actual conflicto, diciendo que debía recaer en
tera la responsbailidad sobre los que, pudiendo, no habían 
con tiempo evitado la crisis. 

La cuestión, dijo un digno comandante de la Milicia, es 
ya de buenos y malos. T.remos una linea divisoria. Los 
buenos que se pongan a un lado y que sepamos así quiénes 
son los malos. Agotemos todos los medios de conciliación, 
enhorabuena; oigamos lo que piden, veamos lo que desean, 
atendámosles en todo lo que sea jus'o y legal; pero si 
son exigentes, si nos quieren imponer leyes, si nos ame
nazan, entonces obremos con decis'ón y energía. Que la 
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autoridad militar nos encuentre a su lado para defender a 
todo trance la libertad; que los honrados vecinos de Bar
celona sepan que moriremos mil veces para sostener el 
orden. 

En idéntico sentido se expresaron el señor subinspector 
de la Milicia y los demás comandantes, y de iguales de
seos se manifestaron animados los señores individuos t e 
la Diputación, del Ayuntamiento, los jefes del Ejército y 
y los alcaldes de barrio. 

Bien, muy bien. En todos ellos vimos sinceridad, buena 
fe, deseo firme de salvar la libenad y sostener el orden. 
A todos en general y en particular les damos las gracias 
en nombre de Barcelona. 

La idea que emitimos ayer de formar un Jurado, parece 
que ha sido bien recibida, pues que varios han venido 
a ofrecernos su apoyo para llevar a cabo nuestro proyecto». 

Tenien rao els que parlaven de dimissió d'autoritats. El pri
mer que va dimitir fou el goviernador civil, senyor Franquet. 
També ho va fer el capitá general, senyor Zapatero. A aquest 
van seguir-lo tots els regidors, excepte quatne. Va haver-hi di-
missions a la Milicia Nacional, entre elles, la del comandant 
oe 1'artilleria, senyor Franco. A te dimissions van seguir les 
reiterades demandes d'aplicació de mesures enérgiques fetes pels 
-elements mes representatius de les íorces económiques i poli-
tiques de la ciutat, la qual cosa vol dir que tots els sectors 
de la burguesía catalana, s'aixecaven corrtre els treballadors, els 
uns sense amagar-ho gens i els altres amb sentimentalismes 
hipócrites que no donaven cap satisfacció a les leigitimes aspira-
cions de la classe obrera, ben moderades tanmateix. 

Les dimissions de les autoritats i les demandes deis (;ue 
txigien una política de má forta foren telegrafiades a Madrid 
el mateix mati del día 4, Per la «Gaceta» del día 6, ens assa-
bemtem que el Govern va accepíar només la dimissió de! senyor 
Ciril Franquet, amb lexpressa recomanació que continúes extr-
cint el carree fins que arribes a Barcelona el seu substituí, 
el brigadier Ignasi Llasera i Esteve El general Zapatero va 
rebre comunicado ratificant-lo en l'exefcici d'un carree des del 
qual, ensems que servia d'alló mes bé els interessos de la bur-
gesía fabril catalana agradava ais moderats, la qual cosa feia 
tant de goig general al O'Donneil com estalviava maldecaps al 
genera! Espartero, el qual de president del Cbnsel! de minis
tres només en tenia el nom. 

Mentre a Barcelona era esperada la resposta de! Govern res
pecte les dimissions presentades, a l'Ajuntament es va celebrar 
.nna reunió a la qual van assistir els delegats de les associacions 
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obreres. Després de moU discutir, hom va prendre l'acord que 
aniria a Madrid una comissió mixta formada per obrers i re
presentaos de les corporacions oficiáis per tal d'entrevistar-se 
amb el Govern i mirar de trobar solució a un problema cada 
vegada mes complicat per la tossuderia deis fabricants, forca ben 
aliats per la carünada mes o menys disfressada que es movía 
dintre el partit moderat del sinistre Narvaez. 

El mateix dia al vespre van sortir en direcció de Madrid els 
obrers Jon Alsina, Pene Francés i Joaquim Molart. Va que
dar convingut que I'endemá, dijous, sortirien en posta els obrers 
Joan Bertrán i Agusti Bonanda, ais quals acompanyarien el 
regidor senyor Pons, el comandant de sapadors de la Milicia 
senyor Oerdá i el diputat provincial senyor Creus. 

A darrera hora del dimecres, una nova alarma havia sem-
brat el pánic a Barcelona, Hom deia que, després d'haver-se 
sumat a la vaga gran nombre d'artisans i petits oficis que no 
ho havien fet el dilluns, en el moment d'esclatar el confHcte, 
ho farien, a partir del dijous, els fadrins forners, amb la qual 
cosa Barcelona es quedaría sense pa. Aquest rumor es barre-
java amb un altre tal vegada mes versemblant com era el que 
deia que, havent-<se observat relaxado en la disciplina deis 
milicians nacionals durant els tres dies que durava la vaga, el 
general Zapatero volia saber fins a quin punt podia comptar 
amb la seguretat d'aquella íorc.a dutadana, per la qual cosa, 
en ús de les facultats que havia rebut del Govern, estava dis-
posat a dissoldre-la per tal de no presenciar familiaritats com 
la de la nit del dimarts en ocasió de la manifestado del rerorn 
de la famosa bandera de la placa del Pedro. 

Fent-se resó d'aquests rumors deia «£/ Barcelonés»: 

«No ocurre novedad. Los grupos son insignificantes, y 
fuertes patrullas de nacionales recorren la ciudad. Con to
do, hay alguna inquietud para mañana, pues se teme no se 
cierren las panaderías, a muchas de las cuales ha intimado 
la orden alguna mano oculta para que no abran y no ex
pendan pan. 

Ignoramos si las comisiones de los obreros han confe
renciado con las autoridades, y en cuanto al toque de 
llamada de esta tarde parece ha sido para saber si la 
autoridad puede contar con la Milicia para la conservación 

- del orden, a la que ésta, advertida por fin, de que son 
más los manejos carlistas, que la cuestión industrial lo 
que motiva las tristes ocurrencias de estos últimos dias, ha 
contestado afirmativamente» 

Per un diari de Madrid, no moh afecte al duc de la Vic-
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tória, ens assabentem d'una altra versió que hom donava en els 
cercles politics de la capital sobre l'actitud de la Milicia Na
cional a Barcelona. La premsa de Madrid, la qual, com hem 
a;«t veient, havia adoptat un to mes enérgic que el deis perio-
distes d"e Barcelona, perqué s'ho mirava de mes lluny i no co
rría el perill que suposa teñir un poblé tirat al carrer, es va fer 
ressó de les noticies mes greus i va ^emanar des del primer 
momient 1 aplicado de mesures ¡de guerra. El rumor del qi'al 
es fe'a vehicle aquesta vegada era aquest: 

«Dicese que el Capitán general, señor Zapatero, al ver 
que crecían los grupos, y al tener noticias de los crímenes 
que en algunos puntos se habían perpetrado, llamó a los 
comandantes de la Milicia Nacional para saber hasta qué 
punto podía contar con la fuerza ciudadana para resta
blecer el orden. La respuesta de los comandantes fué que 
ellos estaban prontos a morir al lado de la autoridad, pero 
que no contaban con los nacionales para sujetar al pueblo. 
Entonces, el general Zapatero, en la convicción de que 
disparando un tiro habría una colisión sangrienta y de 
dudosos resultados, ieiiró las tropas a los fuertes y de:i-
dió consultar al Gobierno en la confianza todavía de que 
las autoridades populares podrán calmar los ánimos.» 

Tanmateix, el problema era greu. A l'actitud fermá del nai-
xent proletariat cátala s'aíegien les vacil.lacions de la petita 
btirgesia liberal, que es creia victoriosa després de la revolucio 
del 1854. Tots aquests dubíes només podien afavorir la politica 
reaccionaria del general O'Donnell per compte de^ qual treba-
llava el general Zapatero en declarar-se en conflicte amb la Mi
licia Nacional. 

No avancem, pero, els esdeveniments. Abans de veure qué 
va ocórrer amb la Milicia Nacional hem de veure qué va pas-
sar a Madrid i Barcelona mentre la delegació deis vaguistes 
catalans pledejava davant d'Espartero la causa de -I'associació 
deis trebaUadors de Catalunya i d'Espanya tota. 

Es el que veurem en el próxim numero. 



AQÜESTES CARACTER1STIQUES DE COMBATIVl-

TAT I FERMESA DELS COMUN1STES SON POSADES 

ISTEGRAMENT AL SERVE1 DE LA DEMOCRACIA I D» 

LA REPÚBLICA. SI BE FRANCO LES TEM, AMB RAO, 

ELS REPUBLICANS 1 ULS ANT1FRANQUISTES S1NCERS 

HAURIEN DE FELICITAR SE, EN CANVl, QUE LA CAU

SA REPUBLICANA C0MPT1 AMB UN PARTÍ D'AVANT-

GUARDA INSP1RAT EN LA TEORÍA DEL AÍARXÍS-YÍE-

LENINISME-STAL1NISME, RECOLZAT EN LA CLASSE 

OBRERA I LES FORCES MES ACTIVES DEL POBLÉ, 

TREMPAT EN EL FOC DE LA LLUITA 1 CAPAC DELS 

MES GRANS ESFORQOS 1 SACR1F1C1S; UN PART1T 

QUE MARX A ENDAVANT I OBRE LA BRETXA EN 

L'ASSALT DE LA DICTADURA FRANQUISTA 

(Del manifest del P. C. d'Espanya del 
15 d'agost del 1946). 



CSOW1CA INTERNACIONAL 

ENTORN DE LA CONFERENCIA DE LA PAU. 

Ámbicions sense limits 

en materia de reparacions 

La «Pravda» del 8 de sefembre publica l'affícle següent de 
B. Izakov, corresponsal particular del periódic a la Confe
rencia de la Pau. 

En el transcurs de la discussió de les reparacions italianes a la 
Conferencia de París, hi ha hagut qui ha intenlat discutir els drets, 
imprescriptibles de la Unió Soviética, les reivindicacions de la qual. a 
l 'esguard d'Itália, es limiten no obstant a la modesta suma de 100 mi
l ions de ddlars. No cal ésser un e ipe r t en materia de finances pe r 
constatar el carácter moderat i magnánim d'aquestes demandes de re
paracions que no representen mes que una part insignificant deis danys 
causats a la U.R.S.S. pels ocupants feixistes. Després d 'una serie de de
báis, molí animats els representanls de la Unió Soviética reixiren a 
refutar els alaos llencats per la delegació australiana i altres, contra les 
legítimas reivindicacions de la U.R.S.S.; l 'article en qüestió del projecte 
del tractat de pau fou enterament aprovat per la comissió económica 
per la qüestió d'Itália. 

A la l lum d'aquest debat encara recent, hom es sorprén a la lec
tura deis documenta que sobre les reparacions han estat distribuits al» 
membres de la Conferencia. Després d'haver malgastat l lur eloqüéncia 
per demostrar que ioo milions de dólars representen una carrega su
perior a les forces económiques d'Itália. rerls advocats recents d'aquest 
país, allarguen, avui, les mans amb avidesa vers les reparacions italia
nes. Es ben bé una ambició que no té límits, alió que reflexen els-
documents redactáis per certs Estáis del bloc anglo-saxó. 

La llista d'aquest documents debuta peí memorándum de la dele
gado británica les demandes de la qual en materia de reparacions ita
lianes s'eleven a la xifra gigantesca de i mil 88o milions de Uiures 
esterlines (mes d 'ome mil milions de dólars). P i l al trament, les deman-
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des de reparacions italianes presentades per la Gran Bretanya son n o 
vegades superiors a les de la Unió Soviética. I és interessant remarcar 
que el dany material directe, inflig t a les possessions britaniques per 
le» forces armades italianes, esta evaluat per propi Govern anglfes a 3o 
milions de Hiures esterlines solament (de lea quals, 39 milions de lliures 
representen els danys infligits a Tilla de Malta). 

Quins son dones els elements que composen la xifra enorme de 
les reparacions demanades per la Gran Bretanya? La part de molt lluny 
la mes importan! d'aquesfc montant—2.780 milions de lliures esterlines 
—está constituida, s implement, per les despeses militars del pressupost 
brit^nic. Amb l'ajut de cálculs s ingularment complicats (inventant per 
exemple la noció «home-any» que significa el servei militar d 'un home 
d u r a n t un any) han descovert que i4% exactament de totes les despe
ses militars de la Gran Bretanya han estat engollides per les operacions 
contra Italia. Es aquesta soma la que avui els anglesos exigeixen de 
l 'economia italiana. 

Altres demandes de reparacions han estat igualment presentades per 
a lguns pet : s Estats americans les ambicions deis quals están en propor-
ció inversa de llurs dimensions. 

Heus aoi, per exemple, la minúscula República de Costa Rica que 
reclama i4t ,o milions de dólars, xifra, que depassa de la meitat les 
demandes de reparacions de la U.R.S.S. Seria molt interessant conéixer 
quins son els perjudicis soferts per Costa-Rica com a conseqüéncia de 
les operacions militars d 'Europa, d'on es trova suficientment allunyada 
i en les quals l lu r exércit no p rengué parí en absolut. 

Buscan! justificar llurs ambicions els autors del memorándum de 
Costa-Rica, presenten arguments que hom no pot per menys que pren-
dre'ls en broma. Heus en aci uns quants : 

«Detenció i manutenció de ciutadans de paisos enemics presentant 
un carácter perillos; reforcament de guamicions militars per tot el país; 
adquisició d ' a rmamenl ; baixa de les entrades governamentals conseqüén
cia de la cessació de l ' importació de varíes mercaderies, cessació moti
vada pel desordre del comerc mar í t im; modificació de preus a l'expor-
tacio de mercaderies essencials per l 'economia nacional»; mes l luny, en
tre altres «desperfectes de guerra» soferts per Costa-Rica, es parla de 
les «despeses de manutent íó de les representacions suplementaries .1 
Textranser que l'estat de guerra feü necessáries». La República de Costa-
Rica vols dones, que les reparacions serveixin per pagar el~seu aparell 
diplomátic desmesuradament engrossit. 

Pero tot aixd no és pas tot. El memorándum de Costa-Rica comple 
a m b aquesta declarado sorprenedora: 

oGoncernent Italia, el Govern de Costa-Rica té el dret d'indemnitzar-
se del dany greu, sofert pel fet que el baixell Fella fou enfonsat prop del 
dock de Punta-Arenas. Vist l ' indret on el baixell enfonsa i la dificultat 
que aixó representa per I'accés al port, aquest es trova greumeni perju-
dicat aixi com les seves instal-lacions. L'obstacle constituit pel baixell 
ha desviat el corren! marí t im d 'una tal manera que mina els fonamenls 
de la ciutat ; per altra banda, el canvi de direcció del corrent ha format 
un banc de sorra que no para de créixer i que menaca fer baixar el 
nivell del mar al voltant del dock.». 

Misteríoses corrents marí t ims i bañes de sorra van ínt imament lli-
gats , segon sembla, al problema de les reparacions. Hom no pot ima-
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ginar-se facilment quins faniastics arguments poden emprar-se per jus 
tificar afanys de rapinya. 

Exactament poc serioses son les demandes de reparacions, formula
das per la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala i 
certs altree Estats. 

Entre els danys infligite a l 'Egipte, figuren, els subsidis del Govern 
egipcia a les escoles i ais hospitals italians, així com ais «ciutadans 
iialians necessitats». Per altra banda, el memorándum presentat per 
¡'Egipte parla de «recuperar les lliures italianes que es posaren a la 
circu'aciñ en l'oassis de Sionab duran t l'ocupacio». 

L'exemple de Méxic demostra amb una claredat molt particular fins 
on pot arrivar la golafreria de certs Estats. 

A l'estil d ' un usurier declarat, Mexic afegeix un interés de 6% a les 
sommes iniciáis de reparacions que demana. 

Es interessant notar l 'actitud deis delegats brasilencs que fan grans 
discursos a la Conferencia demanant un tráete géneros envers Italia. 
Encara, pero, q u e no podent indicar cap moliu, el Bresil demana també 
reparacions de la part d'Itália, el montant exacte de les quals calla amb 
«1 fi de no sorprendre n ignü. 

Hom no sap en que reposen els calculs deis Estats del bloc anglo-
saxó referent a l'obtencid de les reparacions italianes. Es mes que evi-
dent que Italia no esta en mesura de satisfer llurs ambicions illimitades. 
Sembla pero, que aqüestes pretencions ridícules formen part del pía 
prosseguit per les forces que busquen dominar Italia enterament i re-
duir-la económicament a la servitut. No esta pas exclfls tampoc, per 
altra banda, que presentant demandes desmesurados de reparacions hom 
huca exercir una presió sobre paísos tais com Iugoslavia i Romanía 
que han sofert l'ocupacio italiana i formulen a l 'esguard de I 'antic 
Jgressor reivindicacions incontestablement ben fondades. 

Hom veu ara on van les maniobres polítiques prosseguides per certs 
paisos entorn del problema de les reparacions. 
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Manifesfdel Partif Comunista 
al poblé espanyol 

Espantéis? 

f A un any els partits republicans a l'exili, en interpretar els anhels 
del poblé espanyol van reafirmar les institucions de la Repú

blica i van donar vida al Govern que presideix el doctor Giral. 
El Govenr república venia a donar una direcció política unitaria al 

moviment antifranquista, a reforcar la fe i la confianca de milions d'es-
panyols en el proper enderroaament del franquisme, a ajudar el desen-
volupament de la lluita contra Franco a l ' interior del país. 

L'activitat del Govern república, sostinguda també per la gran tasca 
realitzada per la Direcció del Partit Comunista d'Espanya, i particular-
me t per la nostra camarada Pasionaria, tendent a mobifítzar les masses 
democri t iques de tot el món a favor del poblé espanyol, ha obtingut 
resultats considerables, ha assolit el reconeixement de vuit Estats i l'e»-
tabliment d'agents oficiosos en d'altres. 

Ha repercutit , poderosament també a l ' interior d'Espanya, on el 
poblé segueix les gestions del Govern exiliat amb el mes gran interés 
i entusiasme. 

Es ben visible l 'augmenl de la combativitat de les masses en les 
importante vagues Uiurades pels obrers de Catalunya Galicia, Euzkadi, 
Andalusia, Madrid i Llevant; per les manifestacions de dones registra-
des a Valencia i d'altres punts; per les accions heroiques deis guerrillers 
i per les protestes creixents contra el terror en diferents llocs d'Espanya. 

Aquesta s i tuado determina I'evolució cap el camp de l'oposició an
t i f ranquis ta-de gent que, per conservadurismo, per temenca a les con-
seqüéncies d 'un canvi polític havien sostingut fins ara el regim actual. 

L'isolament deis elements falangistes arriba ja a tal punt , que sec-
tors d e l'Esglesia, de FExercit i els terratraents i financers en els 
quals Franco confiava, amb justa rao, se senten alármate i van a la re
cerca d 'una solució franquista sense Franco. 

Es tracta per l lur part, sota la capa de la monarquía borbónica, 
que tants de crims i d'indignitat» havia emparat tradicionalment al nostre 
país, de cobrir la podridura i les lacres del feixisme. 



/-6 QüADERNS DEL COMTJNISME 

AL COSTAT DEL GOVERN 1 DE LES 1NS-
TITUCIONS DE LA REPÚBLICA. CONTRA 

LA CAPITU LACIO 

AQUESTA crítica situado del régim franquista es manifesta, d'una 
manera que no dñna lloc a dubtee, en la violenta reaccio del» 
seus drgans de propaganda contra el Govem de la República i 

el seu President, contra la mobilitzacio antifranquista de las masses de-
mocrátiques de tot el m6n i contra aquells que a l'inter or del país 
abandonen el vaixell franquista a la deriva. 

Es manifesta així mateii en la ferotge ofensiva Uancada per les forcé» 
do repressio franquista contra les heroiques Agrupacions Guerrilleres, 
les quals el fe'xisme vol anihilar a tot preu; s'expressa en el redobla-
ment del terror al qual paga una tremenda oontribució de sang el nos-
tre Partit, els hommes del qual, com Cristino García i Ramón Via son, 
per llur fermesa i valor, un exemple viu de patriotisme república i de 
fidelitat a la causa del poblé. 

Franco i la Falange fan esforcos desespérate per tal d'impedir l'ender-
rocament que s'inicia. Voldrien evitar que el proper mes de setembre 
el Govern república es presentí novament davant l'O.N.U. per a recla
mar la justicia que el poblé espanyol mereix i que cada cor fes mee 
difícil negar-la-hi. Voldrien que l'alt tribunal internacional es trobés, en 
lloc d'un front compacte, capac d'inspirar confianca i garantía, davant 
l'eapectacle de la impotencia i la desunié republicana. Aixo permetria 
ais advócate de Franco a l'O.N.U. de justificar llur política de «no inter-
venc'ó» en el problema espanyol ,1a qual constitueix en la practica un 
ajut efectiu al régim feixista. 

Agente de l'imperialisme ingles, d'una manera ben orquestrada, 
servint-se adhuc d'elements capituladors i covards que militen en el camp 
república, pressionen a l'interior d'Espanya i a l'exterior, prop de les 
lorces republicanee i obreres per tal de provocar-hi la divisió, aconseguir 
el suícidi de les inslitucions republícanes i l'autodissolució del Govern 
diral. 

Els que volen salvar el feixisme i la reacció han inventat la mentida 
monstruosa que el Govern república ES UN OBSTACLE PER A LA SO-
LUCIO DEMOCRÁTICA DEL PROBLEMA ESPANTOL i es pronuncien per 
allres «formules» que en la practica deixarien la solucifl redaida a un simple 
canvi de facana. 

Els patrocinadors d'aquestes «formules» afirmen que Franco no ce-
diri mai el Poder al Govern república i que per consegüent aquest ha 
de desaparéixer per a donar pas a un «Govern de transició» que orga-
nilzi un «plebiscito. 

Quina mena de «Govern de transición es, pero, aquest que es pre-
conitza? El poblé espanyol ja ha vist aquesta «formulan aplicada en d'al-
tres pateos: un Govern que burli les aspiracions popular», un Govern 
que perpeluí la dominado feixisla i reaccionaria a Espanya. Grecia é» 
1'exemple mes tipie. A Grecia els imperialistes anglesos hi han dividit 
e l -Moviment de Resistencia; hi han donat naixenca a un «Govern de 
transido» que en seguir una política de tipus hitleria ha mantingui 
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en peu les organitzacions terroristes feixistes, men re perseguía ferotge-
ment les forces populare. Un Govern que per mitja d 'unes eleccions il-
legals i preparades va portar una majoria feixista i reaccionaria al Par-
lament; Govern que manté encesa la guerra civil d 'un extrem a l 'altra 
del país i que ara prepara un «plebiscit» com el que se'ns vol impcear 
ais espanyols per a consagrar la reslauració de la monarquía . 

Si a lgún Partit o Organització, qualsevulga que siguí l lur significa
d o ; si a lgún home polític del camp república fa seva aquesta polí
tica traidora ais interessos d'Espanya i de la República, i particularment 
ais de la classe obrera, encara que cobreixi amb pomposes frases «pa-
triótiques» i fins i tot «republicanes» la seva capitulado incorr i r i en una 
tremenda responsabílitai histórica, de la qual haurá de respondre al seu 
día davant del poblé. 

Perqué aquesta política seria la continuació del terror feixista i la 
guerra civil crónica seria sang i mes sang, mes gana i mes miseria per 
ai poblé. 

Davant d'aquestes maniobras de capitulado el Govern de la Repú
blica ha fíxat la seva posicid en ueclarat que : 

«...el problema espanyol ha de resoldre's amb la desaparició 
del regirn franquista, l 'anul-ladó de Falange i la immediata 
res taurado de la República... No aceptem situacions transitóries 
o solucions iniermitges i molt menys les propulsen!». 

El Parti t Comunista, en saludar aquesta aíirmació considera que no 
és suficient la declarado del Govern. Que cal que els Partits i les Orga
nitzacions republicanes i obreres es manifestin sense equívocs al costat 
del Govern república, per la unilat , per la República i contra tota «fór
mula» de cap i tu lado i de compromís amb el franquisme, tant-se-val el 
nom amb que se la vulgui dorar. 

EL PARTIT COMUNISTA PROPOSA ALS PARTITS I ORGANITZA-
CIONS REPUBLICANES I OBRERES D'ENTRAR EN CONVERSACIONS 
PER TAL DE PREPARAR UNA DECLARACIO COMUNA QUE ENS COM
PROMETÍ SOLEMNEMENT DAVANT EL POBLE ESPANYOL I L'OPINIO 
INTERNACIONAL A DEFENSAR LES INSTITUCIONS REPUBLICANES, A 
REFORCAR LA UNITAT ANTIFRANQUISTA I A VIVIFICAR L'ACCIO I LA 
RESISTENCIA A LTNTERIOR DEL PAÍS, AIXI COM LA CAMPANYA MUN
DIAL CONTRA EL REGIM DE FRANCO; UNA DECLARACIO EN LA QUAL 
ENS COMPROMETEM A LLLITAR UNTTS, SENSE SEPARAR-NOS FINS A 
RESTAURAR ~» REPÚBLICA A ESPANYA. 

L'ANTICOMUNISME I L'ESPERIT DE 
CLAUD1CACIO VAN JUNTS 

EL Partit Comunista considera necessiria una (feclaració solemne 
deis Partits i Organitzacions. perqué desgraciadament no tote 
teñen, fins ara, una posició ferma i neta per la unitat i con

tra el compromís amb el franquisme. 

Son conegudes les manifestations d'homes del camp república en les 
quals es defensa d 'una manera oberta el «plebiscit», el «Govern do 
transido» i s'ataca amb un braó que no han emprat mai contra Franco 
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l'avantguarda de la República i de la democracia espanyola, el Partit 
Comunista. En aquesta ocasio, com sempre l 'anlicomunisme va de pa-
rella amb l'esperit de capitulado, amb les maniobres i les intrigues 
contra el poblé. 

Estem segurs que si els elements que s'inclinen cap a la capi tulado 
miressin menys a Londres i mes a Espanya, lluiíarien per la unitat de 
tots els republicans i anlifranquistes sense excepció, lhiitarien peí man-
tenimen del Govern i les institucions republicanes, no per l lur auto-
eliminacid. 

El Part i t Comunista denuncia una vegada mes, püblicament, les 
greus conseqüéncies de la política anticomunista i d 'abandonament de 
les institucions republicanas, política que compromet greument el futur 
d'Espanya i que de prevaler significaria la perllongació de la reaccid 
i la guerra civil. 

En canvi, si els republicans ens mantenim un'As entorn del Govern, 
qualsevol intent franquista i reaccionan de «Govern de transicio» o d e 
«plebiscit», mancat de tot ajut, popular estara condemnat al fracás i seria 
el comencament del fi del régim franquista. 

Aquest és un moment en qué homes i partits han de donar la ve
ri I il>le mesura de l lur fermesa republicana i de l lur fe en el triomf. Tots 
lio 11 de comprendre que si s'intensifiquen els atacs i les maniobres per 
a ler flaquejar la voluntat republicana no és perqué la nostra victoria 
sigui inaccesible i Uiiuyann. sino al contrari , perqué la s i tuado del 
regim de Franco és tal q j e només la divisió deis republicans i la de-
serció per part d'aquests de llurs deures envers l'Espanya poden retar
dar Fenderrocamenl de la dictadura feixista. 

Si resistim i restem ferms i units i ajudem el nostre poblé en la 
seva lluita la victoria no es fara esperar! 

PER LA UNITAT OBRERA, PER UNA AM
PLIA COAIJC10 ANTIFRANQUISTA 

E L Partit Comunista allarga altra vegada la seva ma fraternal ais 
camarades del Partit Socialista i de la C. N. T., independement de 
la tendencia a que pertanyin i els crida a establir i reforcar els 

llacos mes sólids de la unitat entre els Partits i Organilzacions de la 
classe obrera. 

La classe obrera ha estat sempre al nostre país el puntal mes sólid 
de la democracia i de la República. 1 avui la unitat de la classe obrera 
és una necessitat imperiosa, puix que sense ella no es conceb la unitat 
de totes les forces republicanes i democratiques. 

El deure del moment és UNIR, rain i UNIB. Cal un i r enlorn al Go
vern de la República, TOTES LES FORCES ANTIFRANOITSTF.S, QUAL-
SKVÜLGA QUE SJGUI LLUR SIG.MF1CACIO, DES DE LA DRETA F ! \ S A 
L'ESQUERRA, QUE COINCIDEIXIN EN LA NECESSITAT DE RESTABLIR 
\ 1 . NOSTRE PAÍS LA LLIBERTAT I LA DEMOCRACIA AMB LA FORMA-
CK) D'UNA VERITABLE COALICIO NACIONAL ANTIFRANQUISTA. 

Cal enfortir cada vegada mes el Govern de la República i prestar-li 
un adjut actiu i combatent que FACILITI LA INCLUSIO EN EL GOVERN 
DE REPRESENTACIÓN^ DE TOTES AQUELLES FORCES QUÉ EN SI-
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TUAR-SE SINCERAMENT EN EL TERRENY DE LA LLUITA ANTIFRAN
QUISTA, AÍJEPTIN LA LEGITLMITAT REPUBLICANA COM EL MARC LE
GAL EN QUE ES FARA LA CONSULTA MITJANCANT LA CUAL EL PO
BLÉ ESCULLIRÁ LLIUREMENT LA MENA DE REGIM I GOVERN QUE 
VULLGUI DONAR-SE EN DEFINITIVA. 

En aquests moments cal la mes amplia unitat . UNITAT I VOLUN-
TAT DE RESISTIR, DE NO CAPITULAR, DE ROMANDRE UNITS EN EL 
COMBAT FINS AL RECOBRAMENT DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA! 

Les mases obreres, republicanes i antifranquistes no han de deixar-
se influir peí desanim i el descoratjament deis capituladors. 

Es cert que aquells que preconitzen formes de claudicado ho fan a m b 
•1 pretext d'evitar sofriments al poblé. Totes les capitulacions han estat 
fetes amb la invocado del mateix pretext i han provocat molls mes so-
friments i molta raes sang que la cont inuado de la lluita. Amb el pre
text d'evitar sang fou Hiurada Austria i Txecoslováquia a Hiller, capi
tula Franca, traída pels seus dirigents de llavors. Amb el pretext d'evi
tar sang Casado consuma la seva t ra ído que tantas vides, sang i sofri-
ments han oostat al nostre poblé. 

El poblé espanyol pagaría terriblement cara una nova capi tulado. 
Per (al d ' impedir-ho, el Partit Comunista crida tots ets Partits i homes 
polítics, tots els espanyols a unir-se entorn del Govern i les instilucions 
republicanes, a resistir, a lluitar, puix que els sacrificis que encara ens 
queden per fer per a abastar la victoria sobre el franquisme ne serán res 
comparats amb els que haur íem de suportar si en l ' instant suprem ens 
manques el coratge per a seguir endavant. 

PER LA CREA CIO D'UN COSSELL CEN
TRAL DE LA RESISTEXCIA A L'INTE-

RIOR DEL PAÍS 

ELS agents de la reacció intenten presionar el Moviment de la 
Resistencia, a l ' interior amb falses promeses de solució per a 
induir-lo a qué retiri el seu ajut al Govern i a las institucions 

republicanes. 
Seria per a ells un gran avantatge poder dir que és LA RESISTEN

CIA qui demana l 'anomenada FORMULA DE TRANSICIO i que el Govern 
de la República ha d'inclinar-se davant les EXIGENCIES DE L'INTERIOR. 

No d«sconeixem les dificultáis que s'interposen en el cainí de 
l'Alianca Democrática. El Partit Comunista sap, tant rom el que mes, 
els sacrificis que son necessaris per a posar en peu un veritable Movi
ment de Resistencia, puix que som nosaltres els que des del dia següent 
de la transitoria derrota de la República hem organiza) la lluita activa 
contra Franco i Falange i hem sostingut la necessitat de mantenir una 
resistencia enérgica, adhuc montre els altres seciors es manifestaven per 
la passivitat. 

Els interessos del poblé i de la República demanen, pero, de l'AUan-
ca Democrática una actitud cada vegada mes ferma i resolta en I'or-
gan ;tzaci6 de la lluita unida contra Fra"co. 

Cal posar en peu u n ampli Moviment ue Resistencia, pie de com-

i 
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Natividad i d'audacia, capac de clavar cops enérgica i decisius al regina 
ieixisla. 

Per a aquest fi, cal establir el principi d'UNA SOLA DIRECC10 BO-
LITICA SUPREMA DE LA LLU1TA, com ha estat fet a tots els palsos 
que lian passat per siluacions semblants. I aquesta direcció suprema cal 
que sigui el GOVERN DE LA REPÚBLICA. 

Aixó planteja davant del Govern la necessitat de dedicar un» atencid 
enorme ais problemes del desenvolupamnt de la Resistencia i de donar-
Ii un ajut sostingut i creixent en tots els ordres. 

Cal assolir que l'Alianca Democrática, en unió d'organitzacions de 
resistencia com la A.F.A.R.E., les Agrupación: Guerrilleres, la Unifl d'In-
tel.lectuals Lliures, les organitzacions de la joventut i les torces anti-
franquistes basques, catalanes i gallegues siguin la base per a la cons-
titució d ' u n CONSELL CENTRAL DE LA RESISTENCIA que es Uiuri 
amb abrandament a organitzar i promoure la lliiita antifranquista sen-
se pal-liatius ni vacil-lacions. 1 que aquest Consell Central de la Resis
tencia actul SUBORDINAT i en CONTACTE ESTRET amb el Govern 
república. 

Els Partits i Organitzacions antifranquistes hem de sembrar d'orga-
nismes de resistencia i d 'uni ta t tots els recons del país, hem d'agru-
par-hi milers i milers d'homes i dones per tal de fer que la lluita 
es generalitzi i ens ineni a la victoria. 

El Parti t Comunista consideri que només així, amb una política re
solta de lluita, aconseguirem aixecar un veritable Moviment de Resis
tencia que és encara débil que tots els antileixistes, pero, teñen interés 
a estendre i desenvolupar. 

Es cert que la resistencia no compta encara amb les assisténcies 
que han t ingut els Movimenls de Resistencia d'altres palsos, a base d'ar-
mes i diners llancats per avió. Malgrat tot, pero, es possible Uuitar. 

Es evident, també, que en aquest ordre el Govern república ha de 
fer molt mes del que fa. Per a aix6 ca1, pero, abans tot que les torces 
d e la Resistencia s 'orientin francamenl peí camí de la lluita i barrin 
els corrents de passhitat i d'espera. 

SEGUIM EL CAMI DE LA LLUITA 

CLS antifeixistes espanyols cometríem un error greu si cre-
guéssim que només l'acció internacional pot bastar-nos per a 
assolir el triomf. Hern de simí Manejar la mes enérgica activitat 

Internacional amb la mes enérgica resistencia interior. Qué on fóra de 
dif»rent la s i tuado del nostre problema si darreu el Govern aparegués 
-devant el món un sólid i combatiu moviment de resistencia interior! 
No podem obhdar que la justicia, per a prosperar, cal que esligui 
basada i s igui ajudada per la forc . I aquesta for^a que existeix ja, no-
sal tres podem i hem d'organitzar-la rápidament. 

Els comunistes estiinem i l 'experiénc :a ho demostra que un Consell 
Central de la Resistencia estaría avu* en condiciones, si s'ho proposa 
fermament, de desfermar al país u n gran moviment de protesta; una 
onada de vagues parcials, de lluites i manifestacions contra la fam i la 
miseria, contra el terror, per la Hibertat deis presos, per les llibertats 
democra t iques. 
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Les vagues registrades darreramenl a Catalunya, a Euzkadi, a Astüries, 
a Galicia, a Andalusia, a Madrid igual que les manifestacions de Valencia 
i Sevilla demostren que aqüestes accions son perfectament realitzables. 

Un Consell Central de la Resistencia podria promoure i desenvolupar 
accions de lluita al camp contra els Ha res falangistes, contra l'explo-
tació de qué son victimes els pagesos i els treballadors agrícoies per part 
deis elements del régim. 

Podria també realitzar una enorme tasca de propaganda antifran
quista clandestina per a desenmascarar davant l 'opinió els crims deis 
franquisme, per a orientar i organitzar el poblé. 

.Tot aquesl conjunt d'accions POSSIBLES crearien una si tuado in
sostenible per al régim i determinaría, j u n t amb l'acció exterior, la seva 
rápida caiguda. 

Aquest és el camí que els antifranquistes tenim davant nostre; lluikir 
per a reconquerir la República, per a derrotar el franquisme i talla* els 
corrents de capitulado. 

VOLEM UNA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, 
REPUBLICANA I ESPANYOLA 

E
L Parlit Comunista lluita per a donar a la s i tuado d'Espanya 

una solució d'acord amb la voluntat i els anhels democrática 
i republicans del nostre poblé. 

Entenem que la República ha de mantenir , una vegada restablerta, 
les mes estreles relacions d'amistat i de col-Iaboració política i econó
mica amb els Estats Units, Gran Bretanya, Franca, la U.R.S.S. i amb tots 
els pai'sos democráfics. 

Ens aixequem, pero, amb la mes enérgica resolució, contra tot in-
tent de fer del nostre país un satél-lit de qualsevol imperialisme, una 
base estratégica i económica de qualsevol ^potencia: contra l 'actitut 
d'aquells que , amb l 'argument del fatalisme geogr&fic es manifesten 
disposats a servir dócilment els dictats de l 'estranger. 

VOLEM UNA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, REPUBLICANA I ES
PANYOLA. I per tal de conquerir la possibilitat de realitzar-la sobre 
una Espanya lliure de Franco i Falange preconitzem la unital de tots 
els espanyols patrióles i antifranquistes en una vasta coalició nacional. 

Només demanen a les Nacions democrátiques que ens ajudin amb 
la imposició de sancions económiques i polítiques al régim de Franco, 
filis del nazisme i del feixisme i que reconuguin el Govern de la 
República espanyola i li prestin l lur assiténcia per a accelerar la lluita 
a Tinterior d'Espanya. 

El Partit Comunista afirma la seva fe i la seva confianca absoluta 
f>n l'alliberació d'Espanya, en el futur democrátic i república del nos
lre país. Estem completament segurs que, siguin els que siguin els 
obslacles que s'interposin en el nostre camí res ni n ingü no podrá 
robar al poblé espanyol el seu dret a viure una vida ll iure i inde
penden t. 

Cap voluntat, cap concur» honrat no ha d'ésser rebutja.' en aquesta 
isca. Cap idea, cap creenca cap interés legítim no ha d'ésser ferit. 

Només Franco i Falange han de temer la voluntat popular i demo
crática, puix que només va dirigida contra ells. 
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l'odi feixisia s'acarnissa tan particularment contra nosaltres és perqué 
els coraunistes son els mes ferins i audacos defensors de la causa re 
pub' icana, el mes decidits partidaris de la iwiilat antifranquista. El 
nostre antifranquisme és actiu i combatcnt; estimula els mes nobles 
Miiüimnts d'lieroisme i d 'amor a la llibertal en el poblé i rebulja 
l:i oovardia i la capitulado. Aqüestes caractei istiques de combativitat 

ieaa data Goman•- •- ata | I • Intégrame») al eervai da la de-
¡, | ,i, II Si i - ! : , , , m b rao, els repu-

| •, . . . . . . . i. raini 

causa i APti amb un Parli larda inspiral 
.1,-1 III.IT \ . - leooliat olí la 

i f i a ' '"<" ''• •• 
liitit • . .1.1- mes gran» eafoiv ! ' l " ' I ' " ' »a r*a 

I obra la bw Iza aa I aawll da la d i «dura (ral rabia. 
11,, i., aoa in raJamlat, Itai 

iborar abmj i di ata a», aaafc ' ' ' " 
1'obra e o m u n a - d a Doaatruir una I • ' " , ,at>' P»> 
llibertal i euMorá i>er al ; 

, idean .< la Únala a ai lalwall catate obrera •-, layóla; ah campero» 

de Manresa i del Ferrol ' els eaediplei de lea hrroiqucs i in
domables . .•••» tracal amb Hur 

r t i i i H.unon Ma. 
BM imiilni- • a unir llur esf.irc al del poblé 

rafal T llur ajul af fianq¡. *•» léf d hspanja un 
i que ImprdMi que el noatM Data reereaaali a Jatead el paper ( 
que li correspon per la seva importancia i per la seva histeria. 

Mulli¡.liqiiem les >agues i les accions de I lu ta de tota mena contra 
el franquisine. i 
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Arfib motiu del seu 51 aniversari, el 
P. S. U. de C. felicita Juan C O M O -
RERA, secrefari general del nostre 

Pariti 

A vui el company Joan Comorera, secretari general del nostre 
Partit, compleix cinquanta un anys. 

En aquesta ocasió, el Comité Central del P.SU. de C, en nom 
de tots els militants, adreca la mes fraternal salutació, la cordial estima 
i adhesió increbantable al cap dirigent i guia volgut del nostre Partit, 

Avui, en expressar-li el sincer afecte i profunda admirado que sen-
ten per ell. tots els militants del Partit, renovem la promesa de con
tinuar el combat contra Franco i Falange, per a menar-lo fins al final 
victorias. Sota el seu guiatge el P.S.U. de C. es mantindrá fidel ais prin-
cipis marxistes-leninistes-stalinistes. Treballará d'una manera conseqüent 
per á assolir la unitat combatent de totes les forces obreres, republi-
canes, democrátiques i de tots els patrióles antifranquistes de casa nos-
tra; per a refermar encara mes els lligams que ens uneixen al glorias 
Partit Comunista cVEspanya; per a consolidar la unitat combatent de 
tots els pobles hispánics; per a esclafar els enemics del nostre poblé, 
Franco i el seu régim i els agents de la capitulado i de la traicio. 

Sota el seu guiatge portarem a terme les tasques unitáries i com-
batents que han de donar dies de benestar i de felicitat a Catalunya, 
estretament agermanada amb els altres pobles d'Espanya. 

Aquest será el millor homenatge que els militants del Partit, agru
páis entorn del seu Comité Central, ofrenaran en el seu 51 aniversari 
a la vida de lluitador, de patriota i de revolucionan del secretari general 
del nostre Partit company Joan COMORERA. 

EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIT SOCIALISTA 
UMFICAT DE CATALUNYA. 

Paris, 5 de setembre del Í9U6. 



Interviú acordada peí Generaiissim 
STALIN al senyor A. WERTH, corres
ponsal del ''Sunday Times" a Moscú 

El Generaiissim STA.LIN respon a les preguntes 
que el senyor Alexandre WERTH, corresponsal a 
Moscü del diari londinenc «Sunday Times», Ji fa 
en el curs d u n a interviú que li fou acordada, i 
adiara les inquietudes deis pobles, pronunciant-se 
contra els provocadors de guerra i xantage atómic. 

(Nota de la R.) 

Creieji en la realital d<l perill d'una «nova guerra» 
sobre la qual aclualmcnl hi ha tantes converses irres
ponsables a tol el món? Quines mesures caldria prendre 
per a impedir la guerra si és que existeix un tal perill? 

Jo no cree en el perill real d'una «nova guerra». 
Són^rincipalment els ngents deis servéis d'infor-
mació militars i polítics, així com llurs escassos 
amics civils, aquells que propalen els numors 
d u n a «nova guerra». Aqiuests rumors els son ne-
cessaris, encara que només siguí per: 

a) Intimidar, amb l'espantall de ¡la guerra, al
guna polítics ingenua entre llurs «adversaris» i 
¡ijudnr així llurs Governs respectius a arrencar 
mes concessions a aquests «adversaris». 

b) Obsfaculitzar durant un temps la dísminució 
deis pi'csnrnostos de güera en Huís palsos. 
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c) Frenar la desmobilització de les tropes i, 
d'aquesta manera, impedir un augment rápid de 
l'atur torcos en llurs paísos. 

Cal fer una distinció niolt clara entre aquests 
rumors d'una «nova guerra» que hom fa circu
lar avui i el perill real d'una «nova guerra» que 
no existeix en l'hora actual. 

Creieu que la Gran Bretanya i els Estats Units creen 
a conciencia l'uencerclament capitalista» de la Unió 
Soviética? 

No cree que el medís dirigents de la Gran Bre
tanya i deis Estats Units poguessin realitzar l'«en-
cerclament capitalista» de la Unió Soviética en

cara que s'ho proposessin, la qual cosa, de totes 
maneras, no puc afirmar. 

Tornant al discurs ja poc pronuncia! peí senyor Hen-
ry Wallace, és que la Gran Bretanya, l'Europa occiden
tal i els Estats Units poden estar segurs que la política 
soviética a Alemanya no es convertirá en l'instrument 
d'objectius russos dirigits contra l'Europa occidental? 

Considero exclosa la utilització d'Alemanya 
contra l'Europa occidental i els Estats Units 
d'América. I la considero exclosa, no sois perqué 
la Unió Soviética esta Uigada per un tractat d'as-
sisténcia mutua contra l'agressió alemanya amb 
la Gran Bretanya i Franca i amb els Estats Units 
per les decisions de la Conferencia de les tres 
grans potencies a Potsdam, sino també perqué la 
política que oonsist a utilitzar Alemanya contra 
l'Europa occidental i els Estats Units significaría 
que la Unió Soviética renmnciava ais seus inte-
ressos nacionals fonamentals. 

Parlant ciar, la política de ia Unió Soviética, 
en alió que es refereix a" la qüeslió alemanya, 
consisteix en la desmilitarització i la democra-
tització d'Alemanya, la qual cosa al meu enten-
dre cnnstitueix una de les mes importants garan-
ties per a l'establiment d'una pau sólida i dura 
dora. 
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Qué penseu de l'accusació segons la qual la política 
deis partits cpmunistes deis paisos de l'Europa occidental 
es «dictada per Moscú,»? 

Considero que aquesta acusació és absurda i 
emmanllevada a i'arsenal en fallida de Hitler i 
Goebels. 

Creieu en la possibilitat d'una cooperació duradora 
i amistosa entre la Unió Soviética i les democrácies oc-
cidentals, a despit de l'existéncia de divergencias ideo-
lógiques i en una «emulado amistosa» entre els dos sis
temes deis quals ha parlat Wallace en el seu discurs? 

Sense dubte ho cree! 

Cree que quan la delegado del parlil treballista va 
venir a Moscú vau expressar la vostra confinnea en la 
possibilitats d'estabUr relacions amistoses entre la Unió 
Soviética i la Gran Bretanya. Qué es alió que podría aju-
dar a Vestabliment d'aqucstes relacions que tan ardent-
ment desitgen ampies masses del poblé británic? 

Estic realment convencut de la possibilitat de 
relacions amistoses entre ¡la Unió Soviética i la 
Gran Bretanya. L'establiment de tels relacions 
contribuiría considerablement al relbrcament deis 
Migams polítics, comerciáis i culturáis entre 
aquest pa'isos. 

Creieu quela retirada el mes rapidament possible de 
totes les tropes americanes de Xina sigui una necessitat 
vital per a la pau jutura? 

Sí, ho cree. 
Creieu que el monopoli de fet del qual disposen els 

Estáis Units en el domini de la bomba atómica consti-
tueix una de les amenaces principáis per a la pau? 

No cree que Ha bomba atómica sigui una forca 
tan seriosa rom alguns polítics leñen tendencia a 
creure. Les bombes alómiques están destinades a 
intimidar aquells que tenin els nervis febles, pero 
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no poden decidir la soriida d'una guerra j>erqué 
aqüestes bombes son absoluíament insuficients 
per a arribar a aquest objectiu 

Es cert que el monopoli de la possessió deJ se-
cret de la bomba atómica representa una amena
za encara que existeixen almenys dos remedis: 

o) El monopoli de la possessió de la bomba 
atómica no pot durar molí de temps. 

b) La utilització de la bomba atómica será pro
hibida. 

Creieu que a mesura que la Unió Soviética avancará 
en el camí cap el comunisme, no disminuirán les possi-
bilitats d'una cooperado pacífica amb el món exterior 
en alió que fa referencia a la Unió Soviética? Es possible 
ble el «comunisme en un sol país»? 

No diubto que les possibilitats d'una cooperació 
pacífica, no sois, no disminuirán, sino que poden 
adhuc augmentar. Bl comunisme en un sol país 
es perfectamente possible, particularment en un 
país com la Unió Soviética. 
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«Quaderns del Comunisme» 
acceleraran el procés de bolxevit-
zacid del nostre P. S. U. de C. I en 
bolxevitzar-se i en la mesura que va 
reeixint, el nostre Partit serveix al 
nostre poblé, esdevé el seu Partit 
nacional. Per aixó tenim rao quan 
afirmem que Catalunya será, en 
definitiva, el quesigui el P.S.U.deC. 

Joan COMORERA 

PREU DEU NUNIERO : 
Catalunya: 3 Pesse tes (*) 
F r a n e a ; 20 F r a n e s 
A m é r i c a : - o'30 Dollars 

(") El producte de l'inrerior és per 
l 'ajut al movimenr clondesti de 

--'- Catalunya -
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