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Estem en l'aniver3ari d'aquell 19 de juliol, 
d'aquella jornada histórica en la que el poblé 
de Barcelona i de Catalunya, abrandat en el com
bat antifeixista, es mobilitzá i prengué les ar
mes per fer front a l'aixecament d'un exércit 
faccids. El poblé de Catalunya defensa victorio-

»am«nt les institucions republicanes i catalanes, cal.laborant en aquell 
combat amb les forces armanes de la Generalitat, fidels a la República. 

Catalunya va donar l'exemple historie, gairebé mai vist, d'un 
poblé que, en combat obert, derrota unes forcea militars faccioses. 

El poblé cátala va provar que era el millor defensor de la Re-
publica, d'aquella República que, dirigit per Maciá i per Companys, ha-
via proclamat un 14 d'abril. 

Catalunya, aquell 19 de juliol de 1936, posant-se a l'avantgar-
da en el combat per les llibeitats del man, es va obrir a la univer3a-
litat. 

No passareu! i si passeu, 
será damunt d'un clap de cendres. 

Mes no será! Per mes que feu, 
No passareu! 

Apel.les Mestrea 

i el 

La "República del dolor" 

Barcelona 
Barcelona inoblidable 
qué he fet jo per tú 
sino" escriure el meu odi 

meu amor 
el meu odi per aquests (els taurons) 
el meu amor per aquella (els homes). 

Dura ame tila 
República del dolor 
jo no he fet res sino' 
estrényer el puny. 

Max-Pol Fouchet 
"Presa de Barcelona", 14 gener 1939. 
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l'LN A yUAN LA VLH1 I Al V 

Al diari barceloni "AVUI" del 29 d'abril d'aquest any hi hem lle-

it una "bustia" d'un senyor que es diu Director de ,,£-ndavant" , br-

5an del PCUC i, segons sembla, resident a Paris-Franca, portant per 

títol: "Sobre Joan Lomorera". 

sentencia del ca

ntarada Comorera". 

Penal de 5anta Maria - 1935 

Igualment s'hi mencionen altres persones que, arab mes o menys res-

ponsabilitat intervingueren en la tragedia que, indirectament causa 

.a m ort del gran dirigent de la classe obrera catalana i del verita-

ble Home d'Estat - com suara hora ho ha reconegut publicament -, s 

om et a gratcient de dir que entre el nombre d'individus que es tro-

bav/en a l e s o r d r e s d e i s p rmcipa ls responsables del crim comes, car 

en fou un i deis mes repugnants, els uns amb carrees mes o menys ofi

ciáis dins l'organisme polític causant i promotor de la tragedia i 

d'altres cooptats, s'hi trobava precisament el fundador d'aquest 

PCÜC, que si bé VI NT anys mes tard escrigué un Ilibre en el que s'hi 

deix entreveure queicom del que s'afirma ara en la "bustia" en ques-

tió' i el qual sabent i havent viscut tot el drama es mantingué mut 

durant una vintena d'anys. Les veritats a mitges no deixen mai de ser 

mentides 

Com sigui que en aqueixa bustia" referent a l'acte del retorn 

de les despulles mortals de l'Honorable senyor Joan CQMURERA I SULE" 

s'hi senyala 1'assistencia , sense cap íena d ' e s c r u p o l n i r e m o r d i m e n t 
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d'haver col.laborat a la nefasta tragedia, d'algunes d'aquelles per

sones a qui hem aludit, ens suggereix de repetir la pregunta que 

encapcala el nostre comentari: PER A (JUAN LA VERITAT? 

Amb l'acte oficial del dia 10 d'abril es reté homenatge i ac-

te de desgreuge de tot un poblé a l'home integre que ho dona tot 

fins a la mort, al servei del seu poblé, sense regateix, pero que 

el desgreuge que se li deu resta encara per fer: el restabliment de 

la veritat histórica del perqué i el com de l'inici i desenrotlla-

ment del procés que fou la causa de la trista fi del gran patriota 

cátala que era Joan CUMüRERA I SULÉ, victima de l'eixorc centralis-

me imperialista d'uns aventurers de la política, puix que no és 

pas per servir aquesta (política és i vol dir direccid i adminis-

tracid de la cosa pública) sino per a servir-se'n per a llurs pro-

fits i apeténcies personáis, i de la qual n'han fet professiá. 

Aleshores, qué és el que espera aquesta gent per a posar en 

práctica la norma primordial deis principis que tan a la lleugera 

demanen ais altres abstenint-se'n ells? 

Per a quan una autocrítica publica i col.lectiva exposant 

la veritat al nu? 

Joan Comorera i el P5UC 

L'edicid de Barcelona del diari "El País" 
del 5 de maig publica en cátala un article de 
Agustí Colomines i Companys sobre "Joan Comorera 
i l'esquerra catalana". Hi farem unes observa-
cions. 

Com diu l'autor de l'article, el P5UC, so
ta la direccid de Joan Comorera, va ésser la rea-
lització "del partit propi i independent de la 
classe obrera catalana". Aquesta aspiracid', aques
ta diguem-ne necessitat, venia de lluny: l'enor-
me forga que el sindicalisme de la CNT donava al 
moviment obrer revolucionari cátale - en front 

d'una UGT reformista - en el terreny polític es trobava desaprofita-
aa. Axxí ho ñHViífí sentit, sembla, el líder sindicalista Salvador Se
guí - el "Noi del Sucre" - i el república obrerista Francesc Layret, 
tots dos assassinats per la reaccio". Si aquest partit, que aspiré 
a realitzar-lo en els anys 30 el jove Partit Comunista Cátale (havia 
d'ésser un Partit Polític Obrer i Camperol) hagués pogut néixer en 
els primers anys de la República, els esdeveniments d*Octubre 34 i 
de Juliol 36 haurien pres sens dubte un altre carácter. L'hegemonis-
me anarquista va privar la classe obrera catalana del lloc que li co-
rresponia en la revolució naixent. L'octubre del 34 la classe obrera 
de Catalunya no va jugar mes que un paper marginal i el 19 de juliol 
del 36, si va ésser tot el poblé treballador, a Barcelona i a Cata

lunya, qui va guanyar la batalla en el carrer, 1'hegemonisme anar
quista en la CNT, malgrat l'alianga indispensable que es realiza 



- /J -

amb les forces de la ueneralitat republicana, va dificultar l'orga-
nitzacid" de l'ofensiva - que havia d'ésser militar -contra el fei-
xisme. En aquella moments revolucionaria el nou-nascut P5UC va or-
ganitzar les milícies marxistes que anaren a establir el front de 
guerra. 

El P5UC era - volia ésser - un model nou de partit "socialis
ta unificat". Mancava naturalment de la cohesicf interna que només 
el temps pot permetre. Si la seva unitat va ésser mantinguda per 1' 
empenta revolucionaria i antifeixista de la classe obrera durant la 
situaciú de guerra, no va resistir, quan la derrota militar i l'exi-
li arribaren, a la pérdua de la seva unitat.Es diu per tothom a qua-
si, que el 1949, "Comorera va ésser expulsat del PSUC". Nosaltres di-
rem que, desfent-se de Comorera i deis amics fidels a la independen
cia del P5UC, el nou P5UC es constituí en "seccid catalana del PCC". 

Perqué Comorera, cal dir-ho, va ésser el 
mantenidor, en front del centralisme espanyolista, 
de la independencia del partit unificat de la cla
sse obrera de Catalunya. 

Diu molt bé l'article que comentem que 
"el socialisme, orgánicament constitult, havia 
d'ésser 1'alternativa a l'hegemonia de l'esquerra 
petitburgesa que 1'anarcosindicalisme ajudava a 
mantenir". 

Els fets del juliol del 1936 varen permetre l'explosio re
volucionaria anarcosindicalista, revolucid' que es mantenia latent 
en l'ideologia anarquista catalana. Pero "la revolucid" desvetlla 
sempre "la contra-revolucirf" i cal, per defensar-se d'aquesta, 
- en el nostre cas l'ofensiva militar franquista - l'organitzaciá 
del partit revolucionari. Aquest partit va ésser el PSUC. Com diu 
Caminal en el seu llibre "Joan Comorera", durant la guerra "la crei-
xent influencia del P5U fou possible grácies a la unificacio' socia
lista i comunista" i podem admetre que era l'evolució de la situacio' 
política i militar la que permetia que les forces marxistes, per 
ésser les mes combatives, progressessin. 

El P5UC va jugar també un altre paper essencial en aquella 
situacio* deis anys 36-39: el de mantenir la revolucid al servei de 
les institucions de la República. La República era el centre politic 
contra el que actuaven Franco i la reaccid espanyola. Ais ulls del 
mon era la República la causa que defensava el poblé espanyol. El 
PSUC de Comorera va impedir - recordem els fets de maig del 37 a 
Barcelona - que el moviment revolucionari obrer cátala fos dirigit 
contra les institucions republicanes. 

Si, com ens explica Colomines, Caminal "entén que el 19 de 
juliol de 1936 no va esdevenir una revolucio* sino una reacciona la 
sublevado", nosaltres direm que aquesta reaccid antifeixista va per
metre la revolucio" que suposava el que el poblé prengués les armes 
per dirigir-Íes contra els facciosos i aixd contra les contemporit-
zacions i capitulacions politiques. 

La vida de Comorera está intimament lligada ais esdeveniments 
d'aquesta época crucial de la historia de Catalunya i d'Espanya. 
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Polémica 

Juan Carlos, en la seva anacrónica situació de "rei d'Espanya", 
d'aquesta Espanya que foragitá la dinastia borbónica quan, histbri-
cament, esdevingué republicana, es troba amb un problema essencial: 
per una part está obligat a fer oblidar, cosa gairebí impossible, 
que és Franco mateix qui l'ha nomenat com a successor - prenent-se 
ell, Franco, com possessor de la sobirania espanyola - i, per altra 
part, está obligat a "justificar-se" davant el veritable 3obirá, el 
poblé, fent creure que és ell, Juan Carlos, el suport de la "democra
cia" i que és el paravent que protegeix el poblé davant l'amenaca 
de cop militar. 

Per sortir d'aquesta ambigüitat el mateix 
Juan Carlos ha pretés que la monarquía espanyo
la beneficiava del "plebiscit de la historia, 
del sufragi universal deis segles". La histb-
ria, la historia... en avril del 31 va decidir 
la fi de la monarquía i de la dinastia! 

En la premsa de Madrid s'ha establert una po
lémica sobre aquest tema. Havent publicat el 
nostre compatriota Riera Claville un article so
bre "Aquella noble República!", un professor ma-
drileny h'ha publicat un altre : "Abril de 1931, 
del mito a la nostalgia", on sembla que defensa 
les tesis borboniques. Riera Claville respon, 
en una carta oberta "La República, del mito a la 
nostalgia" : "Com pot admetre vosté que la recti 

ficacid histórica de tal atemptat (el cop d'Estat de Franco) s'hagi 
fet sense donar la necessária autoritzacid de veu i vot a l'opinid 
republicana?" I afegeix : "... cap argument polític ni jurídic podrá 
esborrar de la consciéncia pública de tots els pobles d'Espanya el 
fet de la no participacid" deis republicans en les primeres eleccions 
de la pre-democrácia". I també : "Aquí s'ha establert (al contrari d' 
Italia i Grecia) la maniobra de la confusid, del cripto-continuisme, 
de la amalgama inconf essable, tot aixd embolicat en un paquet d'opor-
tunisme, de caliu de covardia i una forta dosis de cinisme? Els repu
blicans "estem obligats a plantejar aquest problema... davant l'opi
nid' pdblica de tot el poblé espanyol. No serien fidels al nostre le-
gat historie ni a tots els pensadors que, desde les Corts de Cádix 
a la Gloriosa Revolucicf de Setembre, desde els creadors de la Prime
ra República ais dirigents del 14 d'abril de 1931, si no afirmessim 
el nostre respecte integre al legat doctrinal progressista, a-dogmá-
tic, modern, civilitzat, europeu, d'aquelles generacions de republi
cans. En ells trobem la justif icacio* del nostre combat, del nostre 
espai polític i de la nostra esperanza." 

Riera Claville repica també al professor Ramírez: parlar de 
"legitimitat d'exercici per salvar la manca de legitimitat d'origen", 
aquesta posició "recorda la deis legistes medievals legitimadora de 
totes les malifetes deis princeps". 

Saludem aquesta polémica que ens permet esperar que els pables 
d'Espanya prendran consciéncia de la necessária recuperacid republi
cana, com saludem la presencia de banderes republicanes en les mani-
festacions del 1er. de maig a Madrid. 

I remarquen» que a Catalunya, com succeeix a Euskadi, deis sec-
tors independentistes sorgeix un refús del monarquisme borbftnic que 
ens recorda el deis separatistes deis temps de l'avi Maciá. El refús 
deis borbons ha estat, a Catalunya, un factor important de Kideal 
república. 



El "cuw-boy" ens insulta 

No tenim sempre l'ocasio de llegir la prensa madrilenya, o 
almenys una part d'ella, d'aci que ens hágim assabentat amb retard 
d'unes declaracions fetes peí president d'un gran estat americá en 
les que s'hi fa palesa l'estima que aquest senyor ens té ais republi-
cans espanyols. 

Llegim a l'acta de la reunió de la C.E.N. 
de A.R.D.E. celebrada a Madrid el 2Q-Ü4-85, on s'hi 
fa referencia a unes declaracions d'aquell presi
dent respecte a la intervenció deis voluntaris 
nordlamericans a la guerra que, a casa nós-
tra, ens imposá el feixisme internacional 
mitjangant la felonia d'uns militars trai
dora a la fe jurada, dient: que aquella abnegats 
lluitadors per la pau, la democracia i la lli-
bertat hagueren fet millor de prestar llur ajut 
ais facciosos... i tornant-se-hi a referir per segaría vegada 
l'acta de la reunió del mateix organisme república del 27 del 
teix mes d'abril, arran de la visita que aquest inquietant bel.li
eos president havia de fer (aleshores) al nostre país, posant de 
relleu l'encoberta - unes vegades i declarada d'altres - interven-
cid en els afers interiors d'algunes de les republiques americanes, 
sense oblidar d'altes paisos de la planeta. 

"Relacions culturáis" 
Es vol fer "un gran esforg per acostar el mdn árab a l'Occi-

dent. Se'ns diu que "Espanya és la mediadora designada per la historia" 
per aquesta important tasca. Es tracta d'"establir un diáleg cultural 
reunint els dirigents deis departaments d'estudis árabs i islámics 
de les grans Universitats d'Europa i América. 

Nosaltres, pero, tenim uns records de la "col.laborado' árab-
cristiana" que no s'acorda gens ni mica d'aquestes "belleses cultu-
rals"que se'ns presenten. 

Recordem la nostra guerra, en la que l'exércit de Franco va 
realitzar una meravella: amb les tropes colonials árabs, o mes con-
cretament mores, va fer una guerra colonial a l'inrevés : la gue
rra ais pobles d'Espanya amb els tabors marroquins. Aqueste tropes 
mores foren conegudes per la seva gran ferocitat en el tractament 
ais presoners republicans. Símbol d'aquesta "cultura cristiano-árab' 
va ésser la guardia mora del "caudillo". Qué se'n ha fet? 

Presentat per : Agustí Clariana - Lid 
Joaquim Vinyes - Décines 

Franca 
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